ระเบียบกรมราชทัณฑ
วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรม
พ.ศ.๒๕๔๐
ดวย ก.พ. ไดอนุมัติการปรับระดับตําแหนงผูตรวจการราชทัณฑ (เจาหนาที่บริหารงาน
ราชทัณฑ ๘) ระดับ ๘ เปนตําแหนงระดับ ๘ ประเภทบริหารระดับกลาง หรือตําแหนงระดับ ๙ ประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ และกําหนดเรียกชื่อในการบริหารงานเปนผูตรวจราชการกรม หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
นโยบายและแผน (งานราชทัณฑ)
กรมราชทัณฑจึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการตรวจราชการขึ้นใหม ให
สอดคลองกับการเรียกชื่อในการบริหารงาน และเพื่อใหการตรวจราชการ ติดตามผลการปฏิบัติของ
หนวยงานในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาคในสังกัดกรมราชทัณฑ ดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย นโยบายของ
กรมราชทัณฑ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และสอดคลองกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๓๒ และกฎหมายอื่นที่เกีย่ วของ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๓๒ กรมราชทัณฑจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้

หมวด ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรม พ.ศ.๒๕๔๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการตรวจราชการของผูตรวจการราชทัณฑ
พ.ศ.๒๕๓๕ ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการตรวจราชการของผูตรวจการราชทัณฑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗
และระเบียบกรมราชทัณฑวา ดวยการตรวจราชการของผูตรวจการราชทัณฑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙

-๒บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนทีก่ ําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“หนวยงาน” หมายความวา กอง สํานัก เรือนจํา ทัณฑสถาน หรือ
หนวยงานอืน่ ใดทั้งในราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาคในสังกัดกรมราชทัณฑ
“เจาหนาที”่ หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานใน
สถานภาพอื่นในหนวยงานสังกัดกรมราชทัณฑ
“ผูตองขัง” หมายความถึง ผูต องขังตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.๒๔๗๙
ผูตองกักขังและผูตองกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือบุคคลผูถูกควบคุมตัวไวตามกฎหมายให
อยูในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ
“สมประโยชนตอทางราชการ” หมายความวา เปนไปตามกฎหมาย นโยบาย
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบแบบแผน กฎ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศของทางราชการ และเปาหมาย ความ
มุงหมายและวัตถุประสงคของแผนงาน งาน และโครงการของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และแผนมหาดไทย นโยบาย แผนของกรมราชทัณฑ
และหนวยงาน
“เขตตรวจราชการ” หมายความวา เขตพื้นที่และหนวยงานซึ่งกําหนดขอบเขต
อํานาจการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรม
“ตรวจราชการ” หมายความวา ตรวจติดตามผล เรงรัด แนะนํา สืบสวน
สอบสวน สอบขอเท็จจริง สดับตรับฟงเหตุการณ เสนอแนะ ติดตอประสานงาน ตรวจเยี่ยมหรือดําเนินการ
อื่นใดเพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานและเจาหนาที่ไดผลสมประโยชนตอทางราชการ
“ผูตรวจราชการกรม” หมายความวา ผูตรวจราชการกรมราชทัณฑ หรือ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน (งานราชทัณฑ) หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งปฏิบัติงาน
ในลักษณะเดียวกันตามที่ ก.พ. กําหนด
“ผูอํานวยการกอง” หมายความรวมถึง ผูอํานวยการสํานัก เลขานุการกรม
ผูอํานวยการสวน และหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือสูงกวากอง ทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ดวย
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมราชทัณฑ
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ขอ ๕ ใหอธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้

