
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 

สายงาน         เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ   ท่ีปฏิบติังานทางการประชาสมัพนัธ์ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ี 

ปฏิบติัเกี่ยวกบัเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้  ความเข้าใจ  เผยแพร่สนบัสนุนผลงานและนโยบายขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวัดและรัฐบาล  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น  เป็นสื่อเช่ือมโยงระหว่าง

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดกบัประชาชนและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   เจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 2 ระดบั 2 

   เจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 3 ระดบั 3 

   เจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 4 ระดบั 4 

   เจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 5 ระดบั 5 

   เจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 6 ระดบั 6 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 2 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์ค่อนข้างยาก ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไป

หรือตามคําสัง่หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยูอ่ย่างกว้าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยาก  เกี่ยวกบัการสํารวจ  รวบรวมรับฟังความคิดเห็นของประชาขน  

เผยแพร่ผลงานและนโยบายขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด และปฏิบติังานเผยแพร่แจกจ่ายข่าวสารและ

เอกสารให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ   ติดต่อต้อนรับชีแ้จงและอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างบญัชี  พาณิชยการ 

เลขานุการ  เทคนิคการตลาด  การธนาคารและธุรกจิการเงิน  ภาษาต่างประเทศ  บริหารธุรกิจ  

คอมพิวเตอร์  การจดัการ  การโฆษณา  การโรงแรม  การประชาสมัพนัธ์  การท่องเท่ียว  หรือทางอื่นท่ี ก.จ.

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างบญัชี  พณิชยการ   

การตลาด การขาย  การเงินการธนาคาร  ภาษาต่างประเทศ  บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์  การจดัการ  การ

โฆษณา  การโรงแรม  การประชาสมัพนัธ์  การท่องเท่ียว  เลขานุการ  หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็น

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในการประชาสมัพนัธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจงัหวัด  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด  และ

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบัอื่นท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก ่

การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียด  แม่นยํา 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 3 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหน่วยงานซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สูงนกั   

หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ

ได้ระดบัเดียวกนัรับผิดชอบงานเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของ 

เจ้าหน้าท่ีจํานวนหน่ึงหรือปฏิบติังานเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์ท่ียากพอสมควรภายใต้การกํากบั

ตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์ท่ียากพอสมควร  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น  สํารวจ  รวบรวม  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  จดัปาฐกถา  

อภิปราย  สมัมนาจดันิทรรศการ  เผยแพร่  ผลงานและนโยบายขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดและรฐับาล  

บริการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  และให้ข่าวสารความรู้ด้านต่าง  ๆ  ควบคุม

รับผิดชอบและดําเนินการออกเสียงตามสายเพ่ือเผยแพร่ดงักล่าว  ติดต่อต้อนรับชีแ้จงและอํานวยความ

สะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  เป็นต้น  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อประสานงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานใน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 2  และได้ดํารงตําแหน่งใน

ระดบั 2 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานประชาสมัพนัธ์ 

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนด 2 ปี  ให้เพ่ิมเป็น 3 ปี  สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 2 ข้อ 1 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 2 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมโดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 4 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์  โดยควบคุมตรวจสอบ

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง  หรือปฏิบติังานเกี่ยวกบัการ 

ประชาสมัพนัธ์ท่ีค่อนข้างยากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ทําหน้าท่ีพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน  เสนอแนะและปฏิบติังาน 

ประชาสมัพนัธ์ท่ีค่อนข้างยากมาก  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  อํานวยความ

สะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  ควบคุมการให้บริการด้านข่าวสาร  ออกสํารวจรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   

จดัปาฐกถา อภิปราย  สมัมนา  จดันิทรรศการ  บริการ  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น   

และให้ข่าวสาร  และความรู้ด้านต่าง ๆ   เผยแพร่ผลงานและนโยบายของรฐับาลและ องค์การบริหารสว่น

จงัหวัด  ควบคุมรับผิดชอบดําเนินการออกเสียงตามสายเพ่ือเผยแพร่ดงักลา่ว  ควบคุมและดําเนินการ

ติดต่อต้อนรับชีแ้จงและอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  เป็นต้น  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ตอบปัญหาขีแ้จง

เร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติังานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข   

ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

 ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 2  และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังาน 

