
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยที่ปรึกษำผูต้รวจรำชกำรภำคประชำชน 

พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่กำรตรวจรำชกำรเป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน   เพ่ือให ้
กำรตรวจรำชกำร  ติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล  บรรลุเป้ำหมำย  
วัตถุประสงค์  อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  คุ้มค่ำ  โปร่งใส  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี   จึงสมควรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรมีส่วนร่วมของ 
ภำคประชำชนในกระบวนกำรตรวจรำชกำร  เพ่ือให้ผู้ตรวจรำชกำรได้รับทรำบข้อมูลในพื้นที่ที่ครอบคลุม
ในทุกมิติ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรตรวจรำชกำร  ตลอดจนกำรวินิจฉัยสั่งกำรของรัฐบำล  ส่งผล 
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนอย่ำงยั่งยืน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  11  (8)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำร
ภำคประชำชน  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรตรวจรำชกำร 
“กำรตรวจรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  กำรตรวจรำชกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ที่เกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำร 
“ผู้ตรวจรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี   ผู้ตรวจรำชกำร

กระทรวงหรือเทียบเท่ำ  หรือผู้ที่ท ำหน้ำที่ผู้ตรวจรำชกำรระดับกระทรวงแต่เรียกชื่ออย่ำงอื่น 
“จังหวัด”  หมำยควำมรวมถึงกรุงเทพมหำนครด้วย 
ข้อ 4 ให้ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมระเบียบนี้และเป็นผู้มีอ ำนำจวินิจฉัย  

และตีควำมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 

หมวด  1 
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรตรวจรำชกำร 

 
 

ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรตรวจรำชกำร  ประกอบด้วย  หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำร
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  เป็นประธำน  หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรทุกกระทรวง  เป็นกรรมกำร  ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักตรวจรำชกำร  ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และเจ้ำหน้ำที่

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ส ำนักตรวจรำชกำรที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจรำชกำร  ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย  
จ ำนวนสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ข้อ 6 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร  กำรได้มำและกำรท ำหน้ำที่ของที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำร

ภำคประชำชน 
(๒) วำงแนวทำงปฏิบัติงำนของที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน  เพื่อกำรมีส่วนร่วมกับ

กลไกกำรตรวจรำชกำร  อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(3) พิจำรณำและจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติตำมข้อ  ๑๑  เพ่ือเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษำ

ผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน 
(4) เสนอควำมเห็นต่อปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีในกำรปฏิบัติงำนของที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำร

ภำคประชำชน 
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร 
(6) เชิญหน่วยงำนหรือบุคคลมำให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร 
(7) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ระเบียบนี้ก ำหนดหรือที่เกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำรตำมที่ปลัด 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 
ข้อ ๗ ให้น ำบทบัญญัติว่ำด้วยคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำทำงปกครอง

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับแก่กำรประชุมของคณะกรรมกำรด้วย  
โดยอนุโลม 

หมวด  2 
ที่ปรึกษำผูต้รวจรำชกำรภำคประชำชน 

 
 

ข้อ ๘ ในจังหวัดหนึ่งให้มีที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน  เรียกโดยย่อว่ำ  “ทปษ.  
ภำคประชำชน”  จ ำนวนสี่ด้ำน  ประกอบด้วย  ด้ำนเศรษฐกิจ  ด้ำนสังคม  ด้ำนสิ่งแวดล้อม  และ 
ด้ำนวิชำกำร  เพื่อเปิดโอกำสให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตรวจรำชกำร 

ข้อ ๙ ทปษ.  ภำคประชำชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้มีควำมรู้  และประสบกำรณ์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
 (ก) ด้ำนเศรษฐกิจ  เกี่ยวกับเศรษฐกิจ  กำรเงินกำรคลัง  แรงงำน  อุตสำหกรรม  

กำรเกษตร  กำรพำณิชย ์ กำรคมนำคม  กำรท่องเที่ยว  หรือกำรพลังงำน   
 (ข) ด้ำนสังคม  เกี่ยวกับสังคม  สำธำรณสุข  ศำสนำ  วัฒนธรรม  กีฬำ  ชุมชน   

