
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน             นักวิชาการประชาสัมพันธ
ลักษณะงานโดยทั่วไป

สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการประชาสัมพันธ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว
กับการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ  โดยรวบรวมขอคิดเห็นของประชาชน  ถามีความรู
สึกที่แสดงออก  หรือปญหาขอขัดของตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการด ําเนินงานและการประชาสัมพันธขององคการ
บริหารสวนตํ าบล  เพ่ือเสนอแนะฝายบริหาร  พิจารณา  วางหลักเกณฑ  ปรับปรุงและแกไขระเบียบ  วิธีการปฏิบัติ
งานประชาสัมพันธใหเหมาะสม  และสัมพันธกับนโยบายของประเทศ  ตลอดจนการเก็บ  รวบรวมขอมูลสถิติ    
ตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการดํ าเนินการดังกลาว  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี  คือ

นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ระดับ 3
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นักวิชาการประชาสัมพันธ 7 ระดับ 7
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ  ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยใกลชิด

และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตน  ทํ าหนาท่ีรวบรวมขอมูล  สถิต ิ ขอคิดเห็น  ทาท ี ความรูสึกของ

ประชาชนที่แสดงออกหรือจากส่ือมวลชนตาง ๆ  และปญหาขอขัดของตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการด ําเนิน
งานดานประชาสัมพันธแหงชาติส ํารวจกิจกรรมเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ  นํ ามาประมวลสรุปเพื่อเสนอ
แนะ  ฝายบริหาร  ชวยนักวิชาการประชาสัมพันธระดับสูง  ศึกษา  คนควาเร่ืองตาง ๆ  ประกอบการ
วิเคราะห  วิจัย  วางแผนงานการประชาสัมพันธและเพื่อประกอบการพิจารณาวางหลักเกณฑ  และปรับปรุง
แกไขระเบียบวิธีการปฏิบัติตาง ๆ  เกี่ยวกับการประชาสัมพันธและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางสื่อสารมวลชน  วารสารศาสตร

นิเทศศาสตร ประชาสัมพันธ  การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร  บริหารธุรกิจ  อักษรศาสตร  สารสนเทศ
การจัดการ   การโฆษณา  คอมพิวเตอร  การทองเที่ยว  การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ  หรือทางอ่ืนท่ี
ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

2.! ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางสื่อสารมวลชน  วารสารศาสตร
นิเทศศาสตร ประชาสัมพันธ  การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร  บริหารธุรกิจ  อักษรศาสตร  สารสนเทศ
การจัดการ  การโฆษณา  คอมพิวเตอร  การทองเที่ยว  การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ  หรือทางอ่ืนท่ี
ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.  มีความรูในวิชาการประชาสัมพันธอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล  กฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานสวน

ตํ าบลกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชใน
การปฏิบัติงานในหนาที่

3.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดย
เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย

4.  มีความรูความสามารถในการใขภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหา  และสรุปเหตุผล



ชื่อต ําแหนง นักวิชาการประชาสัมพันธ 4
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานสูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกันรับผิดชอบงานวิชาการประชาสัมพันธ  โดยควบคุมตรวจสอบงานของ
เจาหนาที่หรือผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหน่ึง  หรือปฏิบัติงานวิขาการประชาสัมพันธที่คอนขางยากมาก
โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบางและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบ
หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ศึกษาและวิเคราะหเรื่องการประชาสัมพันธ  และปญหาขอขัดของในการ
ดํ าเนินการประชาสัมพันธ  สํ ารวมกิจกรรมเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ  ทาทีของประชาชนตอนโยบายของ
รัฐบาลและสาเหตุวิธีการที่จะเขาถึงประชาชน  เปนตน  ใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังท ําหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3

หรือท่ี  ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการประชา
สัมพันธหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ กํ าหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับ
ตํ าแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 แลว จะตอง
1.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  ของสวนราชการที่สังกัด
2.  มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานสูงมากหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการประขาสัมพันธ  โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิขาการ
ประชาสัมพันธที่ยากมาก  โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบ
หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง  เชน  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  เร่ืองการประชาสัมพนัธ  ส ํารวจประชามติ  ส ํารวจกิจกรรม
วิเคราะหผลงานจากการด ําเนินงานประชาสัมพันธในรูปตาง ๆ  ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงานวางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3  และไดดํ ารงตํ าแหนง

ในระดับ 4 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
ประชาสัมพันธหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
             ระดับ 3 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ

ประชาสมัพันธหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กํ าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สํ าหรับผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประชาสัมพันธ 4 แลว  จะตอง
1.   มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

                                          3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกันรับผิดชอบงานวิชาการประชาสัมพันธ  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปก
ครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิชาการประชาสัมพันธในลักษณะผู
ชํ านาญการหรือผูมีความรูความสามารถและความช ํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ท ําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะและดํ าเนินการ

ปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  เชน  วิเคราะห  วิจัย  เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  ดํ าเนินการและแกปญหาขัดของตาง ๆ  ใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  ส ํารวจประชามติ  ส ํารวจกิจกรรม  วิเคราะหผลงานจากการ
ดํ าเนินงานประชาสัมพันธ  เพือ่เสนอแนะประกอบการพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมเกีย่วกบัการประชา
สัมพันธ  ฝกอบรมใหค ําปรึกษาแนะนํ าตอบปญหาเกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการ
ตาง ๆ  ตามที่ไดรับแตงต้ัง  เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาที่
กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิด
ชอบ  ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษา
แนะนํ า  ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิด
ชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 และ ไดดํ ารง

ตํ าแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิชาการประชาสัมพนัธ  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 และ  ไดดํ ารง
ตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 4 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยว
กับงานวิชาการประชาสัมพันธ  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประชาสัมพันธ 5 แลว  จะตอง
1.   มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

                                     3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร



ชื่อต ําแหนง นักวิชาการประชาสัมพันธ 7
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมากหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกันรับผิดชอบงานวิชาการประชาสัมพันธ  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนมาก หรือปฏิบัติงานวิชาการประชาสัมพันธในลักษณะผูช ํานาญการ
หรือผูมีความรูความสามารถและความช ํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ท ําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะและดํ าเนินการ

ปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  เชน  วิเคราะห  วิจัย  เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  ดํ าเนินการและแกปญหาขัดของตาง ๆ  ใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  สํ ารวจประชามติ  ส ํารวจกิจกรรม  วิเคราะหผลงานจากการ
ดํ าเนินงานประชาสัมพันธ  เพือ่เสนอแนะประกอบการพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมเกีย่วกบัการประชา
สัมพันธ  ฝกอบรมใหค ําปรึกษาแนะนํ าตอบปญหาเกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการ
ตาง ๆ  ตามที่ไดรับแตงต้ัง  เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาที่
กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิด
ชอบ  ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษา
แนะนํ า  ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิด
ชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 และไดดํ ารงตํ าแหนง

ในระดับ 6 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิขาการ
ประชาสัมพันธ  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ 3 และไดดํ ารงตํ าแหนง
ไมตํ ่ากวาระดับ 5 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิชาการประชาสัมพนัธ  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประชาสัมพันธ 6 แลว  จะตอง
1.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.  มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

                                          3.  มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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