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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2529 
---------- 

     โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการตรวจราชการเสียใหม เพื่อ
ให 
การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการ
ตรวจ แนะ 
นํา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ัวไปของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให
เปนไปตาม 
นโยบาย ระเบียบแบบแผน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งใหสอดคลองกันประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง 
การแบงสวนราชการภายในหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนราชการของ
กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 
     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจึงวางระเบียบการตรวจราชการของผูตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานครดังตอไปนี ้
                                  หมวด 1 
                                ขอความท่ัวไป 
                                ---------- 
     ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา  `ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราช
การ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2529' 
     ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
     ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรุงเทพ 
มหานคร พ.ศ. 2523 
     ขอ 4 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรอื
ซึ่งขัด 
หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
     ขอ 5 ในระเบียบนี้ 
          `หนวยงาน' หมายความวา หนวยงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพ 
มหานคร พ.ศ. 2528  และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบงสวนราชการภายในหนวยงาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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และการกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนราชการของกรุงเทพมหานคร  และรวมถึงสํานักงานการ
พาณิชยของ 
กรุงเทพมหานครดวย 
          `หัวหนาหนวยงาน' หมายความวา หัวหนาหนวยงานตําแหนงผูอํานวยการสํานัก หัวหนา 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขา
นุการ 
สภากรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการโรงพยาบาล ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง เลขานุการสํานัก ผู
อํานวย 
การเขต หรือหัวหนาหนวยงานที่ดํารงตําแหนงเทียบไดไมต่ํากวานี้  และรวมถึงหัวหนาสํานักงาน
การ 
พาณิชยของกรุงเทพมหานครดวย 
          `สวนราชการ' หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใด 
ของรัฐ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  แตไมรวมถึงหนวย
งานในสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 
          `ขาราชการ' หมายความวา ขาราชการกรุงเทพมหานคร 
          `ลูกจาง' หมายความวา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวที่รับคาจางจากงบประมาณราย 
จายของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพนักงานและลูกจางของสํานักงานการพาณิชยของ
กรุงเทพมหานคร 
          `ผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร' หมายความวา ผูอํานวยการสํานักผูตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผูตรวจราชการในสังกัดสํานักผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  และใหหมาย
ความรวม 
ถึงผูที่ปลัดกรุงเทพมหานคร  หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายใหมีอํานาจหนาท่ีตรวจ
ราชการ 
ดวย 
          `การตรวจราชการ' หมายความวา การตรวจงาน การตรวจขาราชการ พนักงานและ 
ลูกจาง การตรวจสถานที่ทําการ และการตรวจทองท่ี ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไป หรือการ
ปฏิบัต ิ
ราชการพิเศษ หรือการปฏิบัติราชการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
          `เขตตรวจราชการ' หมายความวา หนวยงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบในการตรวจราชการ 
ของผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
                                  หมวด 2 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

