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เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประขาขน 
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราขการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำ๓อทุกอำเภอ และองค์กรภาคเอกชน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๑๑๐/ว ๔๖๕๓ จำนวน ๑ ชุด 

ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการ 

ภาคประชาชน พ.ศ.๒๕๖๒ ซี่งมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้ในจังหวัดหน่ึง รวมถึง 
กรุงเทพมหานครด้วยมีท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประขาขนเรียกโดยย่อว่า "ทปษ.ภาคประชาชน"จำนวน๔ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการตรวจราชการ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น ทปษ.ภาคประชาชน รายละเอียด 
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

เพ่ือให้การประกาศรับสมัครท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความร่วมมือท่านดำเนินการ ดังนี้ 

๑. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้ท่ีสนใจและมืคุณสมบัติตามท่ีกำหนด สมัครเข้ารับการคัดเสือก 
เป็น ทปษ.ภาคประชาชน สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่ข้าน 
ทราบเพ่ือดำเนินการต่อไปด้วย 

๒. ขอให้ประขาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ทางส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
เข่น เสียงตามสาย วิทยุกระจายเสียง และส่ือสังคมออนไลน์ ให้ท่ัวถึง แพร่หลายด้วย 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ท่ีสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (ช้ัน ๒) 
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี๒๔มิถุนายน๒๕๖๒สามารถดาวน์โหลดเอกสาร 
และใบสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ www.opm.§๐.th เพ่ือจังหวัดจักได้รวบรวมรายช่ือเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจรา',rfการ 
พิจารณาคัดเลือก และมืคำส่ังแต่งต้ัง ทปษ.ภาคประชาชนต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ 

iายขจรน่ายรติ รักพานิชมณี) 
ทาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแหน 

สำนักงานจังหวัด ผูว่าราชการจังหวัดนครศรี5รรมราช 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒ 

"เพ่ือพ่อ ขอทำดี รู้-รัก-สามัคคี นครศรีธรรมราช" 

http://www.opm.%c2%a7%e0%b9%90.th
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พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครท่ีปรึกษาผู้ตรวจราขการภาคประชาชน 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ืองรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็น 
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

๓ . กรอบแนวทางการรับสมัครท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และใบสมัคร 
ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประขาขน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ซึ่งมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้ในจังหวัดหน่ึง รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
มีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เรียกโดยย่อว่า "ทปษ.ภาคประชาขน" จำนวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคประชาขนมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการตรวจราชการ และให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการ 
สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
การได้มาและการทำหน้าท่ี ทปษ.ภาคประชาชน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ ทปษ.ภาคประชาชน มีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสม เพ่ือเสนอรายช่ือให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีคำส่ังแต่งต้ังเป็น ทปษ. 
ภาคประชาชน ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑) 

ในการน้ี คณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น ทปษ.ภาคประชาชน (รายละเอียด 
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒) จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ได้กรุณามอบหมายเจ้าหน้าท่ีดำเนินการประกาศ 
รับสมัคร ทปษ.ภาคประชาชน พร้อมท้ังตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ และรวบรวมรายช่ือผู้สมัคร 
ส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพ่ือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
จักได้รวบรวมรายชื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ พิจารณาคัดเลือก และมีดำส่ังแต่งต้ัง ทปษ. 
ภาคประขาชน ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๓) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องดังกล่าวด้วย จักชอบคุณมาก 
ขอแสดงความนับถือ 

พันตำรวจโท ^ท ั ้ ' 
(เสียรรัตน์ วิเชียรสรรค์) 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

สำนักตรวจราชการ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๖๑ - ๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๘๐ 



สิงทีส่งมาด้วย 

หน้า ๔ 
เล่ม ๑๓๖ ดอนพิเศษ ๑๒๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ระเบ ียบสำน ักนายกร ัฐมนตร ี 
ว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาขน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โดยที่การตรวจราชการเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้ 
การตรวจราชการ ติดตามการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล บรรลุเป็าหมาย 
วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า โปร่งใส ตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี จึงสมควรเสริมสร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประขาขนในกระบวนการตรวจราชการ เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการได้รับทราบข้อมูลในพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุม 
ในทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ ตลอดจนการวินิจฉัยส่ังการของรัฐบาล ส่งผล 
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาขนอย่างย่ังยืน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑ ๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ 
ภาคประชาขน พ.ศ. ๒๕๖๒" 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบน้ี 
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมภารตรวจราชการ 
"การตรวจราชการ" หมายความว่า การตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ที่เกี่ยวกับการตรวจราชการ 
"ผู้ตรวจราชการ" หมายความว่า ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการ 

กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือผู้ท่ีทำหน้าท่ีผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงแต่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
"จังหวัด" หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
ข้อ ๔ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ีและเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย 

และตีความเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ 

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการ 
สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการ 
สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าท่ี 



หนา ๕ 
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
สำนักตรวจราชการท่ีผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
จำนวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๖ คณะกรรมการมีหน้าท่ีและอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การได้มาและการทำหน้าท่ีของท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการ 

ภาคประชาขน 
(๒) วางแนวทางปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เพ่ือการมีส่วนร่วมกับ 

กลไกการตรวจราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) พิจารณาและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ ๑ เพ่ือเสนอช่ือเป็นท่ีปรึกษา 

ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
(๔) เสนอความเห็นต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการ 

ภาคประชาชน 
(๕) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
(๖) เชิญหน่วยงานหรือบุคคลมาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ 
(๗) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีระเบียบน้ีกำหนดหรือท่ีเก่ียวกับการตรวจราชการตามท่ีปลัด 

สำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๗ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการท่ีมีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการด้วย 
โดยอนุโลม 

หมวด ๒ 
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาขน 

ข้อ ๘ ในจังหวัดหน่็งให้มีท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาขน เรียกโดยย่อว่า "ทปษ. 
ภาคประขาขน" จำนวนส่ีด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และ 
ด้านวิชาการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจราชการ 

ข้อ ๙ ทปษ. ภาคประชาขนต้องมีคุณสมบัติและไม'มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์อย่างหน่ึงอย่างใด 

(ก) ด้านเศรษฐกิจ เก่ียวกับเศรษฐกิจ การเงินการคลัง แรงงาน อุตสาหกรรม 
การเกษตร การพาณิชย์ การคมนาคม การท่องเท่ียว หรือการพลังงาน 

(ข) ด้านสังคม เก่ียวกับสังคม สาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา ชุมชน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือภูมิบีญญาท้องถ่ิน 

(ค) ต้านสิ่งแวดล้อม เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ 



เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง 
หนา ๖ 

ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

(ง) ด้านวิชาการ เก่ียวกับการศึกษา กฎหมาย การวิจัย การบริหารจัดการ ความม่ันคง 
การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือการส่ือสาร 

(๒) เป็นผู้ท่ีอยู่อาศัยในจังหวัดไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันที่สมัคร 
(๓) เป็นผู้มีจิตอาสา และสมัครใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ทปษ. ภาคประชาชน 
(๔) ไม'เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่ง 

ทางการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๕) ไม'เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำ 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ ๑ ๐ ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศรับสมัคร ทปษ. ภาคประชาชน 

และให้จังหวัดดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด 
ซึ่งต้องมีระยะเวลาเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศรับสมัคร แล้วเสนอรายข่ือ 
ให้คณะกรรมการพิจารณา 

ข้อ ๑ ๑ ให้คณะกรรมการพิจารณารายช่ือ และความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
ตามข้อ ๑ ๐ เพ่ือให้ความเห็นขอบในการดำรงตำแหน่ง ทปษ. ภาคประชาชนในแต่ละด้านของแต่ละจังหวัด 
ด้านละไม่เกินสามคน รวมท้ังให้จัดทำบัญชีรายช่ือสำรองไว้ด้วย และเม่ือจัดทำบัญชีรายช่ือ ทปษ. 
ภาคประขาขนแล้วให้เสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพ่ือลงนามแต่งต้ังเป็น ทปษ. ภาคประชาชน 

ข้อ ๑๒ ทปษ. ภาคประชาชนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันท่ีปลัด 
สำนักนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง ทปษ. ภาคประชาขนซ่ึงพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการสรรหาอีกได้ 
แต่จะดำรงตำแหน่งในจังหวัดเดียวกันติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม'มีการสรรหา ทปษ. ภาคประชาชน 
ให้ ทปษ. ภาคประชาชนตามวาระน้ันอยู่ในตำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่า ทปษ. ภาคประชาชน 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ข้อ ๑๓ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ทปษ. ภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันท่ีย่ืนหนังสือ 

ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ 



หนา ๗ 
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

(๔) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้พ้นจากตำแหน่งตามความเห็นของคณะกรรมการ 
เพราะมีความประพฤติท่ีจะนำมาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อตำแหน่ง หรือท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อประโยชน์ของทางราชการ บกพร่องต่อหน้าท่ี หรือหย่อนความสามารถ หรือกระทำการใด 
ชัดต่อจริยธรรมในหมวด ๓ 

ข้อ ๑๔ ในกรณี ทปษ. ภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
แต่งต้ังบุคคลในบัญชีรายช่ือสำรองในด้านน้ันตามข้อ ๑ ๑ เป็น หปษ. ภาคประชาชนแหนตำแหน่ง 
ที่ว่างตามลำดับ และให้ผู้ได้รับแต่งต้ังแทนตำแหน่งท่ีว่างน้ันอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ 
ผู้ชี่งตนแทน เว้นแต่ไม่มีบัญชีรายช่ือลำรอง ทปษ. ภาคประชาขนด้านน้ัน หรือมีแต่Iตำแหน่งท่ีว่างน้ัน 
มีวาระเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะไม'แต่งต้ังบุคคลแทนตำแหน่งท่ีว่าง 
ก็ได้ 

ข้อ ๑๕ ทปษ. ภาคประขาขนมีหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คำปรึกษา ข้อมูล ข้อเท็จจริง และประเด็นป้ญหาในพ้ืนท่ี แก่ผู้ตรวจราชการในเร่ือง 

ที่ตรวจราชการ หรือตามท่ีได้รับการประสานงาน 
(๒) เข้าร่วมการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการตามท่ีได้รับการประสานงาน 
(๓) นำนโยบาย และผลงานชองหน่วยงานที'ได้รับจากการเข้าร่วมการตรวจราชการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาขนในพ้ืนท่ีได้รับทราบ และแจ้งผลให้ผู้ตรวจราชการทราบด้วย 
(๔) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้ตรวจราชการมอบหมาย 
ข้อ ๑ ๖ การปฏิบัติหน้าท่ีของ ทปษ. ภาคประชาชนให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายคร้ังตามท่ี 

กระทรวงการคลังกำหนด 
ข้อ ๑๗ ผู้ตรวจราชการอาจขอให้ ทปษ. ภาคประชาขนเข้าร่วมการตรวจราชการคร้ังหน่ึง 

ครบทุกด้าน หรือด้านหน่ึงด้านใดก็ได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินคร้ังละส่ีคน 
ข้อ ๑๘ ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำการประเมิน ทปษ. ภาคประชาชน 

เพ่ือพัฒนากลไก ทปษ. ภาคประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน และให้นำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณา 
ของคณะกรรมการด้วย 

หมวด ๓ 
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ีและจริยธรรมของ ทปษ. ภาคประชาชน 

ข้อ ๑ ๙ ทปษ. ภาคประชาชนพึงให้คำปรึกษา ข้อมูล ข้อเท็จจริง ประเด็นปิญหา 
และเผยแพร่ข้อมูลในพ้ืนท่ี อย่างสุจริต เท่ียงธรรม และเหมาะสม 

ข้อ ๒๐ ทปษ. ภาคประชาชนพึงถือเป็นหน้าท่ีในการเข้าร่วมการตรวจราชการเม่ือได้รับการ 
ประสานงานทุกคร้ัง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอ่ืนทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการตรวจราชการไต้ 



หนา ๘ 
เล่ม ๑ ๓ ๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ข้อ ๒๑ ทปษ. ภาคประชาชนพึงรักษาความลับของทางราชการท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งของ ทปษ. ภาคประชาขนไปแสวงหาผลประโยชน์ทีมควรได้สำหรับตนเอง 
หรือผู้อ่ืนและด้องเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการตรวจราชการ 

หมวด ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

ข้อ ๒๒ ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำข้อมูลสารสนเทศชอง ทปษ. ภาคประชาชน 
รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลไก ทปษ. ภาคประชาชนให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตรวจราชการ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อ ๒๓ ให้จังหวัด ส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอหรือเขต ให้ความร่วมมือ 
และสนับสนุน ทปษ. ภาคประชาชน 

ข้อ ๒๔ ให้ผู้ตรวจราชการสนับสนุนกลไก ทปษ. ภาคประชาขนเป็นส่วนหนึ่งของ 
กระบวนการตรวจราชการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
. เร่ีอง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นท่ีปรึกษาผู้ตรวจราขการภาคประชาชน 

ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาขน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ประกอบ 
ข้อ ๓ และข้อ ๑๑ ได้กำหนดให้ ในจังหวัดหน่ึง รวมท้ังกรุงเทพมหานคร ให้มีท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
เรียกโดย.ย่อว่า "ทปษ.ภาคประชาชน" จำนวน ๔ ด้าน ด้านละ ๓ คน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจราชการ โดยการ 
คัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านที่สมัคร 

เพ่ือให้การสรรหาบุคคลเป็นท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการกำหนด อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๐ 
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานปลัด 
สำนักนายกรัฐมนตรีจึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๑. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จะต้องมี 

คุณสมบัติและไม'มีลักษณะต้องห้าม ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตริ ว่าด้วย 
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

(๑) เป็นผู่มัความรู้และประสบการณ์อย่างหน่ึงอย่างใด 
(ก) ด้านเศรษฐกิจ เก่ียวกับเศรษฐกิจ การเงินการคลัง แรงงาน อุตสาหกรรม การเกษตร 

การพาณิชย์ การคมนาคม การท่องเท่ียว หรือการพลังงาน 
(ข) ด้านสังคม เก่ียวกับสังคม สาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา ชุมชน ปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง หรือภูมิบีญญาท้องถ่ิน 
(ค) ด้านสิ่งแวดล้อม เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ 
(ง) ด้านวิชาการ เก่ียวกับการศึกษา กฎหมาย การวิจัย การบริหารจัดการ ความม่ันคง 

การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือการส่ือสาร 
(๒) เป็นผู้ท่ีอยู่อาศัยในจังหวัดไม่น้อยกว่าสามปิ นับถึงวันที่สมัคร 
(๓) เป็นผูมีจิตอาสา และสมัครใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ทปษ. ภาคประขาขน 
(๔) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานชองรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่ง 

ทางการเมีอง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 



๒ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงห่ีสุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำ 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๒. การรับสมัคร 
๒.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครย่ืนใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ท่ี สำนักงานจังหวัด 

ศาลากลางจังหวัด และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป จนถึงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๖๒ 
เวลา ๑๖.๓๐ น. 

๒.๒ ผู้สมัคร ๑ คน สามารถสมัครเป็นท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนได้หลายด้าน 
โดยกรอกใบสมัคร ๑ ชุดต่อ ๑ ด้าน 

๓. เอกสารประกอบการสมัคร 
๓ . ๑ ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ตามแบบท้ายประกาศน้ี 
๓.๒ รูปถ่ายไม'เกิน ๖ เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 

๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งมี 
เลขประจำตัวประชาชน 

๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน 
๓.๕ เอกสารรับรองว่าสำเร็จการศึกษา 
๓ . ๖ เอกสารท่ีแสดงถึงความรู้ และประสบการณ์ด้านท่ีตนสมัคร 
๓.๗ หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานในระดับจังหวัด/เขต/ภาค 
ทั้งนี้ให้ผู้สมัครลงนามรับรองเอกสารและสำเนาเอกสารทุกฉบับ 
สามารถดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ท่ีเว็บไซด์ www.opกา.go.th หรือขอใบสมัครได้ 

ที่สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
คณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณาคัดเลือก 

ผู้สมัคร ดังนี้ 
๔ ๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาขน 
๔๒ ความเหมาะสม 

๑) ประสบการณ์ โดยประเมินจากผลงานท่ีเก่ียวข้อง และมิประโยชน์กับภารกิจของท่ีปรึกษา 
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

๒) ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยประเมินจากตำแหน่งหน้าท่ีอ่ืน ๆ ในปิจจุบันท่ีอาจ 
มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชา6ชน 

๓) ความเข้าใจในภารกิจของท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน โดยประเมินจากวิสัยทัศน์ 

http://www.op%e0%b8%81%e0%b8%b2.go.th


๔) จิตอาสาหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยประเมินจากการมีส่วนร่วมหรือเข้า 
ร่วมกิจกร่รมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคประชาชนเป็นผู้จัดกิจกรรมน้ัน 

๔) หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด/เขต/ภาค 
๕. การประกาศผลการพิจารณา 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะประกาศแต่งต้ังท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาขน 
ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการเสนอ ทางเว็บไซต์ wvvvv.oprn.go.th และจังหวัดจะปิดประกาศให้ 
ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 



กรอบแนวทางการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา 
เป็นท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์จังหวัดพิจารณาดำเนินการรับสมัครบุคคล 
ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ๔ ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี 
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนให้แก่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง 

โดยขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการรับสมัครท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้งนี้ 
๑. ดำเนินการปิดประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาขน 

ซึ่งต้องมีระยะเวลาเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศรับสมัคร ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ทำการ 
ปกครองอำ๓อ ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ทางส่ือประขาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย วิทยุกระจายเสียง 
และส่ือสังคมออนไลน่ ในพ้ืนท่ีจังหวัด 

๓. จัดทำเป็นหนังสือเชิญชวน/ขอความร่วมมือไปยังประชาขน เครือข่ายภาคประขาชน ตามท่ีเห็นสมควร เช่น 
๑) สภาองค์กรขุมขน ประธานเครือข่ายลุ่มน้ํา ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เป็นต้น 
๒) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
๓) สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
๔) หอการค้าจังหวัด 
๕) สมาคมการค้า 
๖) กลุ่มอาสาสมัคร 
๗) องค์กรเอกชน 

๔. ให้ผู้สนใจย่ืนใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้องภายในวัน เวลา ณ สถานท่ีท่ีจังหวัดกำหนด 
๕. ผู้สมัคร ๑ คน สามารถสมัครเป็นท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนได้หลายด้าน โดยกรอก 

ใบสมัคร ๑ ชุดต่อ ๑ ด้าน 
๖. ขอให้จังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำบัญชีรายช่ือผู้สมัครในแต่ละด้าน โดยรวบรวมใบสมัคร 

เรียงลำดับตามตัวอักษร พร้อมรูปถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา ส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด 

๗. การดำเนินการประกาศ การรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ ที่จังหวัดได้ดำเนินการตาม 
กรอบแนวทางการรับสมัครฯ ที่กำหนด ให้เป็นดุลพินิจของจังหวัด หากเกิดกรณีโต้แย้งเก่ียวกับการดำเนินการ 
ดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและให้ถือเป็นท่ีสุด 

eg eg eg OS OS eg eg eg eg 



เลขท่ีสมัคร /จังหวัด. 
รูปถ่าย ใบสมัครท่ีปรึกษาผู้ตรวจราขการภาคประชาขน 

ขนาด ๒ นั๋ว 

๑ . ชื่อ ะ นามสกุล I 

เกิด (วัน/เดือน/ปิ) อายุ ปิ สัญชาติ L 

๒. ที่อยู่ (ปิจจุบัน) บ้านเลขที่ หมู่ท่ี หมู่บ้าน 
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต 
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ บัตรประชาชนเลขที่ 

V ร .a •ร, _ . „ "ๆ ¥ i fV 

โทรศัพท์ (มือถือ)* โทรศัพท์ (บ้าน) 
โทรสาร E-mail* 

๓. สถานภาพ • โสด • สมรส • หย่า n หม้าย 
ชื่อคู่สมรส จำนวนบุตร คน 
สถานท่ีทำงานคู่สมรส 

๔. อาชีพปิจจุบันของผู้สมัคร (โปรดระบุทุกตำแหน่ง) 
๔.๑ ตำแหน่ง 
สถานท่ีทำงาน เสชท่ี 
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต 
รหัสไปรษณีย์ .โทรศัพท์ .โทรสาร 
๔.๒ ตำแหน่ง 
สถานท่ีทำงาน เลขท่ี 
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต 
รหัสไปรษณีย์ .โทรศัพท์ โทรสาร 
๔.๓ ตำแหน่ง 
สถานท่ีทำงาน เลขท่ี 
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต 
รหัสไปรษณีย์ .โทรศัพท์ โทรสาร 
๔.๔ ตำแหน่ง 
สถานท่ีทำงาน เลขท่ี 
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต 
รหัสไปรษณีย์ .โทรศัพท์ .โทรสาร 
๔.๕ ตำแหน่ง 
สถานท่ีทำงานฺ เลขท่ี 
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต 

J รษณีย์ .โทรศัพท์ โทรสาร 
๕. ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประขาขน (ใส่เคร่ืองหมาย 0 ด้านที่สมัครเพียงด้านเดียว) 

• ด้านเศรษฐกิจ • ด้านสังคม • ด้านวิชาการ • ด้านสิ่งแวดล้อม 

๖. ข้าพเจ้าเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัด มาแล้ว จำนวน ปี นับถึงวันสมัคร 



๒ 

๗. การศึกษา 
วุฒิการศึกษา วุฒิที่ได้รับ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

ตํ่ากว่า ปวข.-ปวส. 