-๓-

หมวด ๒
วัตถุประสงคของการตรวจราชการ
ขอ ๖ การตรวจราชการมีวัตถุประสงค ดังนี้
(๑) เพือ่ ประสานงานและเรงรัดใหหนวยงาน นํานโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทยและกรมราชทัณฑ ไปจัดทําแผน แผนงาน งานและโครงการใหครบถวน
(๒) เพือ่ ใหการปฏิบตั ิงานของหนวยงานและเจาหนาที่เปนไปโดยเรียบรอย
มีประสิทธิภาพ ประหยัด และสมประโยชนตอทางราชการ
(๓) เพือ่ ทราบความกาวหนา ความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานตามแผน แผนงาน งาน และโครงการ ตลอดจนผลกระทบอันจะพึงมี
(๔) เพือ่ ศึกษาวิเคราะห ประมวล วิจัย ประเมินผล และเสนอแนะตออธิบดี
เพื่อทราบพิจารณาหรือวินิจฉัยสั่งการ ในอันที่จะปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหสมประโยชนตอ ทาง
ราชการ
(๕) เพื่อแนะนํา ชี้แจง กระตุน เรงรัด และประสานใหการปฏิบัติงาน
สมประโยชนตอทางราชการ และยับยั้งการปฏิบัติงานใด ในกรณีที่จําเปน
(๖) เพื่อตรวจเยี่ยม แนะนํา ชี้แจง รับฟง หรือสดับตรับฟงทุกขสุข
ความคิดเห็นของเจาหนาทีใ่ นหนวยงาน เสริมสรางสมรรถภาพ กําลังใจ และบํารุงขวัญในการทํางาน
(๗) เพือ่ แสวงหาหรือสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน หรือสดับตรับฟง
เหตุการณเมื่อไดรับคําสั่ง คํารองเรียน หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร
(๘) เพือ่ ทราบสภาพหรือสถานการณของพื้นที่ ประชาชน และผูตองขัง
สําหรับนําไปประกอบการเสนอแนะปรับปรุงแกไขใหสมประโยชนตอ ทางราชการ และใหเหมาะสม
ถูกตองตามหลักทัณฑวิทยา หลักมนุษยธรรม และสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบตั ิตอผูตองขังของ
องคการสหประชาชาติ
(๙) เพือ่ ใหทราบพฤติการณ การประพฤติปฏิบัติของเจาหนาที่ โดยนํามา
ประกอบการพิจารณาในการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
(๑๐) เพื่อตรวจเยี่ยม แนะนํา ชี้แจง รับฟง หรือสดับตรับฟงทุกขสุข
ความคิดเห็น ความตองการของประชาชน ญาติผูตองขัง และผูตองขัง ในความรับผิดชอบดูแลของ
กรมราชทัณฑในฐานะเปนสื่อกลางระหวางกรมราชทัณฑ หนวยงาน และเจาหนาทีก่ ับบุคคลดังกลาว
ในฐานะตัวแทนอธิบดี

-๔ขอ ๗ การตรวจราชการตามระเบียบนี้ แบงเปน ๒ กรณี คือ
(๑) การตรวจราชการกรณีปกติ ไดแก
ก. การตรวจราชการตามแผนงาน งาน และโครงการ ตามนโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย นโยบายของกรมราชทัณฑ ตามที่ไดพิจารณาคัดเลือกและ
กําหนดแผนการตรวจราชการไวลวงหนาเปนรายป
ข. งานในสวนที่เกีย่ วของกับเรือนจํา ทัณฑสถาน สถานกักขัง สถาน
กักกัน และสิง่ ที่ใชตอเนื่อง
ค. สภาพความเปนอยูของเจาพนักงาน สมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่
สวัสดิการ รวมทั้งระเบียบวินัย
ง. สภาพความเปนอยูของผูตองขัง การศึกษาอบรม การฝกวิชาชีพ การ
ใชแรงงาน การปกครอง การควบคุม การอนามัย และการสุขาภิบาล
จ. การเงิน การบัญชี การพัสดุของหนวยงานและสถิติขอมูลตาง ๆ
เกี่ยวกับการราชทัณฑ
(๒) การตรวจราชการกรณีพิเศษ ไดแก การตรวจราชการที่นอกเหนือจาก (๑)
ตามที่อธิบดีเห็นชอบและมอบหมาย ดังตอไปนี้
ก. เรื่องที่ไดรับรองขอจากหนวยงาน ใหชวยเหลือสนับสนุน หรือ
ประสานการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน งาน และโครงการที่ดําเนินการอยู แตมีปญหาขัดของ
ซึ่งไมสามารถแกไขหรือดําเนินการใหแลวเสร็จตามขั้นตอนปกติ สมควรไดรับการแกไขประสานการ
ปฏิบัติหรือสนับสนุนจากหนวยเหนือ หรือหนวยบังคับบัญชาในระดับที่สูงกวา
ข. เรื่องที่มีผูรองเรียนขอความเปนธรรม หรือขอความชวยเหลือเพือ่
คลี่คลายหรือแกไขความทุกขยากเดือดรอน
ค. เรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณหรือเหตุการณสําคัญ หรือสาธารณภัย
อันจําเปนที่รัฐและหนวยงาน ตองเขาไปดําเนินการ
ง. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

