ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์
ว่าด้วยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมูบ่ ้านและชุมชน
พ.ศ. 2556
.......................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์
ประจาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕43 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์
ในอันที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางการใช้สื่อประเภทสื่อบุคคล
โดยได้ทาการอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชน พร้อมกับมอบหมายให้ ทาหน้าที่ด้าน
การประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ทัศนะ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นสู่ภาครัฐ และเผยแพร่ผลงาน
ของรัฐ/รัฐบาล สู่ประชาชนในลักษณะการสื่อสารสองทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่กรมประชาสัมพันธ์ตั้งเป้าหมายไว้ และเพื่อให้การดาเนินกิจกรรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้าน
และชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓2 แห่งพระราชบัญญัติระเบีย บบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.๒๕45
ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2547 และข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2545 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบีย บนี้เรีย กว่า “ระเบีย บกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยอาสาสมัค รประชาสัมพัน ธ์
ประจาหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้าน
พ.ศ. 2543
ข้อ 4 “อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชน” ใช้ชื่อย่อว่า “อป.มช.”
ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รักษาการตามระเบียบนี้

-2หมวด 1
คุณสมบัติและการแต่งตั้ง
ข้อ 6 บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้าน
และชุมชน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(2) มีภูมิลาเนาในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
(3) มีความรู้ไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(4) มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม และมี ค วามเสี ย สละอย่ า งสู ง พร้ อ มอุ ทิ ศ ตน
เพื่อช่วยเหลือการดาเนินการประชาสัมพันธ์ในส่วนความรับผิดชอบด้วยความเต็มใจ
(5) มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
(6) สนใจติดตามข่าวสารของทางราชการและของประชาชนจากสื่อมวลชนทุกประเภทเป็นประจา
(7) ผ่านการฝึกอบรมความรู้เกี่ย วกับการประชาสัมพันธ์ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายของ
กรมประชาสัมพันธ์
ข้อ 7 ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 ต้องผ่านความเห็นชอบและรับรองจากองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชนมีภูมิลาเนาอยู่ด้วย
ข้ อ 8 ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ งอาสาสมั ครประชาสั มพั นธ์ ประจ าหมู่ บ้ า นและชุ มชน คื อ อธิ บ ดี
กรมประชาสัมพันธ์หรือรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมาย
หมวด 2
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ 9 อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชนมีอานาจหน้าที่ ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากกรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
(1) วางแผนและดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับตาบล และประสานแผนปฏิบัติงาน
กับประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นบรรลุเป้าหมาย
(2) นานโยบายและกิจกรรมของทางราชการไปชี้แจงบอกกล่าวกับประชาชน และรับทราบ
ข้อปัญหา ความต้องการของประชาชนรายงานให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
(3) จัด กิจ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ าใจเรื่ อ งโครงการ หรื อ ผลงานของรั ฐบาล
โดยเฉพาะโครงการที่ต้ องการความร่ ว มมื อระหว่า งราชการกับ ประชาชน หรื อโครงการที่ มีผ ลกระทบ
ต่อประชาชนหรือองค์กร

-3(4) ให้การสนับสนุนที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน ตาบล ด้วยการจัดหา รวบรวมเอกสารข่าว
สิ่งพิมพ์ และสนับสนุนให้หอกระจายข่าว ถ่ายทอดข่าว จากสถานีวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งจัดหาวัสดุสาหรับ
การจัดทารายการผ่านหอกระจายข่าว เช่น เทปคาสเซ็ท ประเภทเพลง บทความ สารคดีที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ เป็นต้น
(5) เผยแพร่และรายงานข่าว กิจกรรม เหตุการณ์ในพื้นที่ โดยใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์
ที่มี อยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น เช่น สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ งประเทศไทย สถานี วิ ท ยุ โทรทัศ น์ แห่ งประเทศไทย
สานักประชาสัมพันธ์เขต สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ออกสู่สาธารณชนตามสมควรและนาข้อ มูลข่าวสาร
จากส่วนกลางกลับไปเผยแพร่ผ่านช่องทางของสื่อในหมู่บ้าน ตาบล
(6) อานวยความสะดวกในกรณีที่เจ้าหน้าที่ หรือส่วนราชการของกรมประชาสัมพันธ์ต้องการ
ประชุมนัดหมายหน่วยงานและขอความช่วยเหลือเมื่อเข้าไปปฏิบัติงานในหมู่บ้าน ตาบล ที่รับผิดชอบ
(7) เป็นบุ คลากรระดับตาบลซึ่งพร้อมที่จะรับทราบแนวทางนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
เช่น การร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์การ
บริหารส่วนตาบล
หมวด 3
จรรยาบรรณของอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมูบ่ ้านและชุมชน
ข้อ 10 อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชน ต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
ไม่เอนเอียงในการเสนอข่าว และรายงานเรื่องราวต่าง ๆ
ข้ อ 11 อาสาสมั ค รประชาสั ม พั น ธ์ ป ระจ าหมู่ บ้ า นและชุ ม ชน พึ ง สร้ า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์
แลกเปลี่ยนแนวคิดการทางานในมวลสมาชิกอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชนด้วยกัน
ข้อ 12 อาสาสมั ค รประชาสั ม พั น ธ์ ป ระจ าหมู่ บ้ า นและชุ มชน พึง เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน
ข้อ 13 อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชน ต้องไม่ประพฤติตนอันเป็นภัย
ต่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติหรือความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
ข้อ 14 อาสาสมั ค รประชาสั ม พั นธ์ ป ระจ าหมู่ บ้า นและชุ มชน ต้ อ งไม่ น าบัต รประจ าตั ว
อาสาสมัค รประชาสัมพั น ธ์ประจาหมู่บ้ านและชุ มชน ไปแอบอ้ างหรือใช้ในทางที่ ไม่ถู กต้อ ง อั นส่ง ผลให้
กรมประชาสัมพันธ์เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

-4หมวดที่ 4
สิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชน
ข้อ 15 ในกรณีที่อาสาสมัครได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม หรือสัมมนาเกี่ย วกับงานด้านการ
ประชาสัมพัน ธ์ หรืองานอื่น ใดที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งจัด โดยกรมประชาสัมพันธ์ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบีย บ
กระทรวงการคลัง
ข้อ 16 อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชน ที่ปฏิบัติงานดีเด่น มีสิทธิได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณประจาปี
ข้อ 17 อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชน อาจได้สิทธิประโยชน์อื่น ใด
ตามที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เห็นสมควร โดยให้ออกเป็นระเบียบกรมประชาสัมพันธ์
ข้อ 18 อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชน จะได้รับบัตรประจาตัว ซึ่งออกให้
โดยกรมประชาสัมพันธ์
หมวดที่ 5
สถานภาพของอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมูบ่ ้านและชุมชน
ข้อ 19 สถานภาพแห่งการเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชน สิ้นสุดลง
ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ไม่ติดต่อกับกรมประชาสัมพันธ์ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ทราบสาเหตุ
(4) ถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนล้มละลาย
(5) เป็นบุคคลวิกลจริต
(6) ต้องคาพิพ ากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจาคุก เว้นแต่โทษสาหรับความผิด ที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) กระทาผิดระเบียบวินัย จรรยาบรรณและจริยธรรมข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามความ
ที่กาหนดไว้ในหมวด 3 หรือปฏิบัติตั วไม่เหมาะสมที่จะเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและ
ชุมชนต่อไป

-5บทเฉพาะกาล
ข้ อ 20 การใดที่ ไ ด้ ด าเนิ น การไปตามระเบี ย บกรมประชาสั ม พั น ธ์ ว่ า ด้ ว ย อาสาสมั ค ร
ประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕43 ให้ถือว่ามีผลใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

(นายธีระพงษ์ โสดาศรี)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