ปวช.-บวส. 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

๘. การฟิกอบรม/ดูงาน ความรู้ความขำนาญ (ท่านลามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมได้ หากมีข้อความเกินพ้ืนท่ีท่ีกำหนดให้) 

ที่ 

หลักสตร สถานท่ี ปี พ.ศ. 
๑ 
๒ 
๓ 

๔ 
๕ 

๙. ประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพ ทั้งในอดีตและปิจจุบันที่สำคัญ หรือผลงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับและปรากฏชัดเจน 
(แนบเอกสารเชิงประจักษ์) 

ที่ 
รไ 

ประสบการณ์ ระยะเวลา (เร่ิมต้น - ลิ้นสุด) 

๒ 

6Tไ 

๔. 

๕ 



sr. 

๑๐. วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของที่ปรึกษาผู้ตรวจราขการภาคประชาขน และท่านคิดว่าจะนำความรู้และ 
ประลบการณ์มาส่งเสริมในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนอย่างไร 
(ท่านสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมได้ ไม่เกิน ๑หน้ากระดาษ A ๔) 

๑๑. การปฏิบัติงาน/กิจกรรมจิตอาสาอ่ืน ๆ (ท่านสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมได้ หากมีข้อความเกินพ้ืนท่ีท่ีกำหนดให้) 
. I I — — I ~ 

๑ 

งาน/กิจกรรม สถานท่ี ปี พ.ศ. 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

[ 



๔ 

๑๒. ข้าพเจ้าเคยได้รับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาขน จำนวน คร้ัง/วาระ ดังนี้ 
(โปรดทำเคร่ืองหมาย V หน้าข้อท่ีท่านเคยเป็นท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน) 

V 
เคยเป็น 

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
(ใส่เคร่ืองหมาย V หน้าขอ) 

บ พ.ศ. หมายเหตุ 

ที่ปรึกษาผุ้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ ๑ ขดท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕0 - ๒๕๕๑ 
ที่ปรึกษาผ้ตรวจราชการภาคประขาขน ขดท่ี ๒ ชดท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ 
ที่ปรึกษาผ้ตรวจราชการภาคประขาขน ชดท่ี ๓ ชดท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ 
ที่ปรึกษาผ้ตรวจราชการภาคประชาชน ขดท่ี ๔ ชดท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ 
ที่ปรึกษาผ้ตรวจราชการภาคประขาขน ขดท่ี ๕ ชดท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

๑๓. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
D ๑๐.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งมีเลขประจำตัวประชาชน 

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
D ๑๐.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
• ๑๐.๓ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิว จำนวน ๒ รูป 
• ๑๐.๔ เอกสารรับรองว่าสำเร็จการศึกษา 
• ๑๐.๕ เอกสารท่ีแสดงถึงความรู้ ประสบการณ์การ และผลงาน ด้านที่ตนสมัคร 
D ๑๐.๖ หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานในระดับจังหวัด/เขต/ภาค 

๑๔. ข้าพเจ้าชอรับรองว่า 
n บีจจุบันข้าพเจ้าไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชองหน่วยงานของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง สมาขิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าท่ี 
หน่วยงานอ่ืนชองรัฐ 

• ข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
D ข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
• ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งความผิดลหุโทษ ได้แก่ความผิดฐาน 
๑๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าขอสมัครเป็นท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการ 

ภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 

ลงช่ือ 
( 
วันที่ 

ผู้สมัคร 
) 



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฮมนตรี 

หนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงานในระดับจังหวัด/เขต/ภาค 

ข้าพเจ้า 
ตำแหน่ง หน่วยงาน 

ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว ผู้สมัครเข้ารับ 

การคัดเลือกเป็นท่ีปรึกษาผู้ตรวจราขการภาคประขาขน 

• ๑. มีความรู้ในด้าน •เศรษฐกิจ •ส ังคม •สิ่งแวดล้อม •ว ิขาการ 

• ๒. มีความสามารถ/ผลงาน 

ซึ่งเป็นประโยขน์ต่อหน่วยงาน 

• ๓. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นจิตอาสา ของหน่วยงาน • ทุกครั้ง • สม่ําเสมอ • หลายคร้ัง 

• ๔. ได้รับการคัดเลือก / มอบหมาย / แต่งต้ัง ให้ดำรงตำแหน่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง/เป็นประโยขน์ 
ต่อหน่วยงาน ได้แก่ ๑) 

๒) 

๓) 

ลงช่ือ 
(.. . 

ตำแหน่ง 

วันที่ 