-๕-

หมวด ๓
อํานาจหนาที่ของผูตรวจราชการกรม
ขอ ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามขอ ๖ และเพื่อใหสมประโยชนตอทางราชการ
ใหผูตรวจราชการกรมในฐานะผูสอดสองดูแลแทนอธิบดี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบนี้
(๒) เขารวมประชุมในหนวยงานหรือหนวยงานอืน่ ตามที่อธิบดีมอบหมาย
(๓) เรียกประชุมเจาหนาที่ในเขตตรวจราชการทีร่ ับผิดชอบ เพื่อชี้แจงซักซอม
ขอราชการ
(๔) เขาไปในสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทุกประเภท
ของหนวยงาน ในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ เพื่อประโยชนแกการตรวจราชการ
(๕) สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง หรือสอบสวนทางวินยั ตามที่ไดรับ
มอบหมาย และใหมีอํานาจเรียกบุคคล เอกสาร พยานหลักฐานจากหนวยงานมาตรวจสอบ สอบถาม
ขอเท็จจริง ความเห็นและอืน่ ๆ
(๖) สั่งการ ยับยั้ง เรงรัด หรือแกไขขอบกพรอง ปญหาอุปสรรคตาง ๆ
ในการปฏิบัตหิ นาที่ราชการของหนวยงานที่ปฏิบัติผิดไปจากนโยบาย แผน แผนงาน งานโครงการ
กฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยใหสั่งเปนลายลักษณอักษร แลวรีบรายงาน
อธิบดีทราบ หรือพิจารณาสั่งการตอไป
(๗) เสนอความเห็นตออธิบดี ในการพิจารณาความดีความชอบ หรือพิจารณา
โทษทางวินยั รวมตลอดถึงแตงตั้ง โยกยายเจาหนาที่อนั เปนผลจากการตรวจราชการ
(๘) เสนอความเห็นตออธิบดี เพือ่ ดําเนินการเกีย่ วกับการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับตาง ๆ เพื่อใหมีความสอดคลองมี
ผลในทางปฏิบัติ และพัฒนาอยูเสมอ

-๖-

หมวด ๔
การกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ
ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของ
กรมราชทัณฑ ประกอบดวย อธิบดีเปนประธานกรรมการ รองอธิบดีเปนรองประธานกรรมการ
บุคคลอื่นที่อธิบดีเห็นสมควรเปนกรรมการ โดยมีหวั หนาผูตรวจราชการกรมเปนกรรมการและ
เลขานุการ
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรมราชทัณฑ
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณากําหนดแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจําปของผูตรวจราชการกรมตามขอ ๗ (๑) เพื่อนําเสนอปลัดกระทรวงพิจารณาใหความเห็นชอบ เมือ่ ปลัดกระทรวงให
ความเห็นชอบแลว ใหผูตรวจราชการกรม ดําเนินการตามแผนการตรวจราชการตอไป
(๒) พิจารณารายงานผลการตรวจ ติดตามการดําเนินงานของแตละแผนงาน
งาน และโครงการที่ไดกําหนดไวในแผนการตรวจราชการตาม (๑) ในลักษณะภาพรวม เพื่อทราบถึง
ความกาวหนา ความสําเร็จ อุปสรรค และขอเสนอแนะ เพื่อนําเสนอปลัดกระทรวงทราบ หรือพิจารณา
สั่งการ
(๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพือ่ ปฏิบัติงานใด ๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๔) ประสานงานการตรวจราชการกับคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตาม
ผลการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยและองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๕) ดําเนินการอื่นใดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงานของผูตรวจราชการกรม

หมวด ๕
การรายงานและดําเนินการตามผลการตรวจราชการ
สวนที่ ๑
การรายงานผลการตรวจราชการ
ขอ ๑๑ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการ ใหผูตรวจราชการกรม รีบรายงานผลการตรวจ
ราชการตออธิบดีเพื่อทราบ หรือพิจารณาสั่งการแลวแตกรณี

