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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

ประชาสัมพันธ์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ใน
ด้านต่างๆ เพื่อการดาเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่
ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของ
รัฐบาล การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน การควบคุม การ
ตรวจสอบ การดาเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตาม
แผนงานและนโยบายการประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักประชาสัมพันธ์

ระดับปฏิบัติการ

นักประชาสัมพันธ์

ระดับชานาญการ

นักประชาสัมพันธ์

ระดับชานาญการพิเศษ

นักประชาสัมพันธ์

ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ประชาสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการใน
การทางาน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
1.2 สารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผลเพื่อ
เป็นข้อมูลในการดาเนินการประชาสัมพันธ์
1.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และ
ติดตามผล
1.4 จัดทาเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
1.5 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ และเสนอแนะความคิ ด เห็ น ในการวางแผนงานการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ การกาหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ข่าวสารและการใช้สื่อต่างๆ เพื่อนาไป
ปรับปรุงงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น
1.6 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบในการจัดทาแผนงาน โครงการ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
1.7 ร่วมจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เพื่ อให้ การเผยแพร่และสื่ อ สารประชาสั มพั น ธ์ส อดคล้ องกั บ ยุท ธศาสต ร์ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
1.8 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถเขียนข่าว บทความ และสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.9 ออกแบบ และจัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และแนะนาการบริการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
เพื่อช่วยกระจายข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ขององค์กรให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

1.10 ออกแบบ จัดท า และผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์ เอกสาร บทความ และรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น วารสารอุตสาหกรรม รายงานประจาปี และคู่มือต่างๆ เป็นต้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.11 จัดทาเอกสาร รายงาน และสรุปผลการดาเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม/โครงการ การใช้สื่อ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานต่อไป
1.12 สารวจประชามติตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนามาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในอนาคต
1.13 สร้ าง และรั กษาสั มพัน ธภาพที่ดีกับ สื่อมวลชน นักข่าว และหน่ วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความง่าย และสะดวกมากขึ้น
1.14 ร่วมดาเนินประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการ
จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการจัด
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
1.15 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ประสานงานด้านประชาสั มพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กาหนด
ไว้
3.3 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ บริ การข้ อมู ลการประชาสั มพั นธ์แก่ ประชาชนและหน่ วยงานต่ างๆ เพื่ อให้ เกิ ด
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
4.2 แนะนาให้คาปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสารขององค์กรเพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับ ปริญ ญาตรีห รือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สื่ อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิ เทศศาสตร์ ประชาสั มพั นธ์ การบริ หาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริ หารธุ รกิ จ
อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. ที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ
๒. ได้รับปริญญาโททุกสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ
อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือใน
สาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท.หรื อ ก.อบต.ก าหนด ที่ ก.จ., ก.ท.หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สื่ อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิ เทศศาสตร์ ประชาสั มพั นธ์ การบริ หาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริ หารธุ รกิ จ
อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ประชาสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง ในด้ านประชาสั ม พั น ธ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเสนอ
ความเห็นในการจัดทานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
1.2 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชานาญเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ โดยการศึกษา
วิเคราะห์ การพัฒนาเทคนิคใหม่ในการผลิตและออกแบบสื่อประเภทต่าง ๆ ประมวลจัดทาข่าวสาร/บทความ
เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
1.3 รับผิดชอบการจัดกิจกรรมตามโครงการ เพื่อให้สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดและ
มีประสิทธิภาพ
1.4 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานสาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ร่ ว มก าหนดงบประมาณ และค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถมีเงินงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการดาเนินงานของหน่วยงาน
1.6 จั ด ท าแผนประชาสั ม พั น ธ์ในระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่ อ ให้ ก าร
เผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี
1.7 ควบคุม ดูแล และติดตามการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และ
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สามารถแก้ไข และปรับปรุงการเขียนข่าว บทความ และสารคดีเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้มีความถูกต้อง ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และมีผลกระทบต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.8 ควบคุมดูแล และติดตามการสารวจประชามติตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
นามาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในอนาคต

1.9 ควบคุม และดูแลการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และการแนะนาการบริการต่างๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้แน่ใจว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้อง
ชัดเจน ครบถ้วน และสามารถกระจายข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ขององค์กรให้มีความ
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
1.10 ควบคุม ดูแล และติดตามการออกแบบ และการจัดกิจกรรม นิทรรศการ และ
โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการ ประชาชน
และบุคคลทั่วไป
1.11 เสนอรูป แบบ พัฒ นาวิธีการใช้สื่อ และควบคุมดูแลการจัดทา และการผลิตสื่ อ
สิ่งพิมพ์ เอกสาร บทความ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วารสาร รายงานประจาปี และคู่มือต่างๆ เป็น
ต้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
น่าสนใจ และประสิทธิภาพสูงสุด
1.12 วางแผนและดาเนินการประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การ
ผลิตสื่อ และการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ
และการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
1.13 วิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรม สั ง คม ตลาด ความพึ ง พอใจของผู้ ป ระกอบการ และ
ประชาชนทั่วไป และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนามากาหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ การใช้สื่ อ และการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ตรงประเด็น และตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.14 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจัด ทาเอกสาร รายงาน และการสรุป ผลการ
ดาเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม/โครงการ การใช้สื่อ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เพือ่ เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานต่อไป
1.15 สร้ าง และรั กษาสั มพัน ธภาพที่ดีกับ สื่อมวลชน นักข่าว และหน่ วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความง่าย และสะดวกมากขึ้น
1.16 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.17 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ร่วมวางแผนงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การใช้และการผลิตสื่อ เอกสาร และ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้มีความทันสมัย น่าสนใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการ
บุคคล และประชนทั่วไป และสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ประสานงานด้ านประชาสั มพั นธ์ กั บหน่ วยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งภายในและ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กาหนดไว้
3.3 ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ค าแนะน าแก่ ส มาชิ ก ในที ม งานหรือ บุ ค คลหรือ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญ ชา และบุคคลผู้ที่มีความ
สนใจทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติใช้ได้จริงให้เกิดประโยชน์
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น
4 ปีสาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือตาแหน่งอย่างอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต.เที ย บเท่ า โดยจะต้ อ งปฏิ บั ติ งานด้ านประชาสั ม พั น ธ์ห รือ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ประชาสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมาก ในด้านประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
เพื่อแนะนาปรับปรุงการพัฒนาระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์
1.2 กากับ ดูแล การจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
1.3 วางแผนปฏิบัติการเสนออัตรากาลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การดาเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ให้คาแนะนาปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.5 กาหนดงบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เพื่อให้สามารถมีเงินงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการดาเนินงานของหน่วยงาน
1.6 ให้ ค าปรึ ก ษา ควบคุ ม และดู แ ลงบประมาณค่ าใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ในงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณที่มีอย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมให้ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.7 ให้คาปรึกษา ควบคุม ดูแล และจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว เพื่อให้การเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
1.8 วิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุดอ่อน และวิจัยสภาพการณ์ และปัญ หาต่างๆ เกี่ยวกับงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้และการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อเสนอความเห็นในการจัดทานโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ และพันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.9 วางแผนและควบคุ มดูแลการจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสั มพั นธ์ เพื่ อให้
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
1.10 ให้ ค าแนะน าปรึ ก ษา ปรั บ ปรุ ง แก้ ไข ติ ด ตามประเมิ น ผล และแก้ ปั ญ หา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

