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สํานกันายกรฐัมนตรี 

 



คํานํา 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติ พ.ศ. 2553 

กําหนดใหมีคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ (กปช.) มีอํานาจหนาท่ีเสนอนโยบายและแผน    

การประชาสัมพันธแหงชาติตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบรวมท้ังเสนอแนะเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ

การประชาสัมพันธของชาติ โดยแผนการประชาสัมพันธแหงชาติตองสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

และตองกําหนดหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติตามแผนดวย  

คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ จึงไดกําหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ

แหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) ขึ้นภายใตการบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) โดยใชนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาล                     

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันศุกรท่ี          

12 กันยายน 2557 ประเด็นการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแหงชาติ 11 ดาน ตามรัฐธรรมนูญ        

แหงราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว (พ.ศ. 2557) ทิศทางของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เปนกรอบแนวทาง 

ในการจัดทํายุทธศาสตรการประชาสัมพันธและไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และส่ือมวลชน เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการประชาสัมพันธ รวมท้ัง

รวมจัดทํารายละเอียดของนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) 

เพื่อมุงสู “การประชาสัมพันธท่ีทุกภาคสวนมีสวนรวม ไดรับขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง เพื่อใหเกิด 

ความเขาใจและทัศนคติท่ีดีตอกัน สรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูและสรางภาพลักษณท่ีดี

ของชาติในสายตาของประชาคมโลก” โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการท่ีสอดคลองกับชวงเวลา 

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห งชาติ  ฉ บับ ท่ี  12 (พ .ศ .  2560 – 2564)  ท้ั งนี้                

เพื่อใหทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานประชาสัมพันธสามารถสงเสริมสนับสนุน                      

และเปนแรงผลักดันใหการพัฒนาประเทศบรรลุเปาหมายท่ีกาํหนดไว โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ              

เมื่อวันอังคารท่ี 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบและประกาศใชนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ

แหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) เปนยุทธศาสตรการประชาสัมพันธของประเทศ             

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
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(1) 

สรุปสาระสําคัญนโยบายและแผนการประชาสมัพันธแหงชาต ิฉบับท่ี 5  

(พ.ศ. 2559 - 2564) 

1. ความนํา 

  การจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 1 จนถึง 

ฉบับท่ี 5 มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องภายใตสถานการณและแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอ          

การประชาสัมพันธของชาติ นโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) 

เปนจุดเปล่ียนสําคัญในการกําหนดทิศทางการประชาสัมพันธใหเหมาะสมสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง

ของความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรวดเร็ว ซึ่งทําใหเกิดชองทางการส่ือสารรูปแบบใหม ๆ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับประชาชนทุกภาคสวนของสังคมควบคู

ไปกับการปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลแกผูสงสารและผูรับสารดวย 

2. สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการประชาสัมพันธแหงชาติ 

สถานการณทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ภายในประเทศและ

ตางประเทศ รวมถึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น และความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ีทําใหเกิดชองทางการส่ือสารรูปแบบใหม ๆ ตลอดจนความตองการขอมูลขาวสารของประชาชน 

ลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการประชาสัมพันธแหงชาติท่ีตองปรับแนวทางการประชาสัมพันธ 

ใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้ เพื่อใหสามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร

ใหกับประชาชนในทุกสวนของสังคมไดมีความรู ความเขาใจ และเกิดทัศนคติท่ีดี มีความพรอม     

ตอการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ รวมท้ังรองรับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม 

จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหสถานการณและแนวโนมการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีมีผลตอการประชาสัมพันธ

ของชาติ ดังนี้  

2.1 ดานความมั่นคง บริบทการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูภัยคุกคามรูปแบบใหม  

ภัยคุกคามความมั่นคงมีขอบเขตท่ีกวางขวาง มีความเชื่อมโยง ซับซอน และสงผลกระทบตอประชาชน

โดยตรงมากขึ้น มีแนวโนมท่ีจะขยายตวัและควบคุมไดยาก สงผลกระทบตอความมั่นคงและความสงบสุข

ของคนในชาติ 

2.2 ดานองคกรที่เกี่ยวของกับสื่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เร่ิมปฏิบัติหนาท่ีเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2554 โดยไดรับ

พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับ 

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เพื่อทําหนาท่ี

จัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ



(2) 

โทรคมนาคม จึงมีความสําคัญตอการส่ือสารมวลชนและการประชาสัมพันธของชาติอยางย่ิง      

ซึ่ง กสทช. ไดกําหนดมาตรการตาง ๆ ขึ้นหลายประการ 

2.3 ดานกฎหมาย พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540    

เปนกฎหมายท่ีใหโอกาสประชาชนในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ 

2.4 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนามาก  

มีการเพิ่มชองทางการส่ือสารใหม ๆ ท่ีทําใหขอมูลขาวสารไปสูประชาชนอยางรวดเร็วไรขีดจํากัด           

เปนปจจัยท่ีเอื้ออํานวยในการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ จําเปนท่ีประเทศไทย

จะตองใชโอกาสความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนวิทยาการดานตาง ๆ มาเปน

ประโยชนในการวางรากฐานเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ 

2.5 ดานการเกษตรกรรมที่หลากหลาย ประเทศไทยมีฐานการผลิตภาคการเกษตร       

ท่ีหลากหลาย ซึ่งเปนแหลงรายไดและสามารถรองรับการจางงานไดมาก มีรายไดจากสินคาเกษตรและ

อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรมูลคาสูง เปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญของโลก มีทรัพยากรแหลงทองเท่ียว    

ท่ีสวยงาม การประชาสัมพันธเผยแพรสถานท่ีทองเท่ียว ประเพณี วัฒนธรรม ความมีน้ําใจ และเอกลักษณ

ของคนไทยเปนประเด็นสําคัญในการขยายผลการประชาสัมพันธออกไปไดกวางขวางมากย่ิงขึ้น 

2.6 ดานสังคม โครงสรางสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงในทุกดาน ท้ังการเปล่ียนแปลง

เปนสังคมเมืองมากขึ้น ครอบครัวมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร         

ท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเปล่ียนแปลงนี้สงผลใหการประชาสัมพันธของชาติตองเขามามีบทบาทสําคัญ 

2.7 ดานการปฏิรูประบบราชการ การกระจายอํานาจสูทองถิ่นและการสงเสริม 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน จะเปนโอกาสในการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

ระบบงานประชาสัมพันธของรัฐใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 

2.8 ดานสาธารณภัยและภัยพิบัติ ปจจุบันปญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติเปนปญหา

สําคัญของประเทศไทย การเกิดของสาธารณภัยและภัยพิบัติเพิ่มขึ้นท้ังความถี่และความรุนแรง   

จึงจําเปนตองใชการประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจ เพื่อใหประชาชนสามารถเตรียมความพรอม          

ในการรับมือกับสาธารณภัยและภัยพิบัติไดอยางเขาใจและเหมาะสม 

2.9 การเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน

ท้ัง 10 ประเทศ ไดเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ความเปล่ียนแปลงตาง ๆ เกิดขึ้นกับประเทศสมาชิก

อาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางย่ิงในการเตรียมความพรอมเพื่อการเปนสมาชิก

ประชาคมอาเซียน 
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2.10 สถานการณในตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทย การเปล่ียนแปลง     

ของระบบเศรษฐกิจโลกท่ีมีความสลับซับซอนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น เปนปจจัยภายนอกประเทศ

ท่ีเปนท้ังโอกาสและอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ จึงจําเปนตองประชาสัมพันธใหประชาชน         

ไดทราบถึงสถานการณในตางประเทศและรูเทาทันถึงปญหาตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อบรรเทา

ผลกระทบเชิงลบและมีสวนรวมในการปองกันภัยลวงหนา 

3. แนวคิดและทิศทางการประชาสัมพันธ 

3.1 แนวคิดหลัก 

ภายใตสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีจะ

สงผลกระทบตอทิศทางการประชาสัมพันธของประเทศไทยในอนาคต จึงจําเปนตองกําหนด

ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธท่ีเหมาะสม ขณะท่ีการทบทวนสถานการณและแนวโนมการเปล่ียนแปลง    

ท่ีมีผลตอการประชาสัมพันธแหงชาติสะทอนปญหาดานความมั่นคง บริบท การเปล่ียนแปลงท่ีนําไปสู     

ภัยคุกคามรูปแบบใหม การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงโครงสราง

ประชากรท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุ การปฏิรูประบบราชการท่ีมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและการสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเพิ่มมากขึ้น การเปดรับฟงความคิดเห็นและการรองทุกข

จากประชาชนในเร่ืองตาง ๆ  ปญหาดานสาธารณภัยและภัยพิบัติ การเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

รวมท้ังสถานการณในตางประเทศท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทย ทิศทางการประชาสัมพันธของประเทศ 

ในอนาคตจึงจําเปนตองเตรียมพรอมและสรางภูมิคุมกันของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตไดอยางมั่นคง 

 3.2 ทิศทางการประชาสัมพันธ 

  การกําหนดทิศทางการประชาสัมพันธในระยะนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ

แหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) เปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตาง ๆ  เพื่อใหการประชาสัมพันธ      

เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน โดยใหความสําคัญกับการสรางความปรองดอง

สมานฉันทของคนไทยทุกภาคสวนในสังคมตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชนและประเทศ ฟนฟู

ระเบียบสังคมและสรางความเปนธรรมแกทุกฝาย มุงประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู เขาใจ และ        

ใหความรวมมือกับรัฐบาลในการบริหารประเทศ เตรียมพรอมใหประชาชนมีความเทาทันตอขาวสาร       

ในภาวะวิกฤต สามารถแยกแยะขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็นได เสริมสรางการบริหารจัดการ

ขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐในหวงสถานการณฉุกเฉินใหมีเอกภาพ ควบคูไปกับการประชาสัมพันธ

บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลก 
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4. วิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ 

4.1  วิสัยทัศน 

“การประชาสัมพันธท่ีทุกภาคสวนมีสวนรวม ไดรับขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง เพื่อใหเกิด

ความเขาใจและทัศนคติท่ีดีตอกัน สรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสรางภาพลักษณ         

ท่ีดีของชาติในสายตาของประชาคมโลก” 

4.2  เปาหมาย 

1)  ประชาชนเกิดความเขาใจ ยอมรับ ใหความรวมมือในการสรางความปรองดอง     

ของคนในชาติ 

2)  หนวยงานและภาคสวนท่ีเกี่ยวของรวมท้ังประชาชน ไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง 

และเกิดทัศนคติท่ีดี โดยใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ  

3)  ประชาชนไดรับขอมูลขาวท่ีถูกตอง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ เม่ือเกิดสถานการณ

ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตและสามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติไดจริง 

4)  ประเทศไทยมีภาพลักษณท่ีดีและไดรับการยอมรับจากประชาคมโลก   

4.3  พันธกิจ 

  กําหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติและขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ 

 4.4  ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ 

  1) ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธสรางความปรองดองของคนในชาติ มุงสราง

ความรู ความเขาใจ และรับรูเปาหมายของการพัฒนาชาติ มองเห็นหลักชัยหรือจุดหมายปลายทาง

ของประเทศรวมกัน ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง คิดอยางมีเหตุผล ยึดหลักผลประโยชน          

ของชาติเปนสําคัญ โดยใชวิธีการสันติ หลีกเล่ียงการใชความรุนแรง รวมท้ังฟนฟูระเบียบสังคม 

และเปนธรรมแกทุกฝาย ตลอดจนสนับสนุนองคกรตามรัฐธรรมนูญใหมีสวนรวมในการสราง         

ความปรองดอง สมานฉันท ภายใตกรอบของบทบาทอํานาจหนาท่ีขององคกร  
 

 

  2) ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธนโยบายแหงรัฐ มุงประชาสัมพันธใหประชาชน

รับรู เขาใจ และใหความรวมมือกับรัฐบาลในการบริหารประเทศ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

รวมท้ังเร่ืองท่ีเปนวาระแหงชาติ โดยแสวงหาความรวมมือจากส่ือมวลชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธทุกระดับ ท้ังนี้ เพื่อนําไปสูความรวมมือ    

ในการพัฒนาประเทศรวมกัน  
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  3) ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต มุงเตรียมประชาชนใหพรอมรับ

การเผชิญกับวิกฤตการณตาง ๆ ท้ังดานสาธารณภัย ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากการกอการราย         

การกอวินาศกรรม การชุมนุมประทวง กอการจลาจล เปนตน โดยใหความสําคัญกับการบริหาร

จัดการขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง รวดเร็ว ประชาชนมีความเทาทันตอขาวสาร เหตุการณท่ีเกิดขึ้น 

สามารถแยกแยะขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น หรืออารมณท่ีอาจไมสะทอนสถานการณจริง 

รวมท้ังมุงการพัฒนาและเสริมสรางการบริหารจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐในหวงสถานการณ

ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตไดอยางมีเอกภาพ 
  

   4) ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณประเทศสูประชาคมโลก                 

มุงสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการสราง

ภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทยสูประชาคมโลก โดยเนนการสรางความเปนมิตรกับทุกประเทศ 

เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใหความสําคัญกับ

การเสริมสรางการรับรูขาวสารท่ีถูกตอง เพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีของประเทศใหเปนท่ียอมรับ        

ในประชาคมโลก  

5. การนํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)          

 ไปสูการปฏิบัต ิ

 1) การเสริมสรางความเขาใจในนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 

(พ.ศ. 2559 – 2564) 

 2) การบริหารจัดการยุทธศาสตรใหเปนไปตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ

แหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) 

 3) การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 

 4) ดัชนีชี้วัดรวมของยุทธศาสตร 

 5) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
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เหตุผลและความจําเปนของ 

การจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ  

ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) 
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บทที่ 1 
เหตุผลและความจําเปนของ 

การจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 

(พ.ศ. 2559 - 2564) 

 1. ความนํา 

การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาดวยดีนั้น จําเปนตองมีการกําหนดนโยบาย 

และแผนพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับสถานการณในแตละชวงเวลา โดยสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกําหนดวิสัยทัศนประเทศไทย              

ป พ.ศ. 2570 ไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง 

ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีท่ัวถึง 

มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมท่ีดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

ระบบการผลิตเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงานอยูบนฐานทางเศรษฐกิจ

ท่ีพึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”  

รัฐบาลไดกําหนดนโยบายท่ีใหความสําคัญกับแนวทางเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

21 ประการ อาทิ รักษาความสงบเรียบรอย สรางความปรองดองและความสมานฉันทใหกับคนในชาติ

อยางย่ังยืน พรอมท้ังปฏิรูปประเทศไทยทุก ๆ ดาน สงเสริมใหประชาชนยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สรางความเชื่อมั่นและความเขาใจอันถูกตองใหกับนานาประเทศ เปนตน  

ความมั่นคง ความเจริญกาวหนา และความผาสุกของคนในชาติอยูบนพื้นฐาน 

ของการสรางความสมานฉันท ความสามัคคี และความปรองดองระหวางคนในชาติเพื่อใหอยู

รวมกันอยางสันติในสังคมประชาธิปไตยซึ่งจําเปนตองใชการประชาสัมพันธเปนกลไกในการส่ือสาร

สรางความเขาใจและกระตุนใหเกิดการเขารวมและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ อันเปนปจจัย

ท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงในการผนึกกําลังทุกภาคสวน อยางไรก็ตามการประชาสัมพันธท่ีผานมา 

มุงเนนเฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ จึงขาดภาพของการพัฒนาโดยรวมอยางเปนระบบและขาดการบูรณาการ

ระหวางหนวยงานของรัฐและภาคสวนท่ีเกี่ยวของ เปนผลใหประชาชนท่ัวไปและภาคเอกชน        

ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ มีขอจํากัดในการรับรูและเขาใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย

การพัฒนาประเทศท้ังระบบ  

ในดานงบประมาณคาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธภาครัฐ พบวา ตั้งแตปงบประมาณ 

พ.ศ. 2550 – 2556 หนวยงานภาครัฐใชงบประมาณสําหรับการโฆษณาประชาสัมพันธสูงถึง 
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1,500 – 2,200 ลานบาทตอป โดยสํานักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานท่ีใชงบโฆษณาประชาสัมพันธ

มากท่ีสุด ในป พ.ศ. 2556 ตั้งงบประมาณไวถึง 677 ลานบาท รองลงมาคือ กระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา 237 ลานบาท และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 136 ลานบาท ซึ่งตัวเลขการใชจาย

ดังกลาวอาจนอยกวาความเปนจริง เนื่องจากอาจมีการใชจายจากงบประมาณสวนอ่ืน ๆ ท่ีมิไดระบุ

เฉพาะเจาะจงวาเปนงบประมาณเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ อาทิ การใชจายจากงบกลาง 

หรืองบสนับสนุนการดําเนินงานอื่น ๆ เปนตน นอกจากนี้ สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจส่ือ            

แหงประเทศไทยไดแถลงการณถึงภาพรวมส่ือโฆษณาไทย ในป พ.ศ. 2556 ระบุวาภาครัฐ       

ใชเงินงบประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธรวมสูงถึง 6,337 ลานบาท ซึ่งสูงเปนลําดับท่ี 5          

รองจากการโฆษณาสินคาประเภทยานพาหนะ ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนัง โทรคมนาคม และธุรกิจบันเทิง 

ดังนั้น หากมีการกําหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ใหเปนแนวทางในการประชาสัมพันธ

ของประเทศอยางชัดเจน จะทําใหงบประมาณการประชาสัมพันธภาครัฐท่ีไดรับจัดสรรในแตละป     

ถูกนําไปใชในการประชาสัมพันธกิจการภาครัฐในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน

ตอประเทศชาติมากย่ิงขึ้น 

นอกจากนั้น ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติ    

พ.ศ. 2553 ไดกําหนดใหคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีเสนอนโยบาย 

และแผนการประชาสัมพันธแหงชาติตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ รวมท้ังเสนอแนะ 

เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของชาติ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนใหความรวมมือ

และสนับสนุนการดําเนินงานประชาสัมพันธของชาติ 

ดังนั้น การบริหารประเทศเพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรและแนวนโยบายท่ีกําหนด 

ตองใชการประชาสัมพันธเปนเคร่ืองมือในการผลักดันควบคูไปกับการเสริมสรางระบบธรรมาภิบาล

และความสมานฉันทในทุกภาคสวนและทุกระดับ คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ (กปช.) 

จึงไดจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) เพื่อเปน

แผนหลักดานการประชาสัมพันธใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธใหประสานสอดคลองซึ่งกันและกัน อันจะกอใหเกิดพลังในการสรางความรู ความเขาใจ          

ทําใหประชาชนเกิดทัศนคติท่ีดีตอกัน นําไปสูความรวมมือในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตอไป  

2. สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการประชาสัมพันธแหงชาติ 

สถานการณทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง ภายในประเทศและ

ตางประเทศ รวมถึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น และความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทําใหเกิดชองทางการส่ือสารรูปแบบใหม ๆ ตลอดจนความตองการขอมูลขาวสาร 
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ของประชาชน ลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการประชาสัมพันธแหงชาติท่ีตองปรับแนวทาง         

การประชาสัมพันธใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้ เพื่อใหสามารถ

เผยแพรขอมูลขาวสารใหกับประชาชนในทุกสวนของสังคมไดมีความรู ความเขาใจ และเกิดทัศนคติท่ีด ี         

มีความพรอมตอการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ รวมท้ังรองรับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง       

ไดอยางเหมาะสม จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหสถานการณและแนวโนมการเปล่ียนแปลงตาง ๆ         

ท่ีมีผลตอการประชาสัมพันธของชาติ ดังนี้  

2.1 ดานความมั่นคง บริบทการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูภัยคุกคามรูปแบบใหม 

  ภัยคุกคามความมั่นคงมีขอบเขตท่ีกวางขวาง มีความเชื่อมโยง ซับซอน และ 

สงผลกระทบตอประชาชนโดยตรงมากขึ้น โดยภัยท่ีเกิดขึ้นไดเชื่อมโยงกับบริบทโลกในมิติตาง ๆ 

ทั้งมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ         

ผลจากการพัฒนาประเทศท่ีผานมา ประกอบกับการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุล       

ไดสงผลกระทบตอความมั่นคงของมนุษย ความม่ันคงทางอาหาร ความเส่ือมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และปญหาความขัดแยงแยงชิงทรัพยากรท่ีสงผลตอเนื่อง 

นําไปสูความขัดแยงระหวางประชาชนและความขัดแยงกับหนวยงานภาครัฐ การกอการราย 

อาชญากรรมขามชาติ ซึ่งประกอบดวย การคายาเสพติด การคามนุษย การคาอาวุธ การฟอกเงิน 

การกระทําอันเปนโจรสลัด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมคอมพิวเตอร มีแนวโนม     

ท่ีจะขยายตัวและควบคุมไดยาก สงผลกระทบตอความมั่นคงและความสงบสุขของคนในชาติ 

2.2 ดานองคกรที่เกี่ยวของกับสื่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)  

      กสทช. เร่ิมปฏิบัติหนาท่ีเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2554 โดยไดรับพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ แตงตั้งตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เพื่อทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืน

ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม  

จึงมีความสําคัญตอการส่ือสารมวลชนและการประชาสัมพันธของชาติอยางย่ิง ซึ่ง กสทช. ไดกําหนด

มาตรการตาง ๆ ขึ้นหลายประการ อาทิ 

 - จัดทําและประกาศใชแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถี่และตารางกําหนด

คล่ืนความถี่แหงชาติ พ.ศ. 2555 แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี 1 

(พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

 - การประมูลขอรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน 

ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาต ิ 
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 - การใหใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปนการชั่วคราว

สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน 

 - ประกาศหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ยาน 2.1 GH หรือ 3G 

โดยการประมูลคล่ืนความถี่ฯ ดังกลาวเมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2555 และเมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2555 

กสทช. ไดออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีเปนผูชนะการประมูลจํานวน 3 ราย 

เพื่อประกอบกิจการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3G และพัฒนาไปสูการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ระบบ 4G ตอไป 

2.3 ดานกฎหมาย พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  

    พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมาย    

ท่ีใหโอกาสประชาชนในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ เพื่อท่ี

ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง 

อันเปนประโยชนตอการพัฒนาประชาธิปไตย จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีเอื้ออํานวยตอการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธของชาติ  

  2.4 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนามาก มีการเพิ่มชองทาง 

การส่ือสารใหม ๆ ท่ีทําใหขอมูลขาวสารไปสูประชาชนอยางรวดเร็ว ไรขีดจํากัด เปนปจจัย 

ท่ีเอื้ออํานวยในการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ จําเปนท่ีประเทศไทยจะตองใช

โอกาสความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนวิทยาการดานตาง ๆ มาเปนประโยชน 

ในการวางรากฐานเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ และใชการประชาสัมพันธเปนเคร่ืองมือ             

ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเขามาประยุกตใชในงาน

ประชาสัมพันธของชาติใหเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในการสงเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธโครงการ 

หรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่ือประชาสัมพันธใหเขาถึง

ทุกกลุมเปาหมายได ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ตอไป 

  2.5 ดานการเกษตรกรรมที่หลากหลาย 

 ประเทศไทยมีฐานการผลิตภาคการเกษตรท่ีหลากหลาย ซึ่งเปนแหลงรายได 

และสามารถรองรับการจางงานไดมาก มีรายไดจากสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร

มูลคาสูง เปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญของโลก มีทรัพยากรแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงาม มีธุรกิจ

บริการท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีเอกลักษณแหงความเปนไทยท่ีเปนจุดเดนเอื้อตอการสงเสริม 

การทองเท่ียว รวมท้ังมีความไดเปรียบทางทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมและปลอดจากภัยธรรมชาติรุนแรง 
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สามารถขยายฐานการผลิต การบริการ และการตลาดใหเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคได  

จึงนับวาเปนโอกาสท่ีดีในการดําเนินงานประชาสัมพันธของชาติ เพื่อเสริมจุดแข็งใหไดผลด ี

เพิ่มมากขึ้น อาทิ การประชาสัมพันธเผยแพรสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

เพื่อเพิ่มมูลคาการส่ังซื้อในตลาดตางประเทศ นอกจากนั้น การประชาสัมพันธเผยแพรสถานท่ี

ทองเท่ียว ประเพณี วัฒนธรรม ความมีน้ําใจ และเอกลักษณของคนไทยเปนประเด็นสําคัญ             

ในการขยายผลการประชาสัมพันธออกไปไดกวางขวางมากย่ิงขึ้น 

  2.6 ดานสังคม  

  โครงสรางสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงในทุกดาน ท้ังการเปล่ียนแปลงเปน

สังคมเมืองมากขึ้น ครอบครัวมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร

ท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุ เนื่องจากประชากรเด็กลดลงและผูสูงอายุเพิ่มขึ้น การเปล่ียนแปลงนี้สงผลให       

การประชาสัมพันธของชาติตองเขามามีบทบาทสําคัญ อาทิ การเสริมสรางการพัฒนาชนบทและ

การพัฒนาเมืองดวยการใชทรัพยากรรวมกัน การบริหารจัดการปญหาตาง ๆ ของสังคมเมืองและ

ชนบทอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพประชากรวัยเด็กในดานการศึกษาและสุขภาพ   

การจัดสวัสดิการดานสุขภาพและหลักประกันทางสังคมแกผูสูงอายุเพิ่มขึ้น โดยการใชส่ือ

ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางและสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาดังกลาว  

2.7 ดานการปฏิรูประบบราชการ 

 การปฏิ รูประบบราชการ การกระจายอํานาจสูท องถิ่ นและการส งเสริม   

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน จะเปนโอกาสในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบ 

งานประชาสัมพันธของรัฐใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ส่ิงสําคัญคือตองมี           

การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในทุกภาคสวนของสังคม โดยเฉพาะประชาชนกลุมเปาหมาย         

ท่ีเกี่ยวของกับโครงการภาครัฐ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โดยผานกระบวนการส่ือสาร

แบบสองทางมากขึ้น กลาวคือ มีการสงผานขอมูลขาวสารจากภาครัฐ ภาคเอกชน ใหประชาชน

ไดรับทราบอยางตอเนื่อง และเปดรับฟงความคิดเห็นและการรองทุกขจากประชาชนในเร่ืองตาง ๆ 

เพื่อนํามาปรับปรุงโครงการตอไป 

2.8 ดานสาธารณภัยและภัยพิบัต ิ

 ปจจุบันปญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย 

การเกิดของสาธารณภัยและภัยพิบัติเพิ่มขึ้นท้ังความถี่และความรุนแรง ท้ังภัยธรรมชาติ อาทิ 

อุทกภัย แผนดินไหว เปนตน และภัยท่ีเกิดจากมนุษย อาทิ อัคคีภัย เปนตน ดังนั้น จึงจําเปนตองใช

การประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจดานสาธารณภัยและภัยพิบัติ เพื่อใหประชาชนสามารถ
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เตรียมความพรอมในการรับมือกับสาธารณภัยและภัยพิบัติไดอยางเขาใจและเหมาะสม ท้ังนี้     

เพื่อเปนการลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้น 

2.9 การเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 ในป พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ไดเขาสูการเปน

ประชาคมอาเซียน ความเปล่ียนแปลงตาง ๆ เกิดขึ้นกับประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางย่ิงในการเตรียมความพรอมเพื่อการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

แมวาท่ีผานมา ทุกหนวยงานจะไดมีการประชาสัมพันธการเตรียมความพรอมแลว แตความเขาใจและ

การเตรียมความพรอมของประชาชนก็ยังไมบรรลุผล การประชาสัมพันธการเปนสมาชิกประชาคม

อาเซียนจึงยังตองดําเนินการตอไป ซึ่งในอนาคตประชาคมอาเซียนย่ิงจะตองมีความรวมมือ                 

ในดานตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น จึงจําเปนตองมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องตลอดเวลา 

  2.10 สถานการณในตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทย 

 (1) การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกท่ีมีความสลับซับซอนและเชื่อมโยง 

กันมากขึ้น เปนปจจัยภายนอกประเทศท่ีเปนท้ังโอกาสและอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อาทิ         

การกําหนดขอตกลงใหม ๆ กติกาการคา การลงทุนระหวางประเทศ การเปดเสรี และการกีดกัน        

ทางการคา เปนตน ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ลวนมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

 (2) สถานการณดานการเมืองระหวางประเทศ การกอการราย ปญหาแรงงาน

ตางชาติ ปญหาโรคอุบัติใหม สงผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 

สําหรับประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมโลกจะไดรับผลกระทบโดยตรงเชนกัน จึงจําเปนตอง

ประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงสถานการณในตางประเทศและรูเทาทันถึงปญหาตาง ๆ         

ท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบและมีสวนรวมในการปองกันภัยลวงหนา 

3. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคของการประชาสัมพันธแหงชาติ 

 

                  

 
 

3.1  จุดแข็ง 

(1) มีคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 

รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ โดยมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติเปนเคร่ืองมือ ซึ่งกําหนดใหหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่น ๆ  

วิเคราะหจุดแข็ง เปนการวิเคราะหปจจัยภายในของการประชาสัมพันธแหงชาติ 
ที่ทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค 
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ท่ีเกี่ยวของนํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติไปใชเปนกรอบทิศทางในการกําหนด

แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ เพื่อทําใหการประชาสัมพันธของชาติเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

เกิดการบูรณาการดานขอมูลขาวสาร การดําเนินงานประชาสัมพันธไมซ้ําซอน ทุกหนวยงาน

สามารถขับเคล่ือนงานประชาสัมพันธไดอยางมีเอกภาพ  

 (2) มีหนวยงานภาครัฐเปนศูนยกลางและรับผิดชอบการประชาสัมพันธในดานตาง ๆ 

อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม 

และกรมประชาสัมพันธ เปนตน ทําใหการบริหารจัดการขอมูลเปนไปอยางมีระบบและมีความนาเชื่อถือ 

(3) มีส่ือประชาสัมพันธของรัฐท่ีหลากหลาย อาทิ ส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือวิทยุ

โทรทัศน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ท่ีสามารถเขาถึงและครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ       

ซึ่งถือไดวาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานประชาสัมพันธของชาติ  

(4) มีเครือขายประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย อาทิ หนวยงานประชาสัมพันธภาครัฐ

ท้ังในและตางประเทศ ส่ือมวลชน สมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย สมาคมนักขาว

นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย และอาสาสมัครประชาสัมพันธ

ประจําหมูบานและชุมชน (อป.มช.) เปนตน ทําใหการเผยแพรขอมูลขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย

เปนไปไดอยางเหมาะสม รวดเร็วและท่ัวถึง สงผลใหประชาชนเกิดการรับรู เขาใจ นอกจากนั้น 

ยังเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทยสูสายตาประชาคมโลกอีกดวย 
 

 

 

 

3.2  จุดออน 

 (1) การเปล่ียนแปลงทางการเมืองทําใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ (กปช.) สงผลใหการเสนอนโยบายท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ

ของชาติตองหยุดชะงักลง  

 (2) การจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติขาดการมีสวนรวม 

จากทุกภาคสวน ทําใหไมสามารถนํานโยบายและแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางกวางขวาง 

 (3) การพัฒนาระบบงานวิจัยและระบบงานติดตามประเมินผลเพื่อการประชาสัมพันธ    

ขาดการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง ทําใหขาดขอมูลในการจัดทํานโยบายและแผน          

การประชาสัมพันธแหงชาติ 

วิเคราะหจุดออน เปนการวิเคราะหปจจัยภายในของการประชาสัมพันธแหงชาติ 
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
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 (4) ขาดการบูรณาการงบประมาณระหวางหนวยงานท่ีใชในการดําเนินงานตามนโยบาย

และแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ สงผลใหการดําเนินงานประชาสัมพันธของชาตท้ัิงในภาวะปกติ

และภาวะวิกฤตไมมีประสิทธิภาพ 

 (5) โครงสรางของหนวยงานประชาสัมพันธในหนวยงานภาครัฐยังไมชัดเจนแนนอน 

และไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหไมสามารถบรรจุบุคลากรและจัดสรรทรัพยากรดานการประชาสัมพันธ

ใหเหมาะสมกับปริมาณงาน สงผลกระทบใหงานประชาสัมพันธไมสามารถปฏิบัติไดตามนโยบาย

และแผนการประชาสัมพันธแหงชาติท่ีกําหนดไว 

 

 

 
   

3.3  โอกาส 

(1) คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ใหความสําคัญและเห็นความจําเปน       

ท่ีจะใชการประชาสัมพันธเปนเคร่ืองมือเพื่อเผยแพรนโยบายและการดําเนินงานตาง ๆ 

 (2) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการเพิ่มชองทางการส่ือสาร จึงเปนโอกาสดี      

ท่ีจะไดนําชองทางการส่ือสารท่ีเพิ่มขึ้นมาใชในการดําเนินงานประชาสัมพันธของชาติ เพื่อนําขอมูล

ขาวสารไปสูประชาชนกลุมเปาหมายไดโดยตรงอยางรวดเร็ว และสามารถรับฟงความคิดเห็น          

ของประชาชนเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขยุทธศาสตรการประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับสถานการณ

ตอไปได 

 (3) เมื่อประเทศมีเหตุการณสําคัญหรือเกิดภาวะวิกฤต หนวยงานภาครัฐไดรับ

ความรวมมือจากส่ือทุกภาคสวนในการดําเนินงานประชาสัมพันธ ซึ่งสงผลใหสามารถบริหาร

จัดการขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

 

 
 

3.4  อุปสรรค 

  (1) ความแตกตางดานฐานะเศรษฐกิจของประชาชน ทําใหชองทางในการเขาถึง

ขอมูลขาวสารของประชาชนไมเทาเทียมกัน  

วิเคราะหโอกาส เปนการวิเคราะหปจจัยภายนอกที่เอ้ืออํานวยหรือเปนโอกาส 
ใหการประชาสัมพันธของชาติ สามารถดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่วางไวได 

วิเคราะหอุปสรรค เปนการวิเคราะหปจจัยภายนอกที่สงผลใหการประชาสัมพันธของชาต ิ
 ไมสามารถดําเนินงานตามวัตถุประสงคทีก่ําหนดไวได 
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  (2) การศึกษาท่ียังไมท่ัวถึง ทําใหประชาชนผูดอยโอกาสทางการศึกษา ขาดความสามารถ

ในการวิเคราะหการรูเทาทันส่ือ จึงตกเปนเหย่ือของขอมูลขาวสารท่ีบิดเบือน    

(3) ขอบเขตพื้นท่ีการใหบริการรับสงสัญญาณคล่ืนวิทยุกระจายเสียงไมครอบคลุม 

สภาพภูมิศาสตรบางพ้ืนท่ี ทําใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารไมท่ัวถึง ขาดทางเลือกในการรับส่ือ 

ถูกครอบงําทางความคิด  

………………………………………………………….. 
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สวนท่ี 2  
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ                 
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บทที่ 2 
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ 

  การประเมินสถานการณและแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตอ            

การประชาสัมพันธของชาติในอนาคต สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยยังตองเผชิญกับกระแส                     

การเปล่ียนแปลงของความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรวดเร็วท่ีทําใหเกิดชองทาง            

การส่ือสารรูปแบบใหม ๆ ดังนั้น ทิศทางการประชาสัมพันธในระยะของนโยบายและแผน                  

การประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) จึงตองมีการปรับแนวทาง        

การประชาสัมพันธใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปดวย ท้ังนี้ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับประชาชนในทุกภาคสวนของสังคมควบคูไปกับ             

การปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลแกผูสงสารและผูรับสาร 

ตลอดจนประชาชนทุกกลุมในประเทศ 

1. แนวคิดและทิศทางการประชาสัมพันธ 

 1.1 แนวคิดหลัก 

ภายใตสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีจะ

สงผลกระทบตอทิศทางการประชาสัมพันธของประเทศไทยในอนาคต จึงจําเปนตองกําหนด

ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ ท่ีเหมาะสม ขณะท่ีการทบทวนสถานการณและแนวโนม                  

การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการประชาสัมพันธแหงชาติสะทอนปญหาดานความมั่นคง บริบท             

การเปล่ียนแปลงท่ีนําไปสูภัยคุกคามรูปแบบใหม การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ        

อยางรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุ การปฏิรูประบบราชการ

ท่ีมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

เพิ่มมากขึ้น การเปดรับฟงความคิดเห็นและการรองทุกขจากประชาชนในเร่ืองตาง ๆ ปญหา                 

ดานสาธารณภัยและภัยพิบัติ การเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมท้ังสถานการณในตางประเทศ                 

ท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทย ทิศทางการประชาสัมพันธของประเทศในอนาคตจึงจําเปนตอง

เตรียมพรอมและสรางภูมิคุมกันของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตไดอยางมั่นคง 
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 1.2 ทิศทางการประชาสัมพันธ 

  การกําหนดทิศทางการประชาสัมพันธในระยะนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ

แหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) เปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตาง ๆ เพื่อใหการประชาสัมพันธ 

เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน ภายใตนโยบายของรัฐบาลและ

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยให

ความสําคัญกับการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนไทยทุกภาคสวนในสังคมตั้งแตระดับ

ปจเจก ครอบครัว ชุมชนและประเทศ ฟนฟูระเบียบสังคมและสรางความเปนธรรมแกทุกฝาย           

มุงประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู เขาใจและใหความรวมมือกับรัฐบาลในการบริหารประเทศ 

เตรียมพรอมใหประชาชนมีความเทาทันตอขาวสารในภาวะวิกฤต สามารถแยกแยะขอเท็จจริง

ออกจากความคิดเห็นได เสริมสรางการบริหารจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐในหวง

สถานการณฉุกเฉินใหมีเอกภาพ ควบคูไปกับการประชาสัมพันธบทบาทประเทศไทยในเวที

ประชาคมโลก 

2. วิสัยทัศน 

“การประชาสัมพันธท่ีทุกภาคสวนมีสวนรวม ไดรับขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง 

เพื่อใหเกิดความเขาใจและทัศนคติ ท่ีดีตอกัน สรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  

และสรางภาพลักษณท่ีดีของชาติในสายตาของประชาคมโลก” 
 