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  หรือภูมิปัญญำท้องถิ่น   
 (ค) ด้ำนสิ่งแวดล้อม  เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  หรือทรัพยำกรธรรมชำติ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



 (ง) ด้ำนวิชำกำร  เกี่ยวกับกำรศึกษำ  กฎหมำย  กำรวิจัย  กำรบริหำรจัดกำร  ควำมมั่นคง  
กำรเมือง  กำรปกครอง  วิทยำศำสตร์  เทคโนโลย ี หรือกำรสื่อสำร   

(2) เป็นผู้ที่อยู่อำศัยในจังหวัดไม่น้อยกว่ำสำมปี  นับถึงวันที่สมัคร 
(3) เป็นผู้มีจิตอำสำ  และสมัครใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่  ทปษ.  ภำคประชำชน 
(4) ไม่เป็นข้ำรำชกำร  พนักงำนรำชกำร  ลูกจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ  ผู้ด ำรงต ำแหน่ง 

ทำงกำรเมือง  ที่ปรึกษำพรรคกำรเมือง  เจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง  สมำชิกสภำท้องถิ่น  ผู้บริหำรท้องถิ่น  
รวมถึงเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนอื่นของรัฐ 

(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(6) ไม่เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ 
(7) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผิดที่ได้กระท ำ

โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
ข้อ ๑๐ ให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีประกำศรับสมัคร  ทปษ.  ภำคประชำชน  

และให้จังหวัดด ำเนินกำรสรรหำตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และระยะเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด   
ซึ่งต้องมีระยะเวลำเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศรับสมัคร   แล้วเสนอรำยชื่อ 
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำรำยชื่อ  และควำมเหมำะสมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 
ตำมข้อ  ๑๐  เพ่ือให้ควำมเห็นชอบในกำรด ำรงต ำแหน่ง  ทปษ.  ภำคประชำชนในแต่ละด้ำนของแต่ละจังหวัด
ด้ำนละไม่เกินสำมคน  รวมทั้งให้จัดท ำบัญชีรำยชื่อส ำรองไว้ด้วย  และเมื่อจัดท ำบัญชีรำยชื่อ  ทปษ.   
ภำคประชำชนแล้วให้เสนอปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  เพื่อลงนำมแต่งตั้งเป็น  ทปษ.  ภำคประชำชน 

ข้อ ๑๒ ทปษ.  ภำคประชำชนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปีนับแต่วันที่ปลัด 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ทปษ.  ภำคประชำชนซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรสรรหำอีกได้  
แต่จะด ำรงต ำแหน่งในจังหวัดเดียวกันติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้ 

เมื่อครบก ำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง   หำกยังไม่มีกำรสรรหำ  ทปษ.  ภำคประชำชน   
ให้  ทปษ.  ภำคประชำชนตำมวำระนั้นอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำ  ทปษ.  ภำคประชำชน
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่ 

ข้อ ๑๓ นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระ  ทปษ.  ภำคประชำชนพ้นจำกต ำแหน่ง  เมื่อ 
(1) ตำย 
(2) ลำออกต่อปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  และให้ถือว่ำพ้นจำกต ำแหน่งนับแต่วันที่ยื่นหนังสือ

ลำออก 
(3) ขำดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ  ๙   

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(4) ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ให้ พ้นจำกต ำแหน่งตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
เพรำะมีควำมประพฤติที่จะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อต ำแหน่ง   หรือที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
ต่อประโยชน์ของทำงรำชกำร  บกพร่องต่อหน้ำที่   หรือหย่อนควำมสำมำรถ  หรือกระท ำกำรใด 
ขัดต่อจริยธรรมในหมวด  3 