                               การตรวจราชการ 
                               ------------- 
     ขอ 6 การตรวจราชการของผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
          6.1 เพื่อตรวจ แนะนํา ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการทั่วไปของหนวยงานใน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง สัญญา หรือโครงการ 
          6.2 เพื่อตรวจ แนะนํา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานใหเปนไป 
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
          6.3 เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการบริหารราชการของหนวยงานใหการปฏิบัติราชการ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          6.4 เพื่อเปนขอมูลในการปองกันหรือแกไขปญหาขอขัดของ  หรืออุปสรรคตาง ๆ ซึ่งอาจ 
เกิดจากขาราชการ ลูกจาง หรอื บุคคลภายนอก และมีผลกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่ราช
การ 
          6.5 เพื่อประสานงานและเปนสื่อกลางระหวางหนวยงานกับผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
และปลัดกรุงเทพมหานคร 
          6.6 เพื่อสงเสริมใหขาราชการมีขวัญและกําลังใจและมีความคิดริเริ่มในการปฏิบัติหนาที่ 
ราชการ 
          6.7 เพื่อสดับตรับฟงเหตุการณและขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับในหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 
แลวนําเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ 
     ขอ 7 การตรวจราชการ แบงออกเปน 4 ประเภท คือ 
          7.1 การตรวจงาน 
          7.2 การตรวจขาราชการ และลูกจาง 
          7.3 การตรวจสถานที่ทําการ 
          7.4 การตรวจทองท่ี 
     ขอ 8 การตรวจงาน ไดแก การตรวจประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจาง 
หรอื 
หนวยงานนั้น วาไดดําเนินการไปอยางรวดเร็ว และถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง สัญญา 
หรอื 
นโยบาย หรือไม เพียงใด ซึ่งอาจแยกตามลักษณะงาน ดังนี้ 
          8.1 งานที่สําคัญและรีบดวน หรือเปนนโยบายของรัฐบาล  หรือของกรุงเทพมหานคร ซ่ึง 
จะตองปฏิบัติใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
          8.2 งานที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญา เงื่อนไขหรือขอผูกพันระหวางหนวยงานกับ
สวน 
ราชการ หรือองคการอื่น หรือบุคคลภายนอก 
          8.3 งานที่เปนโครงการ หรืองานตอเนื่อง 
          8.4 งานที่ไดมอบหมายเปนพิเศษจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มหานคร 
          8.5 งานที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของผูวา 
ราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานคร 
     ขอ 9 การตรวจขาราชการ  และลูกจาง  ไดแก  การตรวจสังเกตการณ หรือสดับตรับฟง 
พฤติการณของขาราชการในหนวยงาน เพื่อใหทราบวามีสมรรถภาพ มีความรู ความสามารถ
เหมาะสมกับ 
ตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย หรือทองท่ีเพียงใดหรือไม  และใหรวมถึงการตรวจสุภาพ การ
วางตัว 
ความประพฤต ิฐานะความเปนอยูสวนตัวและครอบครัวเปนอยางไร  มีผลกระทบกระเทือนตอ
การปฏิบัติ 
ราชการหรือไม สมควรแกไขหรือชวยเหลือไดอยางใด 
     สําหรับการตรวจขาราชการตามระเบียบนี้  ใหผูตรวจราชการมีอํานาจหนาท่ีตรวจขาราชการใน 
ระดับไมสูงกวาผูทําการตรวจ  หากตําแหนงใดที่มีระดับสูงกวาใหรายงานความคิดเห็นเสนอผู
อํานวยการ 
สํานักผูตรวจราชการพิจารณา 
     สวนผูท่ีปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายใหมีอํานาจหนาท่ี
ตรวจเปน 
กรณีพิเศษ ใหตรวจขาราชการและลูกจางไดทุกระดับ 
     ขอ 10 การตรวจสถานที่ทําการ ไดแก การตรวจอาคาร การจัดสถานที่ทําการ  การรักษาความ 
ปลอดภัยสถานที่และเอกสาร  เครื่องอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และบริเวณทั่ว ๆ ไป
ของสถาน 
ที่ทําการวามีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย  มีความเหมาะสมกับสภาพหรือทองที่นั้นหรือ
ไม  และ 
ใหรวมถึงการตรวจบานพักขาราชการ โรงเรียน โรงอาหาร โรงเก็บพัสดุ สถานที่กอสรางทุกแหง  
ท้ังท่ี 
หนวยงานนั้นดําเนินการเอง หรือจางเหมา และสถานที่อื่น ๆ ที่เปนทรัพยสินของทางราชการ 