3. เปาหมาย 

3.1 ประชาชนเกิดความเขาใจ ยอมรับ ใหความรวมมือในการสรางความปรองดอง

ของคนในชาติ 

3.2 หนวยงานและภาคสวนท่ีเกี่ยวของรวมท้ังประชาชน ไดรับขอมูลขาวสาร         

ท่ีถูกตอง และเกิดทัศนคติท่ีดี โดยใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ  

3.3 ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ เมื่อเกิด

สถานการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตและสามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติไดจริง 

3.4 ประเทศไทยมีภาพลักษณท่ีดีและไดรับการยอมรับจากประชาคมโลก   
 

4. พันธกิจ 

  กําหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติและขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ 
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5. ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ  

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การประชาสัมพันธสรางความปรองดองของคนในชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การประชาสัมพันธนโยบายแหงรัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต 

           ยุทธศาสตรท่ี 4 การประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณประเทศสูประชาคมโลก 

 การพัฒนาประเทศโดยใชการประชาสัมพันธเปนเคร่ืองมือภายใตกระแส        

การเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปล่ียนอยางรวดเร็ว คาดการณไดยากและ

ซับซอนมากย่ิงขึ้น จําเปนท่ีจะตองกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการประชาสัมพันธท่ีเหมาะสม 

โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันปจจัยเส่ียงและเสริมรากฐานของประเทศในดานตาง ๆ ใหเขมแข็ง           

สรางโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงและไดรับประโยชนจากขอมูลขาวสารอยางเทาเทียมและ       

เปนธรรม สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

นําไปสูการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว ซึ่งยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ    

ท่ีสําคัญในนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) มีดังนี้ 
 

 5.1 ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธสรางความปรองดองของคนในชาติ        

มุงสรางความรู ความเขาใจ และรับรูเปาหมายของการพัฒนาชาติ มองเห็นหลักชัยหรือจุดหมาย

ปลายทางของประเทศรวมกัน ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง คิดอยางมีเหตุผล ยึดหลักผลประโยชน 

ของชาติเปนสําคัญ โดยใชวิธีการสันติ หลีกเล่ียงการใชความรุนแรง รวมท้ังฟนฟูระเบียบสังคม         

และเปนธรรมแกทุกฝาย ตลอดจนสนับสนุนองคกรตามรัฐธรรมนูญใหมีสวนรวมในการสราง       

ความปรองดอง สมานฉันท ภายใตกรอบของบทบาทอํานาจหนาท่ีขององคกร  
 

 

 5.2 ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธนโยบายแหงรัฐ มุงประชาสัมพันธใหประชาชน

รับรู เขาใจ และใหความรวมมือกับรัฐบาลในการบริหารประเทศ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

รวมท้ังเร่ืองท่ีเปนวาระแหงชาติ โดยแสวงหาความรวมมือจากส่ือมวลชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาชน เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธทุกระดับ ท้ังนี้ เพื่อนําไปสูความรวมมือ

ในการพัฒนาประเทศรวมกัน  
 

 5.3 ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต มุงเตรียมประชาชน                

ใหพรอมรับการเผชิญกับวิกฤตการณตาง ๆ ท้ังดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สาธารณภัย 

ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากการกอการราย การกอวินาศกรรม การชุมนุมประทวง กอการจลาจล เปนตน 

โดยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง รวดเร็ว ประชาชนมีความเทาทัน

ตอขาวสาร เหตุการณท่ีเกิดขึ้น สามารถแยกแยะขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น หรืออารมณ     
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ท่ีอาจไมสะทอนสถานการณจริง รวมท้ังมุงการพัฒนาและเสริมสรางการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร

ของหนวยงานรัฐในหวงสถานการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตไดอยางมีเอกภาพ 
  

  5.4 ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณประเทศสูประชาคมโลก                 

มุงสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการสราง

ภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทยสูประชาคมโลก โดยเนนการสรางความเปนมิตรกับทุกประเทศ 

เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใหความสําคัญ       

กับการเสริมสรางการรับรูขาวสารท่ีถูกตอง เพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีของประเทศใหเปนท่ียอมรับ        

ในประชาคมโลก  
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สวนท่ี 3  
ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธในนโยบายและ 

แผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) 
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บทที่ 3 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การประชาสัมพันธสรางความปรองดองของคนในชาติ 
   

ในชวงระยะเวลาท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน สังคมไทยมีความขัดแยง เนื่องจากมีความเห็น

ท่ีแตกตางกันในเร่ืองการเมืองและการบริหารประเทศ ความขัดแยงดังกลาวระหวางกลุมประชาชน              

ไดทวีความรุนแรงขึ้น จนสงผลใหการบริหารประเทศในชวงท่ีผานมาขาดความกาวหนาในการพัฒนา

ประเทศในเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีความสําคัญเรงดวน และมีผลกระทบตอความอยูดีมีสุขของประชาชน 

ความขัดแยงดังกลาวเปนจุดออนของประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงปจจุบันท่ีเศรษฐกิจโลก    

ไดเขาสูภาวะวิกฤตท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุดในรอบศตวรรษ ดังนั้น แนวทางการบริหารราชการแผนดิน        

ท่ีรัฐบาลจะตองดําเนินการ เพื่อนําสังคมไทยกลับคืนสูความสมัครสมานสามัคคี เอื้ออาทร และคนไทย

มีความสุขถวนหนาพรอมท้ังนําประเทศไทยใหผานพนวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังสําคัญเพื่อใหสามารถพัฒนา       

ตอไปไดอยางมั่นคงและย่ังยืนคือการเสริมสรางความปรองดองของคนในชาติใหเกิดขึ้นโดยเร็ว      

โดยใชแนวทางสันติ รับฟงความเห็นจากทุกฝายและหลีกเล่ียงการใชความรุนแรงในการแกไขปญหา

ความขัดแยงในชาติในทุกกรณี รวมทั้งฟนฟูระเบียบสังคมและบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียม 

และเปนธรรมแกทุกฝาย ตลอดจนสนับสนุนองคกรตามรัฐธรรมนูญใหมีสวนรวมในการสราง        

ความสมานฉันท ภายใตกรอบของบทบาทอํานาจและหนาท่ีขององคกร 

การสรางความปรองดองของคนในชาติ ไมสามารถสําเร็จไดดวยฝายใดฝายหนึ่ง หรือ

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตตองเปนการรวมพลังคนไทยท้ังประเทศ จึงจําเปนตองมีการประชาสัมพันธ

เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีถูกตองอยางกวางขวาง เพื่อสรางความรูความเขาใจ และเกิดทัศนคติท่ีดี

ของประชาชน ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือในการสรางความปรองดองใหเกิดขึ้นกับคนทุกภาคสวน

ในประเทศตอไป 
   

เปาประสงค  :  ประชาชนเขาใจและรับรูเปาหมายของการพัฒนาชาติ มองเห็นหลักชัยของประเทศ 

ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง คิดอยางมีเหตุมีผล โดยเห็นประโยชนสวนรวม 

เปนสําคัญ 
 

กลยุทธ  :  การประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อสรางความเขาใจและรับรูเปาหมายของการพัฒนาประเทศ            

ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตางคิดอยางมีเหตุผล 
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กําหนดมาตรการ ดังนี ้

 1. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และทัศนคติ ท่ีถูกตอง

เกี่ยวกับสิทธิ หนาท่ีพลเมือง และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 

 2. เผยแพรขอมูลเพื่อสรางใหเกิดความเขาใจในเปาหมายและหลักชัยของประเทศ       

ท่ีประชาชนคนไทยทุกคนจะกาวไปขางหนาพรอมกัน 

3. เรงรณรงคสรางความรูความเขาใจกับประชาชนทุกภาคสวน ใหมีสวนรวม     

ในการสรางความปรองดองสมานฉันท สามัคคี มีความเอื้ออาทรตอกัน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 

การอยูรวมกันในสังคมท่ีมีความเชื่อและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย พรอมท้ังใหประชาชนทุกภาคสวน

เห็นความสําคัญและใหความรวมมือโดยยึดหลักผลประโยชนของชาติเปนสําคัญ 

4. จัดใหมีพื้นท่ีสาธารณะในการเปดกิจกรรมสุนทรียสนทนาใหกับคูขัดแยง                

ในวาระโอกาสท่ีเอื้ออํานวยอยางสม่ําเสมอ 

5. สรางเครือขายส่ือมวลชน รณรงค ประชาสัมพันธ สนับสนุนการดําเนินงาน        

ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการสรางความปรองดองสมานฉันทเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 6. พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธใหเปนท่ีนาสนใจ สามารถสราง

กระแสสังคมใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีดีตอการสรางความปรองดองของคนในชาติ 

  7. สงเสริมและสนับสนุนการสรางชองทางการส่ือสารประชาสัมพันธผานส่ือสมัยใหม 

โดยใชอุปกรณการส่ือสาร หรือ Mobile Media อาทิ Smartphone Tablet เปนตน รวมถึงเครือขาย

สังคมออนไลน (Social Media) อาทิ Facebook Line Twitter Youtube Instagram เปนตน 

  8. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธในหนวยงานภาครัฐ              

มีองคความรูดานบริหารจัดการขอมูลขาวสารผานส่ือสมัยใหม เพื่อใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพ

และคุณภาพดานการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและกาวทันส่ือสมัยใหม 

  9. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยระดม

ความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการส่ือสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศนของ       

การประชาสัมพันธแหงชาติ 
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หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  หนวยงานหลัก 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 

          หนวยงานรวมรับผิดชอบ 

(1) กระทรวงกลาโหม  

(2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

(3) กระทรวงมหาดไทย   

(4) กระทรวงยุติธรรม   

(5) สํานักงานตํารวจแหงชาติ   

(6) กระทรวงศึกษาธิการ 

(7) กระทรวงวัฒนธรรม 

(8) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

(9) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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บทที่ 4 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การประชาสัมพันธนโยบายแหงรัฐ 
 

  รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบาย

ในเร่ืองตาง ๆ จําแนกเปน 11 ดาน ไดแก 1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย        

2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 3) การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมและการสราง

โอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   

5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 6) การเพิ่มศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 8) การพัฒนา

และสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม         

9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน

อยางย่ังยืน 10) การสงเสริม การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและปองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

  ดังนั้น จําเปนอยางย่ิงท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกแหงตองประชาสัมพันธใหประชาชน

เกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในนโยบายรัฐบาล รวมท้ังเร่ืองท่ีเปนวาระแหงชาติตามแนวนโยบาย

พื้นฐานแหงรัฐ เพื่อนําไปสูความรวมมือในการพัฒนาประเทศรวมกัน 

เปาประสงค : ประชาชนรับรู เขาใจ และใหความรวมมือกับรัฐบาลในการบริหารประเทศ                

ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

กลยุทธที ่1 :  การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความเขาใจตอแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

ประเด็นการประชาสัมพันธ :  

1. การประชาสัมพันธเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย รวมท้ังเผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. การประชาสัมพันธคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. การประชาสัมพันธการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

4. การประชาสัมพันธเผยแพรหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นการประชาสัมพันธและมาตรการดําเนินการ 

1. การประชาสัมพันธเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย รวมทั้งเผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีมาตรการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

 1.1 ประชาสัมพันธเพื่อรักษาไวซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 1.2 เผยแพรแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญานําทาง

ในการพัฒนาและบริหารประเทศ เพ่ือใหบุคลากรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มีความรู

ความเขาใจท่ีถูกตองในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

      1.3 รณรงคและสรางจิตสํานึกใหประชาชนยึดหลักการดําเนินชีวิต         

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

     1 .4 เผยแพรผลงานของกลุม หรือชุมชนท่ีนําแนวคิดปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตและประสบผลดีตอครอบครัวและชุมชน เพื่อให

ประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ และเกิดความสนใจ นําไปเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตตอไป 

     1.5 สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนไดนํา

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และกระตุนใหครอบครัว 

เกิดความสนใจและนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

1.6 สงเสริมและสนับสนุนการสรางชองทางการส่ือสารประชาสัมพันธผานส่ือ

สมัยใหม โดยใชอุปกรณการส่ือสาร หรือ Mobile Media อาทิ Smartphone Tablet เปนตน รวมถึง

เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) อาทิ Facebook Line Twitter Youtube Instagram เปนตน 

 1.7 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธในหนวยงาน

ภาครัฐมีองคความรูดานบริหารจัดการขอมูลขาวสารผานส่ือสมัยใหม เพื่อใหมีการพัฒนา

ประสิทธิภาพและคุณภาพดานการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและกาวทันส่ือสมัยใหม 

 1.8 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

โดยระดมความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการส่ือสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศน

ของการประชาสัมพันธแหงชาติ 

หนวยงานหลัก  

(1) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (กปร.) 
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          หนวยงานรวมรับผิดชอบ 

(1) สวนราชการทุกกระทรวง 

(2) สถาบันการศึกษา 

(3) องคกรภาคเอกชนและองคกรวิชาชีพส่ือตาง ๆ อาทิ สภาการหนังสือพิมพ 

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย  

2. การประชาสัมพันธคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีมาตรการดําเนินการ 

