มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน
นักวิชาการประชาสัมพันธ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการประชาสัมพันธ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว
กับการศึกษา วิเคราะห วิจยั วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ โดยรวบรวมขอคิดเห็นของประชาชน ถามีความรู
สึกที่แสดงออก หรือปญหาขอขัดของตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานและการประชาสัมพันธขององคการ
บริหารสวนตําบล เพือ่ เสนอแนะฝายบริหาร พิจารณา วางหลักเกณฑ ปรับปรุงและแกไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติ
งานประชาสัมพันธใหเหมาะสม และสัมพันธกับนโยบายของประเทศ ตลอดจนการเก็บ รวบรวมขอมูลสถิติ
ตาง ๆ เพือ่ ประโยชนในการดําเนินการดังกลาว และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการประชาสัมพันธ 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตน ทําหนาทีร่ วบรวมขอมูล สถิติ ขอคิดเห็น ทาที ความรูสึกของ
ประชาชนที่แสดงออกหรือจากสือ่ มวลชนตาง ๆ และปญหาขอขัดของตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
งานดานประชาสัมพันธแหงชาติสารวจกิ
ํ
จกรรมเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ นํามาประมวลสรุปเพื่อเสนอ
แนะ ฝายบริหาร ชวยนักวิชาการประชาสัมพันธระดับสูง ศึกษา คนควาเรือ่ งตาง ๆ ประกอบการ
วิเคราะห วิจยั วางแผนงานการประชาสัมพันธและเพื่อประกอบการพิจารณาวางหลักเกณฑ และปรับปรุง
แกไขระเบียบวิธีการปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ากว
ํ านี้ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร
นิเทศศาสตร ประชาสัมพันธ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร สารสนเทศ
การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร การทองเที่ยว การโรงแรม ภาษาตางประเทศ หรือทางอืน่ ที่
ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
2.! ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ากว
ํ านี้ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร
นิเทศศาสตร ประชาสัมพันธ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร สารสนเทศ
การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร การทองเที่ยว การโรงแรม ภาษาตางประเทศ หรือทางอืน่ ที่
ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในวิชาการประชาสัมพันธอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานสวน
ตําบลกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชใน
การปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดย
เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใขภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญ
 หา และสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง
นักวิชาการประชาสัมพันธ 4
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานสูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกันรับผิดชอบงานวิชาการประชาสัมพันธ โดยควบคุมตรวจสอบงานของ
เจาหนาที่หรือผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานวิขาการประชาสัมพันธที่คอนขางยากมาก
โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบางและปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบ
หมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษาและวิเคราะหเรื่องการประชาสัมพันธ และปญหาขอขัดของในการ
ดําเนินการประชาสัมพันธ สํารวมกิจกรรมเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ ทาทีของประชาชนตอนโยบายของ
รัฐบาลและสาเหตุวิธีการที่จะเขาถึงประชาชน เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการประชา
สัมพันธหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง
นักวิชาการประชาสัมพันธ 5
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานสูงมากหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการประขาสัมพันธ โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิขาการ
ประชาสัมพันธที่ยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบและปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบ
หมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจยั เรื่องการประชาสัมพันธ สํารวจประชามติ สํารวจกิจกรรม
วิเคราะหผลงานจากการดําเนินงานประชาสัมพันธในรูปตาง ๆ ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมาตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงานวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
ประชาสัมพันธหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
ประชาสัมพันธหรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูม ี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประชาสัมพันธ 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
นักวิชาการประชาสัมพันธ 6
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงหรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกันรับผิดชอบงานวิชาการประชาสัมพันธ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปก
ครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการประชาสัมพันธในลักษณะผู
ชํานาญการหรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห วิจยั ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน วิเคราะห วิจยั เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ ดําเนินการและแกปญ
 หาขัดของตาง ๆ ใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ สํารวจประชามติ สํารวจกิจกรรม วิเคราะหผลงานจากการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ เพือ่ เสนอแนะประกอบการพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมเกีย่ วกับการประชา
สัมพันธ ฝกอบรมใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําตอบปญหาเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตาง ๆ ตามที่ไดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิด
ชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิด
ชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 และ ไดดารง
ํ
ตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิชาการประชาสัมพันธ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 และ ไดดารง
ํ
ตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยว
กับงานวิชาการประชาสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประชาสัมพันธ 5 แลว จะตอง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
นักวิชาการประชาสัมพันธ 7
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมากหรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงทีม่ หี นาทีค่ วามรับผิดชอบคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกันรับผิดชอบงานวิชาการประชาสัมพันธ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก หรือปฏิบัติงานวิชาการประชาสัมพันธในลักษณะผูชานาญการ
ํ
หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห วิจยั ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน วิเคราะห วิจยั เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ ดําเนินการและแกปญ
 หาขัดของตาง ๆ ใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ สํารวจประชามติ สํารวจกิจกรรม วิเคราะหผลงานจากการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ เพือ่ เสนอแนะประกอบการพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมเกีย่ วกับการประชา
สัมพันธ ฝกอบรมใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําตอบปญหาเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตาง ๆ ตามที่ไดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิด
ชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิด
ชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิขาการ
ประชาสัมพันธ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 และไดดํารงตําแหนง
ไมตากว
ํ่ าระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิชาการประชาสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประชาสัมพันธ 6 แลว จะตอง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