1.11 กาหนดแผนงาน แนวทาง และบริหารจัดการโครงการ กิจกรรมพิเศษ กิ จกรรม
ภาครัฐ กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ที่สนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสนับสนุนนโยบายหลักของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
1.12 กาหนดแนวคิด รูปแบบ วิธีการใช้สื่อ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้งานเป็นไปตามแนวทาง เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.13 ตรวจสอบ แก้ ไข และปรั บ ปรุ งข้ อ ความการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ การสื่ อ
ความหมาย และความถูกต้องชัดเจนของเนื้อหา เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามหลักการสื่อสารประชาสัมพันธ์และ
เกิดประสิทธิผลในเชิงสื่อสารประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดไว้
1.14 ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ ปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้
สื่ อ การผลิ ต สื่ อ และการจั ด โครงการและกิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และสอดคล้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
1.15 วิเคราะห์ วิจัย และติดตามความเคลื่อนไหว สถานการณ์ พฤติกรรม สังคม ตลาด
ความพึงพอใจของผู้ป ระกอบการ และประชาชนทั่วไป และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนามากาหนด
แผนงานการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ การใช้ สื่ อ และการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ ต รงประเด็ น ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย และให้การดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.16 สร้ าง และรั กษาสั มพัน ธภาพที่ ดีกับ สื่อมวลชน นักข่าว และหน่ วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความง่าย และสะดวกมากขึ้น
1.17 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร การใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้สามารถ
สนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.18 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.19 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.20 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนงาน และก าหนดรู ป แบบ ขั้ น ตอ น และแนวทางในการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ การใช้และการผลิตสื่อ เอกสาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้มีความทันสมัย
น่ า สนใจ และสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ บุ ค คล และประชนทั่ ว ไป และสนั บ สนุ น ให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงาน
หรือหน่วยงานอื่นในระดับสานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ให้คาปรึกษา ข้อคิดเห็นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4 ให้คาปรึกษาในการกาหนดกิจกรรม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน
กับมวลชนในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด
3.5 ให้คาแนะนาในการคัดเลือกผู้ประสานงานด้านงานประชาสัมพันธ์จากชุมชน เพื่อ
กาหนดทิศทางด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
3.6 ให้ข้อคิดเห็นในการหาช่องทางการประสานงานกับสื่อมวลชนให้หลากหลายและ
ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
3.7 ประสานงานด้ านประชาสั มพั นธ์กั บหน่ วยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งภายในและ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กาหนดไว้
3.8 ชี้แจง และให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่ อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้การอบรมและเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานประชาสัมพันธ์ในความรับผิดชอบ เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติ
ใช้ได้จริงให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
4.2 ออกแบบ วางแผนและควบคุมติดตามการจัดเก็บข้อมูลหรือจัดทาฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่าง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการ
บริหารราชการทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนด
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
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1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ประชาสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานให้ คาปรึกษาของส่ ว นราชการระดับ กระทรวง กรม ซึ่งใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบ
ในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุม กากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนาปรับปรุงการพัฒนาระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์
1.2 วางแผนปฏิบัติการเสนออัตรากาลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การดาเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ให้คาแนะนาปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบั ติงานแก่ผู้ใต้บั งคับ บัญ ชา เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
1.4 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบเช่น กิจกรรมพิเศษ กิจกรรม
ภาครัฐ กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ที่สนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
1.5 ให้คาปรึกษา และกาหนดแนวทางการจัดแผนประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว เพื่อให้การเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
1.6 วิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุดอ่อน และวิจัยสภาพการณ์ และปัญ หาต่างๆ เกี่ยวกับงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้และการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อเสนอความเห็นในการจัดทานโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ และพันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.7 ให้ ค าปรึ ก ษา ก าหนดแนวคิ ด รูป แบบ วิ ธี ก ารใช้ สื่ อ และการเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้งานเป็นไปตามแนวทาง เป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.8 กาหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการประเมินผลการ
เผยแพร่ ป ระชาสั มพั น ธ์ การใช้สื่ อ การผลิ ตสื่ อ และการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่ อปรับ ปรุงการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
1.9 วิ จั ย หรื อ จั ด ท าผลงานด้ า นวิ ช าการด้ า นการเงิ น การคลั ง การบั ญ ชี แ ละ
การงบประมาณ เพื่อให้นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
1.10 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ใน
การก าหนดกลไก กระบวนการ หรื อ มาตรการการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น การคลั ง การบั ญ ชี และ
การงบประมาณ เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.11 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่องและให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.12 วางกรอบการจัดทาเอกสารวิชาการ ตารา ข้อสอบ ทางวิชาการการเงิน การคลัง
การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
2.1 คาดการณ์ และวางระบบ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบั ติงานในภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในด้านงานประชาสั มพันธ์ เพื่ อเป็นแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 สร้างสรรค์และบริหารโครงการทางวิชาการที่มีความซั บซ้อนและส่งผลกระทบต่อ
การประชาสัมพัน ธ์ห รือสร้างภาพลั กษณ์ ในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและ น่าเชื่อถือไป
กาหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กั บบุ คคล หน่ว ยงาน หรือองค์ กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับสานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุม ทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ฝึ กอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิ เทศงานให้ แ ก่พ นั กงานหรือเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ในราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
4.2 ให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
ข้อมูลวิชาการประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด
4.3 ให้คาปรึกษาและกาหนดแนวทางในการออกแบบ วางแผนและควบคุมติดตามการ
จัดเก็บข้อมูลหรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของหน่วยงานหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่ งใดตาแหน่ง ประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และปฏิ บัติงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนดมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนด
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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