ดังนี้ 

 2.1 ประชาสัมพันธคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการในรูปแบบตาง ๆ 

อาทิ อาขยาน บทกลอน เพลง ผานส่ือทุกประเภทอยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนรับรู เขาใจ 

และจดจําไดงาย  

 2.2 ปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการใหกับเยาวชน โดยประชาสัมพันธ

เชื่อมโยงกับกรณีตัวอยางท่ีดีท่ีเกิดขึ้นในสังคม เพื่อใหเยาวชนเกิดการคิดวิเคราะห ประเมินคา 

และตัดสินใจ กอนนําไปสูการปฏิบัติจริง 

 2.3 ประชาสัมพันธคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยสรางความเขาใจ 

กับประชาชนดวยหลักเหตุผล เพื่อนําไปสูการยอมรับ นําไปปฏิบัติ และเกิดการพัฒนาจนเปนนิสัย

ในท่ีสุด 

 2.4 รณรงคใหเจาหนาท่ีรัฐ ผูนําทองถิ่น นักการเมือง และขาราชการทุกระดับ 

ประพฤติปฏิบัติตนเปนตนแบบตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 2.5 เผยแพรเกียรติคุณบุคลากรและองคกร ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน      

และภาคประชาชนท่ีปฏิบัติตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ     

และเปนตัวอยางท่ีดีใหกับบุคคลและหนวยงานอื่นนําไปปฏิบัติตอไป 

 2.6 รณรงคคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการอยางจริงจังและ   

ตอเนื่องทุกภาคสวน โดยสอดแทรกอยูในบทเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อใหคานิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ ดํารงอยูในสังคมไทยอยางย่ังยืน 

 2.7 สงเสริมและสนับสนุนการสรางชองทางการส่ือสารประชาสัมพันธผานส่ือ

สมัยใหม โดยใชอุปกรณการสื่อสาร หรือ Mobile Media อาทิ Smartphone Tablet เปนตน 

รวมถึงเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) อาทิ Facebook Line Twitter Youtube 

Instagram เปนตน 
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 2.8 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธในหนวยงาน

ภาครัฐมีองคความรูดานบริหารจัดการขอมูลขาวสารผานส่ือสมัยใหม เพื่อใหมีการพัฒนา

ประสิทธิภาพและคุณภาพดานการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและกาวทันส่ือสมัยใหม 

 2.9 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

โดยระดมความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการส่ือสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศน

ของการประชาสัมพันธแหงชาติ 

หนวยงานหลัก  

(1) กรมประชาสัมพันธ 

          หนวยงานรวมรับผิดชอบ 

(1) สวนราชการทุกกระทรวง 

(2) สถาบันการศึกษา 

(3) องคกรภาคเอกชนและองคกรวิชาชีพส่ือตาง ๆ อาทิ สภาการหนังสือพิมพ 

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย  

3. การประชาสัมพันธการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน มีมาตรการดําเนินการ 

ดังนี้ 

 3.1 สรางความรู ความเขาใจ การรับรู เพื่อนําไปสูความเปนเจาของและ

การรวมกันเปนเอกภาพทามกลางความหลากหลาย และสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศ

สมาชิกอาเซียนในเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง การทหาร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ศาสนา

และอารยธรรม 

 3.2 สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางในเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ศาสนา และอารยธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนใหเปนปจจุบัน 

 3.3 จัดทําส่ือกระตุนเตือนใหประชาชนทราบถึงสิทธิประโยชนและ          

ขอควรคํานึงถึงในการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนอยางตอเนื่อง 
 3.4 สรางเครือขายส่ือมวลชน รณรงค  ประชาสัมพันธ  สนับสนุน         

การดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการประชาสัมพันธการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน

เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

3.5 พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธใหเปนท่ีนาสนใจ สามารถสราง

กระแสสังคมใหตระหนักและมีสวนรวมในการประชาสัมพันธการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 
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3.6 สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ  

ใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถในดานการใชภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน  

3.7 จัดทําส่ือท่ีมีความหลากหลายและใชชองทางการส่ือสารท่ีครอบคลุม

ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี เพื่อกระตุนเตือนใหประชาชนทราบถึงการเปล่ียนแปลงเพื่อปรับตัวและสรางโอกาส      

ใหเขาถึงสิทธิประโยชนของประชาคมอาเซียน 

3.8 สงเสริมและสนับสนุนการสรางชองทางการส่ือสารประชาสัมพันธผานส่ือ

สมัยใหม โดยใชอุปกรณการส่ือสาร หรือ Mobile Media อาทิ Smartphone Tablet  เปนตน รวมถึง

เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) อาทิ Facebook Line Twitter Youtube Instagram เปนตน 

   3.9 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธในหนวยงาน

ภาครัฐ มีองคความรูดานบริหารจัดการขอมูลขาวสารผานส่ือสมัยใหม เพื่อใหมีการพัฒนา

ประสิทธิภาพและคุณภาพดานการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและกาวทันส่ือสมัยใหม 

   3.10 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

โดยระดมความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการส่ือสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศน

ของการประชาสัมพันธแหงชาติ 

หนวยงานหลัก  

(1)  กรมประชาสัมพันธ 

          หนวยงานรวมรับผิดชอบ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี  

(2) กระทรวงการตางประเทศ   

(3) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

(4) กระทรวงคมนาคม  

(5) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

(6) กระทรวงพาณิชย   

(7) กระทรวงแรงงาน   

(8) กระทรวงวัฒนธรรม  

(9) กระทรวงศึกษาธิการ 

(10) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

(11) กรมอาเซียน  

(12) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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4. การประชาสัมพันธเผยแพรหลักธรรมาภิบาล มีมาตรการดําเนินการ ดังนี้ 

 4.1 สรางความรู ความเขาใจ เผยแพร ประชาสัมพันธหลักธรรมาภิบาล  

สูทุกภาคสวนในสังคม 

 4.2 รณรงคและสรางจิตสํานึกท่ีดี ให บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน          

และภาคประชาชน ตระหนักถึงการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 4.3 รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ส่ือมวลชน ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมี

ตอการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล 

 4.4 นําผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของทุกภาคสวนมา

เผยแพรประชาสัมพันธ 

 4.5 สงเสริมและสนับสนุนการสรางชองทางการส่ือสารประชาสัมพันธ 

ผานส่ือสมัยใหม โดยใชอุปกรณการส่ือสาร หรือ Mobile Media อาทิ Smartphone Tablet เปนตน 

รวมถึงเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) อาทิ Facebook Line Twitter Youtube 

Instagram เปนตน 

 4.6 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธในหนวยงาน

ภาครัฐ มีองคความรูดานบริหารจัดการขอมูลขาวสารผานส่ือสมัยใหม เพื่อใหมีการพัฒนา

ประสิทธิภาพและคุณภาพดานการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและกาวทันส่ือสมัยใหม 

 4.7 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

โดยระดมความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการส่ือสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศน

ของการประชาสัมพันธแหงชาติ 

หนวยงานหลัก  

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี   

  หนวยงานรวมรับผิดชอบ 

(1) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

    (สํานักงาน ป.ป.ช.) 

(2) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   

       (สํานักงาน ป.ป.ท.) 

(3) สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

(4) สวนราชการทุกกระทรวง 

(5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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(6) องคกรภาคส่ือมวลชน 

(7) องคกรภาคประชาชน 

(8) สถาบันการศึกษา 

(9) องคกรภาคเอกชน 

(10) องคกรอิสระ 

กลยุทธที ่2  : การพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธนโยบายแหงรัฐ 

กําหนดมาตรการ ดังนี ้

2.1 วางแผนและแสวงหาความรวมมือจากส่ือมวลชนภาครัฐ ภาคเอกชน  

และส่ือบุคคล เพื่อการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในทุกระดับ 

2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของเครือขายและอาสาสมัคร

ประชาสัมพันธประจําหมูบานและชุมชน (อป.มช.) ใหมีการดําเนินงานประชาสัมพันธอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.3 สงเสริมและสนับสนุนใหภาคธุรกิจเอกชนเขามามีสวนรวมกับหนวยงาน

ประชาสัมพันธของรัฐในการพัฒนาส่ือและผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพันธตามแผนงาน/โครงการ

ของรัฐ  

2.4 สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอมูลท่ีชัดเจน เพื่อเปนเครือขาย

ประชาสัมพันธและชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม  

2.5 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ         

โดยระดมความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการส่ือสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศน

ของการประชาสัมพันธแหงชาติ 

หนวยงานหลัก : กรมประชาสัมพันธ 

          หนวยงานรวมรับผิดชอบ :  สวนราชการท่ีเกี่ยวของ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
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บทที่ 5 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต 
 

ประเทศไทยยังตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท้ังในระดับโลกและ

ภายในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สรางความเสียหาย     

ตอประเทศเปนมูลคานับหลายพันลานบาท ไดแก ดานการเมือง ความมั่นคง การกอการราย  

การกอวินาศกรรม การชุมนุมประทวง กอการจลาจล สาธารณภัย เศรษฐกิจ สังคม การเกษตร เปนตน 

ซึ่งการเปล่ียนแปลงตาง ๆ สรุปได ดังนี้  

1. ความเปล่ียนแปลงของบริบทการเมืองและความมั่นคง การเมืองระดับโลก      

มีแนวโนมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปสูหลายขั้วอํานาจ มีการเพิ่มบทบาทในเวทีระหวางประเทศเพิ่มมากขึ้น            

ซึ่งเปนการทาทายและสรางดุลอํานาจใหม เปนสาเหตุใหเกิดการกอการรายสากล สงผลใหประเทศไทย

ตองดําเนินนโยบายดวยความออนตัวในการกําหนดทาทีเพื่อรักษาดุลยภาพทางความสัมพันธ

ระหวางประเทศ ขณะท่ีความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศอันเนื่องมาจากการชุมนุม

ประทวงและการกอความรุนแรงในเหตุการณตาง ๆ สงผลกระทบตอความมั่นคงและความสามัคคี 

ของคนในชาติ เปนเหตุใหรัฐบาลขาดเสถียรภาพไมสามารถบริหารประเทศไดเต็มความสามารถ 

ลดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนจากตางประเทศ นอกจากนี้ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ทําใหมีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมาก เจาหนาท่ีของรัฐถูกทํารายทําใหไมสามารถลงพื้นท่ีใหบริการ

ประชาชนไดตามปกติ ทําใหประชาชนในทองถิ่นมีขอจํากัดในการเขาถึงบริการของรัฐ สงผลกระทบ 

ตอคุณภาพชีวิตของประชาชน  

2. ความเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกท่ีผานมา

ไดสงผลใหเกิดการปรับเปล่ียนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก การเปดเสรีการคา 

บริการและการลงทุนในบางสาขาผานความรวมมือแบบทวิภาคหรือขอตกลงในภูมิภาคท่ีประเทศ

สมาชิกตองใหความสําคัญ นโยบายการเงินท่ีใหความสําคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบ

การเงินควบคูไปกับเสถียรภาพดานราคาสินคาและบริการ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศไทย 

กับเศรษฐกิจตางประเทศทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศโดยเฉพาะกิจกรรม   

ทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

มาโดยตลอด 

3. ความเปล่ียนแปลงดานสังคม การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลกเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

ประเทศไทยกาวเขาสู สังคมผูสูงอายุจากการมีโครงสรางประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็ก         
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และวัยแรงงานลดลง ขณะท่ีการยายถิ่นของประชากรสงผลใหความเปนเมืองสูงขึ้น ทําใหประเทศไทย

เผชิญภาวะขาดแคลนกําลังคนในอนาคตท่ีอาจสงผลกระทบตอภาคการผลิตของประเทศ 

โครงสรางครอบครัวเปล่ียนไปสูครัวเรือนท่ีอยูคนเดียว ครัวเรือนท่ีอยูดวยกันแบบไมใชญาติ และ

ครัวเรือนท่ีมีอายุรุนเดียวกัน สองรุน และรุนกระโดด หรือครัวเรือนท่ีเปนเพศเดียวกัน 

ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวมีความเปราะบางจนนําไปสูปญหาทางสังคมเพิ่มขึ้น 

4. ความเปล่ียนแปลงดานสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ภาวะโลกรอนท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วทําใหเสียสมดุลของธรรมชาติ สงผลกระทบเชื่อมโยงในหลายมต ิ

ทําใหพืชและสัตวตองปรับตัวเขาสูระบบนิเวศท่ีเปล่ียนแปลงไป ความหลากหลายทางชีวภาพ      

ก็จะเปล่ียนแปลงตามไปดวย เกิดภัยพิบัติ ภาวะน้ําทวมฉับพลัน น้ําหลาก ภัยแลงยาวนาน 

แผนดินไหว วาตภัย เกิดความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สงผลกระทบ       

