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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการประชาสัม พันธแหงชาติ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการดานการประชาสัมพันธไดอยางมีเอกภาพ เปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้เ รีย กว า “ระเบี ยบสํา นัก นายกรั ฐ มนตรี ว าด ว ยการประชาสั ม พั น ธ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม หรือสวนราชการที่ไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาของสวนราชการดังกลาว
เปนอธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ”
เรียกโดยยอวา “กปช.” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐ มนตรีที่น ายกรัฐ มนตรีมอบหมาย เปน รองประธานกรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐ มนตรี
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และผูทรงคุณวุฒิ
ไมเกินหกคน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้ง เปนกรรมการ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ เปนกรรมการ
และเลขานุการ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธมอบหมาย และผูอํานวยการ
สํานักในกรมประชาสัมพันธที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธมอบหมาย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
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การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาจากบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ
มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธและการสื่อสารมวลชน
ขอ ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแต
วันที่ไดรับแตงตั้ง
ในกรณี ที่ก รรมการผู ท รงคุณ วุ ฒิพ น จากตํ า แหนง ก อนครบวาระหรือ ในกรณี ท่ีป ระธาน
กรรมการแตงตั้งกรรมการเพิ่ม ขึ้น ในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแ ลวยังมีวาระอยูใ นตําแหนง
ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดนั้น
กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระอาจได รั บ แต ง ตั้ ง เป น กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิอีกได
ขอ ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน แตโทษสําหรับความผิดที่ไ ด
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๘ การประชุม กปช. ตอ งมี กรรมการมาประชุม ไมน อยกวา กึ่งหนึ่ง ของจํา นวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ครั้งใด ถาประธานกรรมการไมอยูใ นที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการทํา หนาที่ ประธานในที่ ประชุ ม ถาประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไมอยูใ นที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหน าที่ได ใหกรรมการที่ม าประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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ขอ ๙ ให กปช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
รวมทั้งเสนอแนะเรื่องที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของชาติ
แผนการประชาสัม พันธแ หงชาติตองสอดคลองกับนโยบายของรัฐ บาล และตองกําหนด
หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ปฏิบัติตามแผนดวย
(๒) เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐตาม (๑) และประสานการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ
(๓) แนะนํ า และใหค วามเห็น ด านการบริห ารงานสื่ อแก หน ว ยงานสื่ อ มวลชนภาครั ฐ
เพื่อใหสอดคลองและบรรลุเปาหมายตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ
(๔) ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน เพื่อให
สอดคลองและบรรลุเปาหมายตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ
(๕) ประเมิ น สถานการณ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต อ ประเทศชาติ แ ละกํ า หนดมาตรการ
ประชาสัมพันธอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณ
(๖) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน
เพื่อประโยชนในการปรับปรุงงานประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๗) สนับสนุน และสงเสริม ใหมีการอบรม การประชุม หรือสัมมนา เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจอันถูกตอง และประสานงานในการปฏิบัติงานการประชาสัมพัน ธของหนวยงานของรัฐ
และภาคเอกชน
(๘) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรี
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๑๐ ให กปช. มีอํานาจแตงตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่ กปช. มอบหมายได
การประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการตามวรรคหนึ่ ง ให นํ า ความในข อ ๘ มาใช บั ง คั บ
โดยอนุโลม
ขอ ๑๑ ในการปฏิบัติหนาที่ ให กปช. และคณะอนุกรรมการมีอํานาจขอใหหนวยงาน
ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาชี้แ จงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือจัดสง
เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร
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ขอ ๑๒ ใหกรมประชาสัมพัน ธปฏิบัติหนาที่ทางวิช าการและธุรการของ กปช. รวมทั้ง
ศึกษาวิเคราะหน โยบายและแผนการประชาสัม พัน ธของชาติ ประสานงาน ศึกษา วิเคราะห วิจัย
สงเสริม และสนับสนุนการจัดทําแผนการประชาสัมพันธของหนวยงานของรัฐเพื่อใหสอดคลองกับ
แผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประชาสัมพัน ธ
ของหนวยงานของรัฐเสนอ กปช. จัดฝกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และสรางความเขาใจ
อันถูกตองเพื่อเปนประโยชนในการประสานงาน ตลอดจนดําเนินการตามที่ กปช. มอบหมาย
คาใชจายสําหรับ กปช. ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการใหจายจากงบประมาณของกรม
ประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
ขอ ๑๓ ใหหนวยงานของรัฐตามขอ ๙ (๑) ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ
ตอ กปช.
(๒) ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธของหนวยงานเพื่อนําผลการดําเนินการไปใชในการ
พัฒนาและปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธแหงชาติใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(๓) รายงานผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการประชาสัมพันธแหงชาติประจําป
ของหนวยงานตอ กปช.
(๔) รว มมื อและประสานงานกับ กปช. รวมทั้ งสนั บสนุน ดา นงบประมาณแก กปช.
เพื่อการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ
ขอ ๑๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

