มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
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ชื่อตําแหนง

เจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธ 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด
หรือตามคําสัง่ หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สํารวจรวบรวมความคิดเห็นและทาทีของประชาชน ใหบริการดานประชาสัมพันธ ติดตอตอนรับ
ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ แจกจายขาวสารใหความรูในดานตาง ๆ ชวยปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธโดยวิธีการตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางบัญชี พณิชยการ การตลาด การขาย
ภาษาตางประเทศ เลขานุการ การเงินการธนาคาร ประชาสัมพันธ การโรงแรม การทองเที่ยว หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในการประชาสัมพันธอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่มีความรูความเขาใจใน
กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ
บังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียด แมนยํา

ชื่อตําแหนง
เจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธ 2
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการสํารวจ รวบรวมฟงความคิดเห็นของประชาชน เผยแพร
ผลงานและนโยบายของเทศบาลและเมืองพัทยา และปฏิบัติงานเผยแพรแจกจายขาวสารและเอกสารใหความรู
ในดานตาง ๆ ติดตอตอนรับชีแ้ จงและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 แลว จะตองมีความ
สามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง
เจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธ 3
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก หรือในฐานะผูชวยหัวหนา
หนวยงานซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงาน
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จานวนหนึ
ํ
่ง หรือปฏิบัติงานเกี่ยว
กับการประชาสัมพันธที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน สํารวจ รวบรวม รับฟงความคิดเห็นของประชาชน จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการ
เผยแพรผลงานและนโยบายของเทศบาลและรัฐบาล บริการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติและให
ขาวสารความรูดานตาง ๆ ควบคุมรับผิดชอบและดําเนินการออกเสียงตามสายเพื่อเผยแพรดังกลาว ติดตอตอนรับชี้
แจงและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 2 แลว จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง
เจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธ 4
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงหรือในฐานะผูข ว ยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาที่
หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่คอนขางยากมาก โดยไม
จําเปน ตองมีผูกํากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบางและปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทําหนาที่พิจารณาศึกษา วิเคราะหทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน อํานวยความสะดวก
แกผูมาติดตอควบคุมการใหบริการดานขาวสาร ออกสํารวจรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จัดปาฐกถา อภิปราย
สัมมนา จัดนิทรรศการ บริการ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและของทองถิ่น และใหขาวสารและความรูดานตาง
ๆเผยแพรผลงานและนโยบายของรัฐบาลและเทศบาล ควบคุมรับผิดชอบและดําเนินการออกเสียงตามสายเพือ่ เผย
แพรดังกลาว ควบคุมและดําเนินการติดตอตอนรับชีแ้ จงและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนําตอบปญหาชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 2 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง
เจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธ 5
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงหรือในฐานะผูขวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปก
ครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ น
ตองมีผูกํากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบางและปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทําหนาที่พิจารณาศึกษา วิเคราะหทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธที่ยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน อํานวยความสะดวก
แกผูมาติดตอควบคุมการใหบริการดานขาวสาร ออกสํารวจรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จัดปาฐกถา อภิปราย
สัมมนา จัดนิทรรศการ บริการ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและของทองถิ่น และใหขาวสารและความรูดานตาง
ๆเผยแพรผลงานและนโยบายของรัฐบาลและเทศบาล ควบคุมรับผิดชอบและดําเนินการออกเสียงตามสายเพือ่ เผย
แพรดังกลาว ควบคุมและดําเนินการติดตอตอนรับชีแ้ จงและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนําตอบปญหาชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมิน
ผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