ท้ังในมิติเศรษฐกิจและชีวิตความเปนอยูของคนในพื้นท่ี 

5. ความเปล่ียนแปลงดานการเกษตร ผลกระทบจากความเปล่ียนแปลง         

ดานสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทําใหการผลิตพืชอาหารและพืช

พลังงานของประเทศลดลง สงผลกระทบตอฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงดานอาหาร 

พลังงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

จากสถานการณการเปล่ียนแปลงขางตน กอใหเกิดภาวะวิกฤตในดานตาง ๆ 

ดังนั้น เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองใหประชาชนในเวลาท่ีรวดเร็ว ทันเหตุการณ 

ปองกันความสับสน ความเขาใจผิดตอเหตุการณอันจะนําไปสูผลเสียหายรายแรง อีกท้ังเปน       

การมุงเตรียมประชาชนใหพรอมรับการเผชิญกับวิกฤตการณตาง ๆ สามารถแยกแยะขอเท็จจริง   

ออกจากความคิดเห็นหรืออารมณท่ีอาจไมสะทอนสถานการณจริง รวมท้ังมุงพัฒนาและเสริมสราง

การบริหารจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐในหวงสถานการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต        

ไดอยางมีเอกภาพจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธและการจัดการขอมูล

ขาวสารในภาวะวิกฤต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 และ

ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. 2557 – 2561) 

เปาประสงค  : 1. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง รวดเร็ว มีความเทาทันตอขาวสาร

เหตุการณท่ีเกิดขึ้น สามารถแยกแยะขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็นหรือ

อารมณท่ีอาจไมสะทอนสถานการณจริง  

2. หนวยงานรัฐสามารถประชาสัมพันธและจัดการขาวสารในหวงสถานการณ

ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตไดอยางมีเอกภาพ 
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กลยุทธ : พัฒนาและเสริมสรางการส่ือสาร การประชาสัมพันธและการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร 

กําหนดมาตรการ ดังนี้  

1. ดําเนินการจัดทําแผนประชาสัมพันธในสถานการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต       

ท่ีครอบคลุมภัยการสูรบ สาธารณภัย สถานการณฉุกเฉิน และ ภัยความมั่นคงอื่น ๆ   

 2. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารในภาวะวิกฤต โดยบูรณาการบุคลากร

จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดทําแผนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะวิกฤต 

ท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม สรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง ปองกันการตื่นตระหนกแกประชาชน     

3. จัดตั้งศูนยปฏิบัติการประชาสัมพันธเพื่อบริหารจัดการดานขอมูลขาวสาร      

อํานวยความสะดวกและจัดระเบียบการทํางานของส่ือมวลชน จัดชุดปฏิบัติงาน จัดแถลงขาว       

จัดประชุมชี้แจงสรุปสถานการณ การใหความชวยเหลือของภาครัฐ และการฟนฟูพื้นท่ีท่ีประสบภัย 

เปนตน พรอมท้ังจัดตั้งศูนยขอมูลรวม (Joint Information Center: JIC) และใหมีการฝกซอม 

ท้ังภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน 

4. ปลุกจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึงการเตรียมการปองกันและแกไขปญหา 

ท่ีเกิดขึ้นกอนเกิดเหตุและสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุวิกฤต 

5. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น สมาคม มูลนิ ธิ ใหความรู  ความเขาใจแกประชาชนในเร่ืองการปองกันและ                  

แนวทางแกไขปญหา เมื่อเกิดสาธารณภัยในกรอบแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ

6. รณรงคและเสริมสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อใหทุกภาคสวนในสังคม

เขามาชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากสาธารณภัยและภัยความม่ันคงรูปแบบใหม 

อยางตอเนื่อง 

  7. พิจารณาทบทวนหรือกําหนดระเบียบขอบังคับทางกฎหมาย เพื่อกํากับดูแล

การส่ือสารแหลงขาวท่ีชัดเจนในภาวะวิกฤต 

8. จัดทําระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และเก็บรวบรวมเปนฐานขอมูล

ในภาวะวิกฤต 

9. ผลิตส่ือประชาสัมพันธเพื่อสรางความรู ความเขาใจในการเตรียมการปองกัน

และแกไขปญหา รวมถึงประชาสัมพันธชองทางในการรองทุกขและการใหความชวยเหลือ          

แกประชาชนในชวงภาวะวิกฤต 
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10. สงเสริมและสนับสนุนการสรางชองทางการส่ือสารประชาสัมพันธผานส่ือ

สมัยใหม โดยใชอุปกรณการส่ือสาร หรือ Mobile Media อาทิ Smartphone Tablet เปนตน 

รวมถึงเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) อาทิ Facebook Line Twitter Youtube 

Instagram เปนตน 

  11. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธในหนวยงานภาครัฐ 

มีองคความรูดานบริหารจัดการขอมูลขาวสารผานส่ือสมัยใหม เพื่อใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพ

และคุณภาพดานการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและกาวทันส่ือสมัยใหม 

  12. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยระดม

ความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการส่ือสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศนของ      

การประชาสัมพันธแหงชาติ 

 หนวยงานหลัก 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 

 หนวยงานรวมรับผิดชอบ 

(1) กระทรวงกลาโหม  

(2) กระทรวงมหาดไทย 

(3) กระทรวงการตางประเทศ   

(4) กระทรวงสาธารณสุข 

(5) กระทรวงพาณิชย   

(6) กระทรวงการคลัง   

(7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ   

(8) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

(9) กระทรวงพลังงาน 

(10) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(11) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(12) กระทรวงอุตสาหกรรม 

(13) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

(14) สํานักงานตํารวจแหงชาติ   

(15) ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

(16) กองทัพบก 
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(17) กองทัพเรือ 

(18) กองทัพอากาศ 

(19) กองบัญชาการกองทัพไทย 

(20) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(21) กรมอุตุนิยมวิทยา 

(22) กรมประชาสัมพันธ 
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บทที่ 6 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณประเทศ 

สูประชาคมโลก 
 

รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 โดยนโยบาย            

ดานการรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ ไดกําหนดใหมีการเสริมสรางความสัมพันธ

อันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีวา นโยบายการตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญของ

นโยบายองครวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม       

โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ท้ังทางตรง

และทางออม อาทิ การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปล่ียน

ทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล 

เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาแนวทางของนโยบายดานตางประเทศของไทย มุงเนนการสรางความเปนมิตร

กับทุกประเทศ มุงเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับกลุมประเทศอาเซียน มุงเนน      

การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธในเร่ืองการคาตางตอบแทน การเปดความสัมพันธทางการทูต     

กับทุกประเทศ การดําเนินนโยบายทางการทูตโดยสันติวิธี การใชหลักกฎบัตรระหวางประเทศ 

กับสหประชาชาติ ความมั่นคงภายในประเทศและตามแนวชายแดนและการอยูรอดปลอดภัย        

จากการกอการราย 

การสงเสริมภาพลักษณของประเทศไทยสูประชาคมโลกเพื่อใหเกิดการรับรูและ

ความเชื่อมั่นในประชาคมโลกและสามารถแสดงบทบาทนําในเวทีโลก สามารถดําเนินการไดดวย

การประชาสัมพันธท่ีทุกภาคสวนมีสวนรวม โดยใชทรัพยากรทุกอยางและทุกชองทางอยางเต็มท่ี 

และตองเปนการดําเนินการระยะยาวอยางตอเนื่อง ไมใชเพียงระยะส้ันเทานั้น 
 

เปาประสงค  :  ประชาคมโลกเกิดความเขาใจและยอมรับในภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทย 

กลยุทธที ่1  :   สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคสวนท่ีเกี่ยวของ

ในการสรางภาพลักษณท่ีดีของประเทศ                  
             

กําหนดมาตรการ ดังนี้  

1. วางแผนและบูรณาการหนวยงานภาครัฐท่ีปฏิบัติงานภายในและตางประเทศ

และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของเพื่อรวมกันสรางภาพลักษณประเทศไทยใหเปนท่ียอมรับในประชาคมโลก 
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 2. เสริมสรางความรวมมือและแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารท่ีถูกตองในแตละ

สถานการณและหวงเวลาระหวางส่ือสารมวลชนไทยกับส่ือสารมวลชนตางประเทศ  

 3. เสริมสรางการรับรูขอมูลขาวสารท่ีถูกตองใหกับชาวไทยและชาวตางประเทศ

รวมท้ังคนตางประเทศท่ีอาศัยหรือทํางานในประเทศไทย 

4. ประชาสัมพันธการใชมิติทางสังคม วัฒนธรรม การทองเท่ียว ในการเสริมสราง

ความสัมพันธอันดีทุกระดับกับประเทศเพื่อนบาน 

 5. จัดตั้งคณะทํางานประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณประเทศไทย โดยบูรณาการ

บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสราง Branding และจัดทําแผนการประชาสัมพันธ

สรางภาพลักษณท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรมใหเปนท่ียอมรับของนานาประเทศ  

 6. จัดตั้งหนวยงานกลางทําหนาท่ีกําหนดยุทธศาสตรดานการประชาสัมพันธ      

ของประเทศใหกับหนวยงานดานการประชาสัมพันธภาครัฐและภาคเอกชน 

 7. สงเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางในเร่ือง       

ท่ีเกี่ยวของกับการสรางภาพลักษณท่ีดีของประเทศ 

 8. สรางกลไกเพื่อปลูกจิตสํานึก จรรยาบรรณใหกับองคกรวิชาชีพส่ือมวลชน              

โดยมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือในการนําเสนอขาวสารเพื่อปองกันการนําเสนอขาวสาร          

ท่ีบิดเบือน 

9. สงเสริมและสนับสนุนการสรางชองทางการส่ือสารประชาสัมพันธผานส่ือสมัยใหม 

โดยใชอุปกรณการส่ือสาร หรือ Mobile Media อาทิ Smartphone Tablet เปนตน รวมถึงเครือขาย

สังคมออนไลน (Social Media) อาทิ Facebook Line Twitter Youtube Instagram เปนตน 

 10. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธในหนวยงานภาครัฐ 

มีองคความรูดานบริหารจัดการขอมูลขาวสารผานส่ือสมัยใหม เพื่อใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพ

และคุณภาพดานการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและกาวทันส่ือสมัยใหม 

 11. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยระดม

ความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการส่ือสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศนของ        

การประชาสัมพันธแหงชาติ 

 หนวยงานหลัก 

(1) กระทรวงการตางประเทศ 

 หนวยงานรวมรับผิดชอบ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี   
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(2) กระทรวงกลาโหม  

(3) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

(4) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

(5) กระทรวงพาณิชย   

(6) กระทรวงแรงงาน   

กลยุทธที ่2 : บริหารประเด็นเพื่อการประชาสัมพันธเชิงรุกท่ีทันตอสถานการณ 
 

กําหนดมาตรการ ดังนี้ 

1. จัดตั้งศูนยบริหารประเด็นเพื่อการประชาสัมพันธเชิงรุกท่ีทันสถานการณ อาทิ

ปญหาแรงงานตางดาว ปญหาการคามนุษย ปญหายาเสพติด ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญา เปนตน 

  2. ประสานแผนและการปฏิบัติกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในตางประเทศ 

ในการจัดตั้งเปนศูนยประชาสัมพันธเฉพาะกิจและเร่ืองเรงดวนท่ีสําคัญของประเทศ โดยให

เอกอัครราชทูตไทยในตางประเทศเปนประธานศูนยประชาสัมพันธเฉพาะกิจและเร่ืองเรงดวน 

ในตางประเทศ โดยมีผูแทนจากหนวยประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐเปนกรรมการศูนยฯ 

โดยตําแหนง เพื่อเรงแกไขปญหาและสรางความเขาใจท่ีดีใหกับรัฐบาลและประชาชนในประเทศนั้น ๆ 

รวมท้ังสรุปและวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อจัดทํารายงานเสนอรัฐบาล 

3. สรางจิตสํานึกในการนําเสนอขาวในประเด็นท่ีเกี่ยวของหรือออนไหวในระดับ

สากลเนื่องจากส่ือตางประเทศสวนใหญอางอิงการรายงานขาวจากส่ือมวลชนไทย 

4. สงเสริมและสนับสนุนการสรางชองทางการส่ือสารประชาสัมพันธผานส่ือสมัยใหม 

โดยใชอุปกรณการส่ือสาร หรือ Mobile Media อาทิ Smartphone Tablet เปนตน รวมถึงเครือขาย

สังคมออนไลน (Social Media) อาทิ Facebook Line Twitter Youtube Instagram เปนตน 

5. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธในหนวยงานภาครัฐ  

มีองคความรูดานบริหารจัดการขอมูลขาวสารผานส่ือสมัยใหม เพื่อใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพ

และคุณภาพดานการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและกาวทันส่ือสมัยใหม 

  6. สงเสริมและสนบัสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยระดม

ความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการส่ือสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศนของ        

การประชาสัมพันธแหงชาติ 
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 หนวยงานหลัก 