-๗ขอ ๑๒ การรายงานผลการตรวจราชการ ใหทําเปนลายลักษณอกั ษร โดยแสดงเรื่องที่
มีการตรวจขอเท็จจริง ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย พยานหลักฐาน ขอมูลตาง ๆ ปญหาอุปสรรคหรือ
ขอขัดของ ขอสรุป ความเห็นและขอเสนอแนะแลวแตกรณี ซึ่งจะตองมีความชัดเจนกระทัดรัดและ
เขาใจงาย
ขอ ๑๓ ในกรณีมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรายงานหรือจะตองขอคําวินิจฉัยสั่งการ
จากอธิบดี หรือผูมีอํานาจ ใหรีบรายงานทางเครื่องมือสื่อสาร หรือทางอื่นตามความเหมาะสม และ
เมื่อกลับจากการตรวจราชการแลว ใหแสดงรายละเอียดไวในรายงานผลการตรวจราชการดวย
ขอ ๑๔ ใหประมวลรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ สรุปเปนภาพรวมของแตละ
แผน แผนงาน งาน และโครงการ แลวแตกรณี ตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจราชการประจําป
เสนอใหคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรมราชทัณฑพิจารณาใหความ
เห็นชอบ เพื่อนําเสนอปลัดกระทรวงทราบ หรือพิจารณาสั่งการ
การตรวจราชการกรณีพิเศษ หากสามารถรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมได
เชนเดียวกับวรรคแรก ก็ใหดําเนินการดวย

สวนที่ ๒
การดําเนินการตามผลการตรวจราชการ
ขอ ๑๕ เมื่อปลัดกระทรวงหรืออธิบดีไดสั่งการ หรือมีความเห็นในรายงานผลการ
ตรวจราชการประการใดแลว ใหสํานักงานเลขานุการกรม ดําเนินการเพื่อแจงหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ รับเรื่องไปดําเนินการ แลวรายงานผลการปฏิบัติดวย
ขอ ๑๖ ใหสํานักงานเลขานุการกรม ติดตามหรือดําเนินการใหบรรลุวตั ถุประสงคตาม
ขอ ๑๕ และใหนําเสนอผลการติดตามดังกลาวตอคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจ
ราชการของกรมราชทัณฑ ในการนี้ ใหแจงหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ เตรียมการชี้แจงหรือรายงานผลใน
รายละเอียดตอคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรมราชทัณฑดว ย
ขอ ๑๗ ใหสํานักงานเลขานุการกรม สรุปผลการดําเนินการตามขอ ๑๖ เสนอ
ปลัดกระทรวงเพื่อทราบ หรือพิจารณาสั่งการตอไป

-๘-

หมวด ๖
เบ็ดเตล็ด
สวนที่ ๑
การสนับสนุนการตรวจราชการ
ขอ ๑๘ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหความรวมมืออํานวยความสะดวกและสนับสนุน
การตรวจราชการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๑๙ ใหกอง สํานัก และสวนตาง ๆ ของกรมราชทัณฑ สนับสนุนการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการกรม ดังนี้
(๑) ฝายชวยอํานวยการและประสานราชการ สํานักงานเลขานุการกรม
เปนหนวยงานหลักสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรม
(๒) กองคลัง เปนหนวยงานสนับสนุนดานงบประมาณการตรวจราชการ
ยานพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เครื่องมือ เครื่องใช และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
ประจําสํานักงานผูตรวจราชการกรม
(๓) กองการเจาหนาที่ สนับสนุนผูตรวจราชการกรมในดานการบริหารงาน
บุคคล

สวนที่ ๒
การดําเนินการอื่น ๆ ที่เกีย่ วของกับการตรวจราชการ
ขอ ๒๐ ใหกรมราชทัณฑกําหนดเขตพื้นทีแ่ ละหนวยงานสําหรับเขตพื้นที่การตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการกรม
ขอ ๒๑ เมื่อผูต รวจราชการกรมผูใด ไดรบั มอบหมายเขตรับผิดชอบแลว ใหผูตรวจ
ราชการกรมผูนั้น ปฏิบัติตามระเบียบนี้ และถามีราชการในเขตรับผิดชอบ อาจเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการไดทันทีโดยไมตองรอคําสั่งจากกรมราชทัณฑ แลวรายงานใหกรมราชทัณฑอนุมัติตอไป

-๙ขอ ๒๒ ในกรณีจําเปนและเพื่อความเหมาะสม อธิบดีอาจมอบหมายใหผูตรวจ
ราชการกรมผูใดไปปฏิบัติราชการพิเศษเฉพาะเรื่อง นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบได
ขอ ๒๓ เพื่อประโยชนในการประสานราชการ ใหแตงตัง้ ผูตรวจราชการกรมคนหนึง่
เปนหัวหนาผูต รวจราชการกรม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
(ลงชื่อ)

อภัย จันทนจุลกะ
(นายอภัย จันทนจุลกะ)
อธิบดีกรมราชทัณฑ