ข้อ ๑๔ ในกรณี  ทปษ.  ภำคประชำชนพ้นจำกต ำแหนง่ก่อนครบวำระ  ให้ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
แต่งตั้งบุคคลในบัญชีรำยชื่อส ำรองในด้ำนนั้นตำมข้อ  11  เป็น  ทปษ.  ภำคประชำชนแทนต ำแหน่ง 
ที่ว่ำงตำมล ำดับ  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงนั้นอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของ  
ผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่ไม่มีบัญชีรำยชื่อส ำรอง  ทปษ.  ภำคประชำชนด้ำนนั้น  หรือมีแต่ต ำแหน่งที่ว่ำงนั้น 
มีวำระเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีจะไม่แต่งตั้งบุคคลแทนต ำแหน่งที่ว่ำง
ก็ได้ 

ข้อ ๑๕ ทปษ.  ภำคประชำชนมีหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ค ำปรึกษำ  ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  และประเด็นปัญหำในพื้นที่  แก่ผู้ตรวจรำชกำรในเรื่อง

ที่ตรวจรำชกำร  หรือตำมที่ได้รับกำรประสำนงำน 
(2) เข้ำร่วมกำรตรวจรำชกำรกับผู้ตรวจรำชกำรตำมที่ได้รับกำรประสำนงำน 
(3) น ำนโยบำย  และผลงำนของหน่วยงำนที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกำรตรวจรำชกำรเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพ้ืนที่ได้รับทรำบ  และแจ้งผลให้ผู้ตรวจรำชกำรทรำบด้วย 
(4) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้ตรวจรำชกำรมอบหมำย 
ข้อ ๑๖ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ  ทปษ.  ภำคประชำชนให้ได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยครั้งตำมที่

กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
ข้อ ๑๗ ผู้ตรวจรำชกำรอำจขอให้  ทปษ.  ภำคประชำชนเข้ำร่วมกำรตรวจรำชกำรครั้งหนึ่ง

ครบทุกด้ำน  หรือด้ำนหนึ่งด้ำนใดก็ได้  แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินครั้งละสี่คน 
ข้อ ๑๘ ให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีจัดท ำกำรประเมิน  ทปษ.  ภำคประชำชน  

เพ่ือพัฒนำกลไก  ทปษ.  ภำคประชำชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  และให้น ำผลกำรประเมินไปประกอบกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรด้วย 

หมวด  3 
มำตรฐำนกำรปฏิบตัิหน้ำทีแ่ละจริยธรรมของ  ทปษ.  ภำคประชำชน 

 
 

ข้อ ๑๙ ทปษ.  ภำคประชำชนพึงให้ค ำปรึกษำ  ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  ประเด็นปัญหำ   
และเผยแพร่ข้อมูลในพื้นที่  อย่ำงสุจริต  เที่ยงธรรม  และเหมำะสม 

ข้อ ๒๐ ทปษ.  ภำคประชำชนพึงถือเป็นหน้ำที่ในกำรเข้ำร่วมกำรตรวจรำชกำรเมื่อได้รับกำร
ประสำนงำนทุกครั้ง  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ ำเป็นอื่นท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรตรวจรำชกำรได้ 
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ข้อ ๒๑ ทปษ.  ภำคประชำชนพึงรักษำควำมลับของทำงรำชกำรที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่  
ไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งของ  ทปษ.  ภำคประชำชนไปแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้ส ำหรับตนเอง 
หรือผู้อื่นและต้องเคำรพสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมกำรตรวจรำชกำร 

หมวด  4 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ ๒๒ ให้ส ำนักงำนปลัดส ำนกันำยกรฐัมนตรีจัดท ำขอ้มูลสำรสนเทศของ  ทปษ.  ภำคประชำชน
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำกลไก  ทปษ.  ภำคประชำชนให้เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนกำรตรวจรำชกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ข้อ ๒๓ ให้จังหวัด  ส่วนรำชกำรระดับจังหวัด  และอ ำเภอหรือเขต  ให้ควำมร่วมมือ 
และสนับสนุน  ทปษ.  ภำคประชำชน   

ข้อ ๒๔ ให้ผู้ตรวจรำชกำรสนับสนุนกลไก  ทปษ.  ภำคประชำชนเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรตรวจรำชกำร  เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  19  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรฐัมนตร ี
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