(1) กระทรวงการตางประเทศ 

 หนวยงานรวมรับผิดชอบ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี   

(2) กระทรวงกลาโหม  

(3) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

(4) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

(5) กระทรวงพาณิชย   

(6) กระทรวงแรงงาน   

(7) กระทรวงมหาดไทย 

(8) กระทรวงวัฒนธรรม 
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สวนท่ี 4 
 

การนํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5  

(พ.ศ. 2559 – 2564) 

ไปสูการปฏิบัติ 
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บทที่ 7 
การนํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5  

(พ.ศ. 2559 – 2564) 

ไปสูการปฏิบัติ 
 

นโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) จัดทําขึ้น

ในชวงท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนผูกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดิน 

ท้ังนโยบายเรงดวนและนโยบายระยะยาว ความสําเร็จของการขับเคล่ือนนโยบายและแผน 

การประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) ขึ้นอยูกับความชัดเจนของแผนและระบบ   

การบริหารจัดการสูการปฏิบัติ การรับรู เขาใจ และตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบรวมกันของ

ทุกหนวยงาน ดังนั้น เพ่ือใหนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) 

สามารถนําไปสูการปฏิบัติ เกิดผลสัมฤทธ์ิไดตามกรอบแนวคิด วิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมาย 

ของการประชาสัมพันธแหงชาติท่ีกําหนดไว จะตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกหนวยงานในการนํา

นโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) ไปสูการปฏิบัติ      

ในทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

1. การเสริมสรางความเขาใจในนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาต ิ

ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) 

 1.1 จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 

(พ.ศ. 2559 – 2564) เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ไดรับความรู 

เกิดความเขาใจ ทราบถึงวัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตร และมาตรการตาง ๆ ในนโยบายและ

แผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) รวมท้ังเขาใจบทบาทของหนวยงาน

ในสวนท่ีเกี่ยวของและสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับหนวยงานไดสอดคลองกับนโยบาย

และแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) 

         1.2 เผยแพรนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5   

(พ.ศ. 2559 – 2564) ใหทุกสวนในสังคมไดรับทราบ โดยเฉพาะกลุมเปาหมาย เพื่อใหเขาใจ 

ในการนํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) ไปสูการปฏิบัต ิ

เพื่อสรางการยอมรับและใหความรวมมือในการปฏิบัติจากทุกกลุมในสังคม 
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  2. การบริหารจัดการยุทธศาสตรใหเปนไปตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ

แหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) 

2.1 จัดใหมีคณะกรรมการอํานวยการบริหารและประสานแผนของ

หนวยงานภาครัฐทุกแหง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ           

ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) 

2.2 เสริมสรางประสิทธิภาพการนํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาต ิ

ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) ไปสูการปฏิบัติในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น 

โดยสนับสนุนใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการการประชาสัมพันธแหงชาติระดบัจังหวัด ซึ่งมีผูวาราชการ

จังหวัดเปนประธานและมีประชาสัมพันธจังหวัดเปนเลขานุการ ท้ังนี้ โดยมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ

แหงชาติเปนท่ีปรึกษา เสนอแนะ ใหความเห็นกับหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

             2.3 สงเสริมใหมีการดําเนินงานและประสานงานในแนวราบระหวางหนวยงาน

มากขึ้น เนนการทํางานรวมกัน โดยมีการเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงานและมีแนวทางการทํางาน          

ท่ีสอดคลองกัน 

     2.4 สนับสนุนใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธตามแผนงาน 

โครงการของหนวยงานในระดับกระทรวง กรม ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและมาตรการ           

ในนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) พรอมท้ังกําหนด

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จไวในแผนปฏิบัติการดวย เพื่อสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากทุกฝาย          

ท่ีเกี่ยวของ โดยใหผูรับผิดชอบท้ังดานนโยบายและปฏิบัติไดเขามามีสวนรวมในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการรวมกัน เพื่อเรียนรูและเขาใจในกระบวนการวางแผนแบบบูรณาการท่ีตองมี      

การประสานงานในแนวราบระหวางหนวยงานมากขึ้น 

    2.5 สนับสนุนใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธในระดับทองถิ่น 

หรือชุมชนท่ีเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธในระดับกระทรวง กรม 

รวมท้ังสอดคลองกับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)       

พรอมท้ังกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จไวในแผนปฏิบัติการดวย โดยใหแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ

ในระดับทองถิ่นเปนไปตามความตองการของชุมชน และสามารถแกไขปญหาของชุมชนได 

2.6 สงเสริมการจัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบโครงขายขอมูลขาวสาร 

ของหนวยงานในระดับตาง ๆ ท้ังระดับนโยบายและระดับทองถิ่น เนนการเชื่อมโยงเครือขายขอมูล
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ระหวางหนวยงานสวนกลางดวยกันและสวนทองถิ่น ใหเปนระบบท่ีเขาถึงงาย เพื่อใชประโยชน 

ในการวางแผนการติดตามประเมินผล และเพื่อใหทุกฝายมีขอมูลทันสมัยท่ีถูกตอง 

2.7 สนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพื่อใหความรูทางวิชาการและเสริมสราง

ทักษะใหกับผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธดานตางประเทศ โดยบูรณาการการดําเนินงานและ

แลกเปล่ียนองคความรูดานเทคนิค เคร่ืองมืออุปกรณการส่ือสารประชาสัมพันธ ดานเนื้อหา      

การประชาสัมพันธ ระหวางกรมประชาสัมพันธกับกระทรวงการตางประเทศ ท้ังนี้ เพื่อเปนการสนับสนุน

การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณประเทศไทยสูประชาคมโลก 

2.8 สงเสริมให เกิดความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน             

ภาคประชาชน เพื่อกระตุนใหเกิดแนวรวมหรือทัศนคติในเชิงบวกรวมกัน โดยใชกิจกรรมท่ีกระตุน

ใหเกิดกระแสนิยมรวมเปนเคร่ืองมือในการสรางพลังขับเคล่ือนเร่ืองท่ีเปนวาระแหงชาติ โดยจัดลําดับ 

การเผยแพรใหสอดคลองในแตละชวงเวลา เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ นําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

2.9 จัดใหมีคณะกรรมการเพื่อดําเนินการปรับแผนการดําเนินงานภายใต

ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธของชาติ

เปนไปอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดขึ้นจริง และลดผลกระทบ        

ท่ีอาจเกิดขึ้นได 

2.10 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําสื่อสมัยใหม (New Media) มาใช     

ในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางรวดเร็ว ถูกตอง ทันตอ

สถานการณ ท้ังนี้ เพื่อเปนการรองรับการเปล่ียนแปลงของภูมิทัศนส่ือท่ัวโลก 

  3. การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล  

3.1 จัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) 

   3.2 จัดทําระบบการติดตาม ประเมินผล การประสานงาน การตรวจสอบ

ผลงานของหนวยงานปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และเปนเครือขายเชื่อมโยงกัน มีเกณฑชี้วัด

ประเมินผลงานท่ีมีประสิทธิภาพใหแกหนวยงานปฏิบัติ เพื่อสามารถนํามาเปนขอมูลและ             

เปนประโยชนในการปรับปรุงแผนงาน แผนการจัดสรรงบประมาณ และแผนพัฒนาบุคลากรตอไป 

   3.3 จัดให ผูมีสวนเกี่ยวของและประชาชนมีสวนรวมในการระดม       

ความคิดเห็นและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธตาง ๆ 

ท้ังในระดับกระทรวง กรม และในระดับทองถิ่น  
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3.4 จัดใหมีชองทางการแกไขปญหาท่ีเกิดจากการรองเรียนการกระทําท่ี

ละเมิดตอการประชาสัมพันธของชาติ โดยสามารถเชื่อมโยงกับศูนยดํารงธรรมของกระทรวงมหาดไทย 

3.5 จัดใหมีการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนสถานการณ 

และแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการประชาสัมพันธแหงชาติ โดยจัดใหมี การวิเคราะห

สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ             

การดําเนินงานประชาสัมพันธแหงชาติทุก 1 - 2 ป ซึ่งอาจดําเนินการเปรียบเทียบวัด (Benchmark) 

กับประเทศท่ีประสบความสําเร็จในดานการประชาสัมพันธสูประชาคมโลก อาทิ ประเทศสิงคโปร 

เกาหลีใต เปนตน 

3.6 กําหนดใหการดําเนินงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาต ิ

ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) เปนตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง กรม                    

หรือหนวยงาน  

  4. ดัชนีช้ีวัดรวมของยุทธศาสตร 

             4.1 หนวยงานมีการจัดทําแผนประชาสัมพันธท่ีสอดคลองกับนโยบาย 

และแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) 

            4.2 มีเครือขายการประชาสัมพันธแหงชาติท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค          

สวนทองถิ่น และเครือขายในตางประเทศอยางเปนระบบ ภายในป พ.ศ. 2564 

4.3 มีระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนประชาสัมพันธของ

หนวยงานตอคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ พรอมมีระบบการติดตามและประเมินผล 

การดําเนินงานประชาสัมพันธไดรับการพัฒนาแลวเสร็จ ภายในป พ.ศ. 2564 

     4.4 มีฐานขอมูลและระบบโครงขายขอมูลขาวสารของหนวยงานในระดับตาง  ๆ

ท้ังระดับนโยบายและระดับทองถิ่น สามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายในป พ.ศ. 2564 

                    4.5 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีถูกตองทุกดาน ท้ังดานการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวมในโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 

ของหนวยงานภาครัฐ 

            4.6 ภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทยไดรับการเผยแพรใหเปนท่ีรูจักและยอมรับ

จากประชาคมโลก 
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  5. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

   5.1 หนวยงานกลาง 

 (1) คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ เปนผูรับผิดชอบ        

ในการจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) 

ตลอดจนอํานวยการ เสนอแนะใหคําปรึกษากับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

เพื่อการดําเนินงานประชาสัมพันธของชาติเปนไปตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ

แหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) 

 (2) กรมประชาสัมพันธ เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธของชาติ และเปนหนวยประสานนโยบายและแผนฯ กับหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดผล 

ในการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม  

   5.2 หนวยปฏิบัต ิ

                      (1) สวนราชการทุกกระทรวง 

    (2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      5.3 หนวยสนับสนุน 

        (1) องคกรภาคประชาชน 

    (2) องคกรภาคเอกชน 

            (3) ส่ือมวลชน 

           (4) องคกรพัฒนาเอกชน 

           (5) สถาบันการศึกษา 

          (6) สมาคม/ชมรมวิชาชีพ 

          (7) องคกรอิสระ  

………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก
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หนา้ ๑ 

เล่ม  ๑๒๗  ตอนพิเศษ  ๗  ง      ราชกิจจานุเบกษา          ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓ 

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี 
วา่ดว้ยการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าดว้ยการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ เพื่อให้สามารถ

ดาํเนินการดา้นการประชาสมัพนัธ์ไดอ้ยา่งมีเอกภาพ เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน        

พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพนัธ์             

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 ขอ้ ๒ ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓ ใหย้กเลิก 

 (๑) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการประชาสมัพนัธ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 (๒) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการประชาสมัพนัธ์แห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 (๓) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการประชาสมัพนัธ์แห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ขอ้ ๔ ในระเบียบน้ี 

 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน     

และมีฐานะเป็นกรม หรือส่วนราชการท่ีไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการ

ดงักล่าวเป็นอธิบดีหรือตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นอธิบดี ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ

ส่วนทอ้งถ่ินรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 ขอ้ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ”                   

เรียกโดยยอ่ว่า “กปช.” ประกอบดว้ย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจาํสาํนกั

นายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ ปลดัสาํนักนายกรัฐมนตรี

ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปลดักระทรวง

มหาดไทย เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ โฆษกประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี และผูท้รงคุณวุฒิ         

ไม่เกินหกคน ซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ เป็นกรรมการ       

และเลขานุการ รองอธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ท่ีอธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์มอบหมาย และผูอ้าํนวยการ

สาํนกัในกรมประชาสมัพนัธ์ท่ีอธิบดีกรมประชาสมัพนัธ์มอบหมาย เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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หนา้ ๒ 

เล่ม  ๑๒๗  ตอนพิเศษ  ๗  ง      ราชกิจจานุเบกษา          ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓ 

 การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามวรรคหน่ึง ใหพ้ิจารณาจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 

มีผลงานและประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารมวลชน 

 ขอ้ ๖ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามขอ้ ๕ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสองปีนับแต่            

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

 ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีท่ีประธาน

กรรมการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนในระหว่างท่ีกรรมการซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยู่ในตาํแหน่ง      

ใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มข้ึนอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู ่

ของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุชุดนั้น 

 กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้ ง เป็นกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุอีกได ้

 ขอ้ ๗ นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) ประธานกรรมการใหอ้อก 

 (๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๖) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่โทษสาํหรับความผิดท่ีได ้

กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ข้อ ๘ การประชุม  กปช . ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน             

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในการประชุมคร้ังใด ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้        

ให้รองประธานกรรมการทาํหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการและรองประธาน

กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการ        

คนหน่ึงทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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หนา้ ๓ 

เล่ม  ๑๒๗  ตอนพิเศษ  ๗  ง      ราชกิจจานุเบกษา          ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓ 

 ขอ้ ๙ ให ้กปช. มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 (๑) เสนอนโยบายและแผนการประชาสมัพนัธ์แห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

รวมทั้งเสนอแนะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์ของชาติ 

 แผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล และตอ้งกาํหนด

หน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามแผนดว้ย 

 (๒) เสนอแนะ และให้คาํปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐตาม (๑) และประสานการปฏิบติังาน 

ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการประชาสมัพนัธ์แห่งชาติ 

 (๓) แนะนาํ และให้ความเห็นด้านการบริหารงานส่ือแก่หน่วยงานส่ือมวลชนภาครัฐ          

เพื่อใหส้อดคลอ้งและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนการประชาสมัพนัธ์แห่งชาติ 

 (๔) ประสานการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เพื่อให้

สอดคลอ้งและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนการประชาสมัพนัธ์แห่งชาติ 

 (๕) ประเมินสถานการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อประเทศชาติและกาํหนดมาตรการ

ประชาสมัพนัธ์อยา่งเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ 

 (๖) ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน

เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงงานประชาสมัพนัธ์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 (๗) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรม การประชุม หรือสัมมนา เพื่อให้เกิดความรู้      

ความเขา้ใจอนัถกูตอ้ง และประสานงานในการปฏิบติังานการประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานของรัฐ 

และภาคเอกชน 

 (๘) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีเสนอคณะรัฐมนตรี 

 (๙) ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ขอ้ ๑๐ ให ้กปช. มีอาํนาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อดาํเนินการอยา่งหน่ึง 

อยา่งใดตามท่ี กปช. มอบหมายได ้

 การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้นาํความในข้อ  ๘  มาใช้บังคับ                  

โดยอนุโลม 

 ข้อ ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้ กปช. และคณะอนุกรรมการมีอาํนาจขอให้หน่วยงาน       

ของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐและบุคคลหน่ึงบุคคลใดมาช้ีแจงขอ้เท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือจดัส่ง

เอกสารหลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณาไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
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หนา้ ๔ 

เล่ม  ๑๒๗  ตอนพิเศษ  ๗  ง      ราชกิจจานุเบกษา          ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓ 

 ข้อ ๑๒ ให้กรมประชาสัมพนัธ์ปฏิบัติหน้าท่ีทางวิชาการและธุรการของ กปช. รวมทั้ ง 

ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์ของชาติ ประสานงาน ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั 

ส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัทาํแผนการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้สอดคลอ้งกบั

แผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์

ของหน่วยงานของรัฐเสนอ กปช. จดัฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพฒันาวิชาชีพ และสร้างความเขา้ใจ   

อนัถกูตอ้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานงาน ตลอดจนดาํเนินการตามท่ี กปช. มอบหมาย 

 ค่าใชจ่้ายสาํหรับ กปช. ท่ีปรึกษา และคณะอนุกรรมการให้จ่ายจากงบประมาณของกรม

ประชาสมัพนัธ์ สาํนกันายกรัฐมนตรี 

 ขอ้ ๑๓ ใหห้น่วยงานของรัฐตามขอ้ ๙ (๑) ดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) เสนอแผนปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้งกบัแผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ              

ต่อ กปช. 

 (๒) ติดตามประเมินผลการประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานเพื่อนาํผลการดาํเนินการไปใชใ้นการ 

พฒันาและปรับปรุงแผนการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาติใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

 (๓) รายงานผลการดาํเนินการตามแผนการดาํเนินงานการประชาสมัพนัธ์แห่งชาติประจาํปี 

ของหน่วยงานต่อ กปช. 

 (๔) ร่วมมือและประสานงานกับ  กปช . รวมทั้ งสนับสนุนด้านงบประมาณแก่  กปช .              

เพื่อการปฏิบติังานตามแผนการประชาสมัพนัธ์แห่งชาติ 

 ขอ้ ๑๔ ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี 

 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
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คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ  
................................................. 

1. นายวิษณุ  เครืองาม ประธานกรรมการ 

 รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

2. หมอมหลวง ปนัดดา  ดิศกุล รองประธานกรรมการ 

 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  

3. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 

4. ปลัดกระทรวงการตางประเทศ กรรมการ 

5. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

6. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 

7. เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ กรรมการ 

8. โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 

9. รองศาสตราจารยไชยา  ยิ้มวิไล กรรมการ 

 กรรมการผูชวยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)  

10. นายดนัย  จันทรเจาฉาย กรรมการ 

 ประธานมูลนิธิธรรมดี  

11. ศาสตราจารยยุบล  เบ็ญจรงคกิจ กรรมการ 

 อดีตคณบดี คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 ปจจุบันดํารงตําแหนง อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)  

12. นายวีระ  ลิมปะพันธุ  กรรมการ 

 นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  

13. พลเอก สุรวัช  บุตรวงษ กรรมการ 

 กรรมการผูอํานวยการใหญสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก  

 ประธานโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย  

 ท่ีปรึกษาพิเศษกองทัพบก  

14. นายอมร  วาณิชวิวัฒน กรรมการ 

 อาจารยประจําภาควิชาสังคมและมานุษยวิทยา  

 คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

15. นายอภินันท  จันทรังษี กรรมการและเลขานุการ 

 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ  
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16. นายจรูญ  ไชยศร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ  

17. นางสินีนาถ  วิมุกตานนท กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 หมายเหตุ 1. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 120/2557 ลว. 30 กันยายน 2557 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให   

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรรมการ            

รองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

2. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 103/2557 ลว. 15 กันยายน 2557 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให                  

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี

3. คําสั่งประธานกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติที่ 1/2558 ลว. 21 เมษายน 2558 เรื่อง แตงตั้ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ 
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คําส่ังคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ 

ท่ี      /2558 

เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารางนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ีหา (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕64) 
 .............................................. 

 เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค                  
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติ พ.ศ. 2553 อาศัย                     
อํานาจตามความใน ขอ ๑๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติ พ.ศ. 2553 ประกอบกับ
มติคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 จึงแตงตั้งคณะอนุกรรรมการ
จัดทํารางนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ีหา (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕64) โดยมีองคประกอบ             
และอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

 ๑. องคประกอบ 

1.1 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ ประธานอนุกรรมการ 

1.2 รองศาสตราจารยไชยา ยิ้มวิไล รองประธานอนุกรรมการ 

1.3 นายดนัย  จันทรเจาฉาย อนุกรรมการ 

1.4 ศาสตราจารยยุบล  เบ็ญจรงคกิจ อนุกรรมการ 

1.5 นายวีระ  ลิมปะพันธุ อนุกรรมการ 

1.6 พลเอก สุรวัช  บุตรวงษ อนุกรรมการ 

1.7 นายอมร วาณิชวิวัฒน อนุกรรมการ 

1.8 ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

อนุกรรมการ 

1.9 ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนความม่ันคง             
สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

อนุกรรมการ 

1.10 นางสาวมนทิรา  วิโรจนอนันต อนุกรรมการ 

1.11 รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 

(นายจรูญ ไชยศร) 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.12 ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ 
กรมประชาสัมพันธ 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

1.13 ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผนประชาสัมพันธแหงชาติ 
สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ        
กรมประชาสัมพันธ 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 /อํานาจหนาท่ี... 
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 ๒. อํานาจหนาท่ี   
  2.1 จัดทํารางนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ีหา พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕64 
เสนอคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติใหความเห็นชอบ 
  2.2 เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติเก่ียวกับนโยบาย          
และแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ 

2.3 ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ใหสอดคลอง
กับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ 

2.4 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติมอบหมาย 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง ณ วันท่ี       มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8 

 

 

 
          (นายวิษณุ เครืองาม) 
                     รองนายกรัฐมนตรี 
                       ประธานกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ  
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รายช่ือผูจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 

(พ.ศ. 2559 – 2564) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ (กปช.) 

2. คณะอนุกรรมการจัดทํารางนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5    

(พ.ศ. 2559 – 2564) ตามคําสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ ที่ 2/2558       

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 

3. คณาจารยที่ปรึกษา 

 3.1 นายเกษมสันต วีระกุล    นักวิชาการอิสระและผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ  

3.2 นายชูศักดิ์  เจริญหงษทอง   นักประชาสัมพันธอิสระ 

3.3 นายสุทธิพันธ  ภูระหงษ  นักประชาสัมพันธอิสระ  

3.4 ผศ.ดร.พนม  คลี่ฉายา    คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3.5 ผศ.ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ   สถาบันวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหดิล 

3.6 นางพรพิมล  มฤคทัต   ผูชวยผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคกร บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด 

 3.7 นายฉันทกร  แกวเกษ   K Education Center ธนาคารกสิกรไทย      

4. คณะผูจัดทํา  

ที่ปรึกษา 

4.1 นายอภินันท  จันทรังษี    อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 

4.2 นายจรูญ  ไชยศร     รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 

สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ 

4.3 นางสินีนาถ  วิมุกตานนท  ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ  

4.2 นางวาสนา  เชิญขวัญ   ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผนประชาสัมพันธแหงชาติ 

4.3 นางนุชริน  กลิ่นละออ  ผูอํานวยการสวนประเมินผล 

4.4 นางสาววริฏฐา  หิมทอง  นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

4.5 นางสาวอินทิรา  สุวรรณ  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 

4.6 นางภัทรมน  วังคําหม่ืน  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 

4.7 นายเมธา  สินประกอบ  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 

4.8 นางสาวพนิดา  ภาคพิธเจริญ  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 

4.9 นายณัฐพงศ  จิกยอง   นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

4.12 นายเสนห  แกวอุดร   นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

4.13 นางสาวประภาภรณ  สุนทรวิภาต นักประชาสัมพันธ 

4.14 นายภูมิ  ฉายศิริ   นักประชาสัมพันธ 

4.15 นางสาวอังศุมาลิน  รัตนภิรมย นักประชาสัมพันธ 

4.16 นางสาววรมนพรรณ  ทองศรีโชติชวง นักประชาสัมพันธ 
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5. หนวยงานที่เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟงความคิดเห็นที่มีตอรางนโยบายและ 

แผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)  

     เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร    

 รวม 60 หนวยงาน จํานวน 90 คน 

5.1 หนวยงานภาครัฐ/หนวยงานอิสระ จํานวน 52 หนวยงาน ประกอบดวย 

  1) สํานักนายกรัฐมนตรี   

    ●  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

    ●  สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

    ●  สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

    ●  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

    ●  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

2) กระทรวงกลาโหม  

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

    ●  กองบัญชาการกองทัพไทย 

    ●  กองทัพบก 

    ●  กองทัพเรือ 

    ●  กองทัพอากาศ 

3) กระทรวงการคลัง  

    ●  กรมบัญชีกลาง 

4) กระทรวงการตางประเทศ   

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

    ●  กรมการกงสุล 

    ●  กรมพิธีการทูต 

    ●  กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

    ●  กรมสารนิเทศ 

    ●  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

    ●  กรมองคการระหวางประเทศ 

    ●  กรมอาเซียน 

    ●  สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 

5) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
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6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

    ●  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ   

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8) กระทรวงคมนาคม  

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    ●  กรมอุตุนิยมวิทยา 

11) กระทรวงพลังงาน   

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

12) กระทรวงพาณิชย   

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

    ●  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

13) กระทรวงมหาดไทย   

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

    ●  กรมการปกครอง 

    ●  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

    ●  กรมการพัฒนาชุมชน 

    ●  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

14) กระทรวงยุติธรรม   

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

    ●  สํานักงานกิจการยุติธรรม 

15) กระทรวงแรงงาน   

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

    ●  กรมการจัดหางาน 

16) กระทรวงวัฒนธรรม  

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

    ●  กรมการศาสนา 
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17) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

18) กระทรวงศึกษาธิการ  

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

    ●  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

19) กระทรวงสาธารณสุข   

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

20) กระทรวงอุตสาหกรรม   

    ●  สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

21) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

22) สถาบันพระปกเกลา 

23) สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

24) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

25) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  

5.2 หนวยงานเอกชน/สื่อมวลชน จํานวน 8 หนวยงาน ประกอบดวย 

• บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

• บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

• บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 

• บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด 

• สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

• สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ  

• สมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

• สมาคมผูสื่อขาวตางประเทศแหงประเทศไทย 

 

----------------------------- 
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กรมประชาสมัพนัธ ์

ส่วนนโยบายและแผนประชาสมัพนัธแ์ห่งชาติ 

(สํานกัพฒันานโยบายและแผนการประชาสมัพนัธ)์ 

เลขท่ี 9 ซอยอารียส์มัพนัธ ์ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0 2618 2323 ต่อ 1506 , 1509 โทรสาร 0 2618 2395 

http://www.prd.go.th 
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