
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ลักษณะงานโดยทั่วไป

สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานทางการประชาสัมพันธ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเผยแพรขาวสาร  ความรู  ความเขาใจ  เผยแพรสนับสนุนผลงานและนโยบายขององคการบริหารสวน
ตํ าบล   เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น  เปนสื่อเชื่อมโยงระหวางทองถิ่นกับประชาชน
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี  คือ

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 ระดับ 1
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 2 ระดับ 2
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 3 ระดับ 3
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 4 ระดับ 4

                                                  เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 5 ระดับ 5



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่ไมยาก  ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยใกลชิด

หรือตามค ําส่ังหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด  หรือละเอียดถี่ถวน  และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สํ ารวจรวบรวมความคิดเห็นและทาทีของประชาชน  ใหบริการดานประชาสัมพนัธ  ติดตอตอนรับ

ชี้แจงและอํ านวยความสะดวกแกผูมาติดตอ  แจกจายขาวสารใหความรูในดานตาง ๆ  ชวยปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธโดยวิธีการตาง ๆ  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางบัญช ีพณิชยการ การตลาด การขาย

ภาษาตางประเทศ เลขานุการ การเงินการธนาคาร ประชาสัมพันธ การโรงแรม การทองเที่ยว หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.
กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.  มีความรูในการประชาสัมพันธอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่มีความรูความเขาใจใน

กฎหมายวาดวยเทศบาล  กฎหมายวาสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล   และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   ขอ
บังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่

2.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่

3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียด  แมนย ํา



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 2
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่คอนขางยาก  ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยทั่วไป
หรือตามคํ าสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ  และปฏิบัติหนาที่อื่น  ตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการส ํารวจ  รวบรวมฟงความคิดเห็นของประชาชน  เผยแพร

ผลงานและนโยบายของเทศบาลและเมืองพัทยา  และปฏิบัติงานเผยแพรแจกจายขาวสารและเอกสารใหความรู
ในดานตาง ๆ  ติดตอตอนรับช้ีแจงและอํ านวยความสะดวกแกผูมาติดตอ  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 1

หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ  หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 แลว  จะตองมีความ

สามารถในการใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 3
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก หรือในฐานะผูชวยหัวหนา
            หนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงาน
            เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จ ํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานเกี่ยว
            กับการประชาสัมพันธที่ยากพอสมควร  ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาที่อื่น

ตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่ยากพอสมควร  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง  เชน  ส ํารวจ  รวบรวม  รับฟงความคิดเห็นของประชาชน  จัดปาฐกถา  อภิปราย  สัมมนา  จัดนิทรรศการ
เผยแพรผลงานและนโยบายของเทศบาลและรัฐบาล  บริการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติและให
ขาวสารความรูดานตาง ๆ  ควบคุมรับผิดชอบและดํ าเนินการออกเสียงตามสายเพื่อเผยแพรดังกลาว  ติดตอตอนรับช้ี
แจงและอํ านวยความสะดวกแกผูมาติดตอ  เปนตน  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาที่
            ติดตอประสานงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
            ท่ีรับผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2

หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ  หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 2 แลว  จะตอง
1.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 4
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงหรือในฐานะผูขวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหน่ึง  หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่คอนขางยากมาก  โดยไม
จํ าเปน ตองมีผูกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบางและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทํ าหนาที่พิจารณาศึกษา  วิเคราะหทํ าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะและปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธที่คอนขางยากมาก  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  อํ านวยความสะดวก
แกผูมาติดตอควบคุมการใหบริการดานขาวสาร  ออกสํ ารวจรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  จัดปาฐกถา  อภิปราย
สัมมนา  จัดนิทรรศการ บริการ  เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและของทองถิ่น  และใหขาวสารและความรูดานตาง
ๆเผยแพรผลงานและนโยบายของรัฐบาลและเทศบาล  ควบคุมรับผิดชอบและดํ าเนินการออกเสียงตามสายเพ่ือเผย
แพรดังกลาว  ควบคุมและด ําเนินการติดตอตอนรับช้ีแจงและอํ านวยความสะดวกแกผูมาติดตอ  เปนตน  ใหค ําปรึกษา
แนะนํ าตอบปญหาช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังท ําหนาที่
             ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตาม
             ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3

            หรือท่ี ก.อต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียว
            ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 2 หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ  หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 3 แลว จะตอง
1.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  ของสวนงานที่สังกัด
2.  มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า และเสนอแนะ

วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 5
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงหรือในฐานะผูขวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนต ําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน  รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปก
ครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหน่ึง  หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่คอนขางยากมาก  โดยไมจํ าเปน
ตองมีผูกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบางและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทํ าหนาที่พิจารณาศึกษา  วิเคราะหทํ าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะและปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธที่ยาก  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  อํ านวยความสะดวก
แกผูมาติดตอควบคุมการใหบริการดานขาวสาร  ออกสํ ารวจรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  จัดปาฐกถา  อภิปราย
สัมมนา  จัดนิทรรศการ บริการ  เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและของทองถิ่น  และใหขาวสารและความรูดานตาง
ๆเผยแพรผลงานและนโยบายของรัฐบาลและเทศบาล  ควบคุมรับผิดชอบและดํ าเนินการออกเสียงตามสายเพ่ือเผย
แพรดังกลาว  ควบคุมและด ําเนินการติดตอตอนรับช้ีแจงและอํ านวยความสะดวกแกผูมาติดตอ  เปนตน  ใหค ําปรึกษา
แนะนํ าตอบปญหาช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมิน
ผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4

           หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ  หรืองานอ่ืนท่ี
           เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 3 หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ  หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 4 แลว จะตอง
1.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  ของสวนงานที่สังกัด
2.  มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า และเสนอแนะ

วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
                                      3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร


