
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไข การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น 

ที่ปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 

 
 
 ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒   
ได้กำหนดให้ในจังหวัดหนึ่งให้มีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เรียกโดยย่อว่า “ทปษ.ภาคประชาชน” 
จำนวนสี่ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ ด้านละไม่เกินสามคน 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจราชการ โดยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง  

 เพื่อให้การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เกิดความชัดเจน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอำนาจตามข้อ ๖ (๑) แห่งระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกอบมติคณะกรรมการส่งเสริม
การตรวจราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ข้อ ๒ ในหลักเกณฑ์นี้  
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ 

  “จังหวัด” หมายความว่า  จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

  “ผู้สมัคร” หมายความว่า  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ 
ภาคประชาชน 

 ข้อ ๓ วิธีการสรรหา 

  (๑) คณะกรรมการนำเสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อมีประกาศสำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนของแต่ละจังหวัด  
โดยให้มีระยะเวลาการเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศรับสมัคร   
  (๒) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร 
ต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  อาทิ 
   (๒.๑) สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
   (๒.๒) สื่อประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์  
   (๒.๓) หน่วยงานในพื้นที่จังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการระดับจังหวัด  อำเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน  โดยขอความ
อนุเคราะห์ผ่านสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

  (๓) ผู ้ที ่ประสงค์เข้ารับการสรรหาเป็นที ่ปรึกษาผู ้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ดำเนินการสมัครเข้ารับการสรรหาผ่านระบบออนไลน์ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำขึ้น พร้อมแนบ
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ .pdf .jpg .jpeg .png  ดังนี้ 
   (๓.๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่มีลายเซ็นรับรองเอกสาร  
   (๓.๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีลายเซ็นรับรองเอกสาร  
 
 

(๓.๓) สำเนา...  
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   (๓.๓) สำเนาวุฒิการศึกษา อาทิ ประกาศนียบัตร ใบรับรอง หรือระเบียน
แสดงผลการศึกษา ฯลฯ ที่มีลายเซ็นรับรองเอกสาร 

   (๓.๔) หนังสือรับรองผลงาน/ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ/กิจกรรมจิตอาสา 

    (๓.๔.๑) กรณีที่เป็นผลงาน/ประสบการณ์/ความเชี ่ยวชาญ/กิจกรรม 
จิตอาสา ที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ให้แสดงหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด/เขต/ภาค 
หรือนายอำเภอ   
    (๓.๔.๒) กรณีที่เป็นผลงาน/ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ/กิจกรรม 
จิตอาสา ที่มิได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  ให้แสดงหนังสือรับรองจากผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์กร/
นิติบุคคล นั้น ๆ 

   (๓.๕) หลักฐานอื่น ๆ อาทิ หลักฐานเพิ่มเติมแสดงการอยู่อาศัยในจังหวัด 

  (๔) จังหวัด ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา และส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สรรหาให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
  (๕) คณะกรรมการพิจารณารายชื่อและความเหมาะสมของผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อ 
ที่ได้รับแจ้งจากจังหวัด  และเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ของแต่ละจังหวัด จำนวน ๔ ด้าน ด้านละ ๑ คน และบัญชีรายชื่อสำรองด้านละ ไม่เกิน ๒ คน (ถ้ามี) เสนอให้ 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

 ข้อ ๔ เงื่อนไข 
  (๑) ในการประกาศรับสมัครแต่ละครั้ง ผู้สมัคร ๑ คน สามารถส่งใบสมัครได้ด้านเดียว 
โดยเลือกด้านท่ีตนเองมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากที่สุด   
  (๒) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร พร้อมแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์  ก่อนกดส่งใบสมัคร  ไม่สามารถขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูลในใบสมัครภายหลังได้ 
  (๓) ผู้สมัครจะต้องมี e-mail ของตนเอง เพื่อเป็นช่องทางการรับข้อความยืนยัน 
การรับใบสมัคร และการติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ  

 ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา 

  ผู้มีสิทธิเข้ารับเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  
ต้องมคีุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้าม 

   (๑.๑) เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันที่สมัคร  
   (๑.๒) เป็นผู้มีจิตอาสา และสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชน  
   (๑.๓) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นของรัฐ 

   (๑.๔) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 

   (๑.๕) ไมเ่ป็นบุคคลไร้ความสามารถ  
   (๑.๖) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

(๒) คุณสมบัติเฉพาะ...  
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  (๒) คุณสมบัติเฉพาะ 

   (๒.๑) ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ  เป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์อย่างหนึ ่งอย่างใด เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงินการคลัง แรงงาน อุตสาหกรรม การเกษตร   
การพาณิชย์ การคมนาคม การท่องเที่ยว หรือการพลังงาน 

   (๒.๒) ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสังคม  เป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด เกี่ยวกับสังคม สาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา ชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   (๒.๓) ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสิ ่งแวดล้อม  เป็นผู ้มี
ความรู้และประสบการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ  
   (๒.๔) ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ  เป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด เกี่ยวกับการศึกษา กฎหมาย การวิจัย การบริหารจัดการ ความมั่นคง 
การเมือง การปกครอง  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือการสื่อสาร 

 ข้อ ๖ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

  (๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

  (๒) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 

  (๓) พิจารณาความเหมาะสมจากคุณสมบัติเฉพาะ ประกอบด้วย 

   (๓.๑) ความรู้ความสามารถ (๒๐ คะแนน)  
    ประเมินจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม/สัมมนา 
การศึกษาดูงาน เชิงวิชาการ ที่สอดคล้องกับด้านที่สมัคร 

   (๓.๒) ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านที่สมัคร ไม่เกิน ๕ ผลงาน  (๓๐ คะแนน)  
    ประเมินจากผลงานที่มีความโดดเด่นซึ่งเป็นที่ประจักษ์ หรือได้รับการ 
ยกย่อง หรือยอมรับอย่างกว้างขวาง   
   (๓.๓) ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
(๓๐ คะแนน)  
    ประเมินจากความรู้ความเข้าใจ และแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

   (๓.๔) กิจกรรมจิตอาสา ไม่เกิน ๕ กิจกรรม (๒๐ คะแนน)  
    ประเมินจากกิจกรรมจิตอาสาที่แสดงถึงความเสียสละ อุทิศตน เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ และความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรม   

 ข้อ ๗ การประกาศผลการคัดเลือก 

  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชน ทางช่องทางดังนี้  
  (๑) e-mail ของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  
  (๒) ทุกกระทรวง (ยกเว ้นกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศ)  
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย 

  (๓) ทุกจังหวัด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัดทราบด้วย 

  (๔) www.opm.go.th 
 

ข้อ ๘ อำนาจ...  
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 ข้อ ๘ อำนาจการวินิจฉัย 

  ให้คณะกรรมการมีอำนาจตีความ วินิจฉัยชี้ขาด และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

ให้ถือเป็นที่สุด   

 ข้อ ๙ อ่ืน ๆ 

  (๑) กรณีท่ีจังหวัดนั้นไม่มีผู้สมัครในด้านใด หรือไม่มีผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในด้านใด  ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการ
ประกาศรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง  โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน   
  (๒) หากการประกาศรับสมัครและพิจารณาสรรหาในครั ้งที ่ ๒ ยังไม่มีผู ้สมัคร  
หรือยังไม่มีผู ้ที ่สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในด้านใด    
ใหถ้ือว่าจังหวัดนั้นไม่มีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านนั้นในวาระการดำรงตำแหน่งนั้น   

    ให้ไว้ ณ วันที่      กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

  (นายพีระ  ทองโพธิ์) 
  หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 
  ประธานกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ 
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