ประชาสมัพนัธ์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 2  และได้ดํารง 

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 2 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังาน

ประชาสมัพนัธ์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนด 4 ปี  ให้เพ่ิมเป็น 5 ปี  สําหรับผู้มี

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 2 ข้อ 1 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 3 แล้ว จะต้อง 

  1.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ   ของส่วนงานท่ีสงักดั 

  2.  มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

  3.  มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

  4.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง         เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 5 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานเกี่ยวกบังานประชาสมัพนัธ์  โดยควบคุมตรวจสอบ

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี  หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง  หรือปฏิบติังานเกี่ยวกบัการ

ประชาสมัพนัธ์ท่ีค่อนข้างยากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ  หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ทําหน้าท่ีพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและปฏิบติังาน 

ประชาสมัพนัธ์ท่ีค่อนข้างยากมาก  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น อํานวยความ

สะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  ควบคุมการให้บริการด้านข่าวสาร  ออกสํารวจรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   

จดัปาฐกถาอภิปราย  สมัมนา  จดันิทรรศการ  บริการ  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น   

และให้ข่าวสารและความรู้ด้านต่าง ๆ   เผยแพร่ผลงานและนโยบายของรฐับาลและเทศาล  ควบคุม 

รับผิดชอบและดําเนินการออกเสียงตามสายเพ่ือเผยแพร่ดงักล่าว  ควบคุมและดําเนินการติดต่อต้อนรับ 

ชีแ้จงและอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  เป็นต้น  ให้คําปรึกษาแนะนําตอบปัญหาชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข   

ติดตามและประเมินผลแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

 ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 2  และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 4  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังาน 

ประชาสมัพนัธ์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 2  และได้ดํารง 

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังาน

ประชาสมัพนัธ์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 4 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

3. มีความรู้ความเข้าใจในงานของกระทรวง  ทบวง  กรมต่าง ๆ   ท่ีเกี่ยวข้องกบัการ 

ปฏิบติังานในหน้าท่ี 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัฝ่ายหรือกอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผดิชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์  โดยควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง  หรือปฏิบติังาน

เกี่ยวกบัการ 

ประชาสมัพนัธ์ท่ียากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กาํกบัตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวาง

อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมาย

งาน  วินิจฉยัสัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลและ

แก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โดยควบคุมตรวจสอบการจดัการงานต่าง ๆ   

หลายด้านเกี่ยวกบังานประชาสมัพนัธ์ท่ียากมาก  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง  เช่น  

อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ควบคุมการให้บริการด้านข่าวสาร ออกสํารวจรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน  จดัปาฐกถา  อภิปราย  สมัมนา  จดันิทรรศการ  บริการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและของ

ท้องถิ่น  และให้ข่าวสารและความรู้ด้านต่าง ๆ   เผยแพร่ผลงานและนโยบายของรฐับาลและองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวัด  ควบคุมรับผิดชอบและดําเนินการออกเสียงตามสายเพ่ือเผยแพร่ดงักล่าว  ควบคุมและ

ดําเนินการติดต่อต้อนรับชีแ้จงและอํานวยความสะดวกแกผู่้มาติดต่อ  เป็นต้น  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ตอบ

ปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ทําความเห็นสรุปรายงาน  

เสนอแนะและดําเนินการปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานประชาสมัพนัธ์ เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วน

ราชการท่ีสงักดั   

ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

 ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 2  และได้ดํารงตําแหน่ง

ในระดบั 5 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานประชาสมัพนัธ์  

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

 2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 2  และได้ดํารงตําแหน่ง

ไม่ต่ํากว่า 4  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังาน 

ประชาสมัพนัธ์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานประชาสมัพนัธ์ 5 แล้ว จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก.จ. กําหนดเม่ือวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 


	มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
	ลักษณะงานโดยทั่วไป
	ชื่อและระดับของตำแหน่ง
	ตำแหน่งประเภท     ทั่วไป
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	ตำแหน่งประเภท     ทั่วไป
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สูงนัก

	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ตำแหน่งประเภท     ทั่วไป
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ตำแหน่งในระดับ 3 หรือที่ ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน

	ตำแหน่งประเภท     ทั่วไป
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ตำแหน่งในระดับ 4  หรือที่ ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน

	ตำแหน่งประเภท     ทั่วไป
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

