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4. สาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. 2562
4.1 หลักการและเหตุผล
โดยที่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เห็นว่า การตรวจราชการเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่ อ ให้ ก ารตรวจราชการ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ร าชการให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของรั ฐ บาล บรรลุ เ ป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์
อย่างมี ประสิ ทธิภ าพ ประสิทธิ ผล คุ้ มค่ า โปร่ งใส ตามกฎหมายว่าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธีการบริห ารกิจ การบ้านเมืองที่ ดี
จึงสมควรเสริมสร้างความเข้ มแข็ งการมีส่ วนร่ วมของภาคประชาชนในกระบวนการตรวจราชการ เพื่อให้ผู้ต รวจราชการ
ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ ที่ค รอบคลุ ม ในทุ กมิ ติ อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การตรวจราชการ ตลอดจนการวิ นิ จ ฉั ย สั่ งการ
ของรัฐบาล ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน
4.2 บททั่วไป
ระเบียบนี้ ได้กําหนดนิยามที่เป็นสาระสําคัญไว้สองประการคือ
1) ให้ “จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงด้วย
2) ปลั ด สํ านั กนายกรั ฐ มนตรี รั กษาการตามระเบี ย บนี้ และเป็ น ผู้ มีอํานาจวิ นิ จ ฉั ย และตี ความเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
ตามระเบียบนี้
4.3 หมวด 1 คณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ
หมวดนี้ได้กําหนดสาระสําคัญไว้ประการหนึ่งคือ ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ประกอบด้วย
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการ
สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สํานักตรวจราชการ
ที่ผู้ อํานวยการสํานั กตรวจราชการ สํ านักงานปลั ด สํ านั กนายกรัฐ มนตรี มอบหมาย จํ านวนสองคน เป็ น ผู้ช่ ว ยเลขานุ การ
(ระเบียบฯ ข้อ 5)
หน้าที่และอํานาจ คณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ (ระเบียบฯ ข้อ 6)
(1) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การได้มาและการทําหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
(๒) วางแนวทางปฏิบัติงานของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมกับกลไกการตรวจราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) พิจารณาและจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ เพื่อเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
(4) เสนอความเห็นต่อปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
(6) เชิญหน่วยงานหรือบุคคลมาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ระเบียบนี้กําหนดหรือที่เกี่ยวกับการตรวจราชการตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
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4.4 หมวด 2 ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
หมวดนี้ ไ ด้ กํ า หนดสาระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ที่ ป รึ ก ษาผู้ ต รวจราชการภาคประชาชน ที่ ป รึ ก ษาผู้ ต รวจราชการ
ภาคประชาชน ไว้ดังนี้
4.4.1 จํ า นวนที่ ปรึ กษาผู้ต รวจราชการภาคประชาชน (ระเบี ย บฯ ข้ อ 8 และ ๑๑) ได้ แ ก่ ในจัง หวั ดหนึ่ ง ๆ
มีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ รวม 4 ด้าน ด้านละไม่เกิน
3 คน รวมจั ง หวั ด ละไม่ เ กิ น 12 คน กรอบจํ า นวนที่ ป รึ ก ษาผู้ ต รวจราชการภาคประชาชน รวมทั้ ง สิ้ น ทั้ ง 76 จั ง หวั ด
และกรุงเทพมหานครด้วย เป็นจํานวน 924 คน
4.4.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ระเบียบฯ ข้อ ๙) ดังนี้
(1) เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ในด้านที่ตนสมัคร
(ก) ด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงินการคลัง แรงงาน อุตสาหกรรม การเกษตร การพาณิชย์
การคมนาคม การท่องเที่ยว หรือการพลังงาน
(ข) ด้านสังคม เกี่ ยวกั บสัง คม สาธารณสุ ข ศาสนา วัฒ นธรรม กีฬา ชุมชน ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ค) ด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ
(ง) ด้านวิ ชาการ เกี่ ยวกับ การศึ กษา กฎหมาย การวิจั ย การบริหารจัด การ ความมั่นคง การเมือง
การปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือการสื่อสาร
(2) เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันที่สมัคร
(3) เป็นผู้มีจิตอาสา และสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
(4) ไม่ เป็ น ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง
ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นของรัฐ
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
(7) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
4.4.3 วาระการดํา รงตํา แหน่ง (ระเบีย บฯ ข้ อ 12) ที่ ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสามปีนับ แต่วัน ที่ปลั ดสํานั กนายกรัฐ มนตรีแต่ง ตั้ง ที่ปรึ กษาผู้ ตรวจราชการภาคประชาชนที่ พ้นจากตํา แหน่ ง
ตามวาระอาจได้รับการสรรหาอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งในจังหวัดเดียวกันติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
4.4.4 หน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ระเบียบฯ ข้อ 15)
(1) ให้คําปรึกษา ข้อมูล ข้อเท็จจริง และประเด็นปัญหาในพื้นที่ แก่ผู้ตรวจราชการในเรื่องที่ตรวจราชการ
หรือตามที่ได้รับการประสานงาน
(2) เข้าร่วมการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการตามที่ได้รับการประสานงาน
(3) นํานโยบาย และผลงานของหน่วยงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมการตรวจราชการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และแจ้งผลให้ผู้ตรวจราชการทราบด้วย
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้ตรวจราชการมอบหมาย
4.4.5 ค่ า ตอบแทนในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ (ระเบี ย บฯ ข้ อ 16) ให้ ที่ ป รึ ก ษาผู้ ต รวจราชการภาคประชาชน
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
4.4.6 การเชิ ญ ที่ ป รึ ก ษาผู้ ต รวจราชการภาคประชาชนเข้ า ร่ ว มการตรวจราชการ (ระเบี ย บฯ ข้ อ 17)
ผู้ตรวจราชการอาจประสานขอให้ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เข้าร่วมการตรวจราชการครั้งหนึ่งครบทุกด้าน หรือด้านหนึ่ง
ด้านใดก็ได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินครั้งละสี่คน
4.4.7 การประเมินที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ระเบียบฯ ข้อ 18) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
จัดทําการประเมินที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ
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4.5 หมวด 3 มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
หมวดนี้ ได้กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ที่เป็นสาระสําคัญไว้ดังนี้ (ระเบียบฯ ข้อ 19, 20 และ 21)
(1) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต เที่ยงธรรม และเหมาะสม
(2) พึงถือเป็นหน้าที่ในการเข้าร่วมการตรวจราชการเมื่อได้รับการประสานทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุจําเป็นอื่นทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมการตรวจราชการได้
(3) พึงรักษาความลับของทางราชการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
(4) ไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้
สําหรับตนเองหรือผู้อื่น
(5) ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการตรวจราชการ

5. แนวทางการปฏิบัติงานที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

