
ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยวิธีปฎิบ้ติงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยท ี่เป ็นการส มควรแก ้ไขเพ ิ่ม เด ิมระเบ ียบกร ุงเทพมห านครว ่าด ้วยว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิงานส ารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๔๖
ให้เหมาะสมยํ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญํติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ด้งต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ,ศ. ๒๕๔๗”

ข้อ ษ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นด้นไป

ข ้อ .๓ ให ้เพ ิ่มความต ่อไปน ี้เป ็น ห มวด ๘ แห ่งระเบ ียบ กร ุงเท พ ม ห าน ค รว ่าด ้วยว ิธ ีป ฏ ิบ ัต ิงาน ส ารบ รรณ
พ.ศ. ๒๔'๔๖

“หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๓๒ ให้อำนาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในส่วนที่เกี่ยวกับการทำสายหนังสือ ตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๗

สมัคร สุนทรเวช 
(นายสมัคร สุนทรเวช) 

ผัว่าราชการกรงเทพมหานคร



หน่วยงาน เลขที่หนังสือออกฯ 
พ.ศ. ๒๔๔๗

เลขที่หนังสือออกฯ 
พ.ศ่. ๒๔๒๘

อักษรย่อของ 
หน่วยงาน

ซื่อตำแหน่ง อักษรย่อซื่อตำแหน่ง

สำน ักปลดกรุงเทพมหานคร กท 0400 กท 0300 สนป. ปลัดกรุงเทพมหานคร ป.กทม.
รองปลัดกรุงเทพมหานค่ร รป.กฑม.

ผู้ช ่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ผช.ป.กทม.

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กท 0401 กฑ 0303 สพข. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการ ผอ.สพข:
กรุงเทพมหานคร

กองกลาง กท 0403 กท 0301 กก. ผู้อำนวยการกองกลาง ผอ.กก.
กองการเจ้าหน้าที่ กฑ 0404 กท 0302 กกจ. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผอ.กกจ.
*-๓ นักงานกฎห่มายและคดี กท 0405 กท 0306 สกค. ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี ผอ.สกค.
กองปกครองและทะเนียน ,1 กฑ 0406 กฑ 0307 กปท. ผู้อำนวยการกองปกครองและทะเนียน ผอ.กปท
กองตรวจสอบภายใน' กท 0407 กท 0310 กตน. ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ผอ.กตน.
กองประชาสัมพันธ์ กท 0408 กท 0308 กปส. ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ผอ.กปส.
กองงานผู้ตรวจราชการ กท 0409 กท 0304 กงต. ผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ ผอ.กงต.
กองควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม - กท 0410 กท 0312 กคว. ผู้อำนวยการกองควบคุมและจัดการคุณภาพ ผอ.กคว.

สิ่งแวดล้อม
กองการท์องเที่ยว กท 0411 กท 0313 . กกท. ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว ผอ.กกท.

* ยกฐานะจากกองกฏห มายและคด ีเป ็นสำน ักงาน ัก 3หมายและคด ี



หน่วยงาน - ' เลขที่หนังสือออกฯ 
พ.ศ. ๒๔?๔๗

เลขที่หนังสือออกฯ 
พ.ศ. ๒๕๒๘

อักษรย่อของ 
หน่วยงาน -

ชื่อ๙ าแหน่ง ' อักษรย่อชื่อตำแหน่ง

สำนักสวัสดิการสังคม กท 1200 กท่ 6000 สนส. ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม ผอ.สนส.
รอํงผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม รผอ.สนส.

สำนักงานเลขานุการ กท 1201 กท 6001 สก.สนส. เลขานุการสำนัก ล.ลนส.
กองสังคมสงเคราะห่ กท 1202 กท 6002 กสค. ผู้อำนุวยการกองสังคมสงเคราะห่ ผอ.ฑสค.
สำนักงานสวนสาธารณะ กท 1203 กท 6004 สสณ. ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ ผอ.สสณ.
กองนันทนาการ - กฑ 1204 กท 6003 กนท. ผู้อำนวยการกองนันทนาการ ผอ.กนท.
กองการกีพา กท 1205 กท 6005 กกฬ . ผู้อำนวยการกองการกีหา ผอ.กกพ.
กองสวิสดัภาพเดก สดร ผู้สูงอายุ ผู ้ พิการ กท 1206 กภด. - ผ ู ้ อำนวยการกองสวัสดิภาพเด็ก สตรี ผู ้ สูงอายุ ผู ้  

พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ผอ.กภด.

สำนักการระบาย'นํ้า กท 1000 กท 5010 สนน. ผู ้ อำนวยการสำนักการระบายนา ผอ.สนน.

สำนักงานเลขานุการ กท 1001 กฑ 5011 สก.สนน. เลขานุการสำนัก ล.สนน.
.กองฬฒนาระบบหลัก กท 1002 กท 5012 กพล. ผู ้ อำนวยการกองพัฒนาระบบหลัก ผอ.กพล.
กองสารสนเทศ่ระบายนา กท 1003 กท 5018 กสน. ผ ู ้ อำนวยการกองสารสนเทคระบาย'นา ผอ.กสฺน.
กองระบบอาคารบังคับนก กท 1004 กท 5013 กบน. ผ ู ้ อำนวยการกองระบบอาคารบังคับ'นํ้า ผอ.กบน.
กองระบบท่อระบายนํ้า . กท 1005 กท 5019 กรท. ผ ู ้ อำนวยการกองระบบท่อระบาย'นํ้า ผอ.กรท.
กองระบบคลอง กท 1006 กท 5014 กรบ. ผู ้ อำนวยการกองระบบคลอง ผอ.กรบ.
* สำนักงานจัดการคุณภาพนา กท 1007 กท 5015 สจน. ผู ้ อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพนา ผอ.สจน. -

กองเครื่องจักรกล กฑ 1008 กท 5017 กคจ. ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล ผอ.กคจ.

* ยกฐานะจากกองจ ัดการค ุณ ภาพ น ํ้าเป ็น สำน ักงานจ ัด?ไารค ุณ ภาพน ํ้า
หมายเหต แก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประช ม คณะกรรมการว่าด้วยงานสารบรรณกรงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547