     ขอ 11 การตรวจทองท่ี ไดแก การตรวจสภาพภูมิประเทศ การรักษาความสะอาดถนน ตรอก 
ซอย 
ทางระบายน้ํา คู คลอง ทางสงน้ํา สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมท้ังการตรวจเย่ียมราษฎร
เพื่อ 
ทราบขอเท็จจรงิ แนะนํา ชี้แจงแกไขปญหาความเดือดรอน  หรือความตองการ และชีวิตความเปน
อยูของ 
ราษฎรในเขตตรวจราชการท่ีไปตรวจราชการดวย 
     ขอ 12 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจออกคําสั่งจัดแบงเขตตรวจราชการไดตามที่เห็นสม
ควร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     ขอ 13 ผูอํานวยการสํานักผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครอาจจัดแบงและมอบหมายหนาท่ีให 
ผูตรวจราชการในสังกัดสํานักผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  ใหเปนสัดสวนและชวยเหลือใน
การปฏิบัติ 
ราชการซึ่งกันและกันไดตามที่เห็นสมควร 
                                  หมวด 3 
                                 อํานาจหนาท่ี 
                                 --------- 
     ขอ 14 ผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีตรวจ แนะนําติดตาม  และประเมินผล
การ 
ปฏิบัติราชการของหนวยงานทุกแหงในเขตตรวจราชการที่ไดรับมอบหมายตามลักษณะงานที่
กําหนดไวใน 
หมวด 2 แหงระเบียบนี้ 
     ขอ 15 ผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครคนใด  หรือคณะใดจะมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจ 
ราชการของหนวยงานในเขตตรวจราชการใดใหเปนไปตามคําสั่งของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
     หากผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครคนใด ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรอื 
ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการสํานักผูตรวจราชการจะมอบหมายใหผูตรวจราชการ
กรุงเทพ 
มหานครคนอื่นไปปฏิบัติหนาที่แทนเปนการชั่วคราวได 
     ขอ 16 เม่ือผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครคนใดไดรับมอบหมายใหตรวจราชการในเขต
ตรวจ 
ราชการใดแลว ใหมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบตรวจราชการตามระเบียบนี้ไดทันที 
     ขอ 17 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครอาจมอบหมายใหผูตรวจราช
การ 
กรุงเทพมหานครไปปฏิบัติราชการพิเศษเฉพาะเรื่องทั้งภายในหรือนอกเขตตรวจราชการที่ไดรับ
มอบหมาย 
ไวแลวก็ได 
     ขอ 18 ในระหวางที่ไปตรวจราชการที่ใด  หากผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร
เรียก 
ประชุมขาราชการของหนวยงานนั้น เพื่อชี้แจงนโยบาย หรือซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติราช
การ 
โดยความเห็นชอบของหัวหนาหนวยงานนั้นกอน ก็ใหกระทําได 
     ขอ 19 ใหผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครบันทึกผลการตรวจแนะนํา หรือขอเสนอแนะการ
ปฏิบัต ิ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ราชการในสมุดตรวจราชการที่ไปตรวจทุกครั้ง หากไมขัดกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือระเบียบก็ให
หนวย 
งานนั้นปฏิบัติตาม  แลวรายงานผลการดําเนินงานของผูรับการตรวจตามลําดับชั้นไปจนถึงปลัด
กรุงเทพ 
มหานครเพื่อทราบ  หากผูรับการตรวจมีความเห็นขัดแยงใหรายงานเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร
พิจารณา 
     ขอ 20 ใหผูอํานวยการสํานักผูตรวจราชการมีอํานาจแจงใหขาราชการหรือลูกจางมาชี้แจงขอ 
เท็จจริง  รวมทั้งใหสงเอกสารในกรณีที่เกี่ยวของกับการตรวจราชการหรือรองเรียนได 
     ขอ 21 ผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครอาจเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้ง การพิจารณา
ความ 
ดีความชอบประจําป การดําเนินการทางวินัย  ตลอดจนพฤติการในทางสวนตัวของขาราชการและ
ลูกจาง 
ในหนวยงานที่ไปตรวจราชการตอปลัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อประกอบการพิจารณาได 
     ขอ 22 ถาผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นวา  ในการตรวจราชการที่ตองอาศัย 
ความรวมมือจากหนวยงานใดในทางวิชาการเชน การเงิน การบัญชี การกอสราง ซึ่งมีความจําเปน
ตอง 
มีเจาหนาที่ผูมีความรู ความชํานาญพิเศษ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช หรือยานพาหนะ เพ่ือใชใน
การ 
ตรวจราชการ ก็ใหติดตอประสานงานกับหนวยงานนั้นเพื่อสงขาราชการผูมีความรูความสามารถไป
รวมทํา 
การตรวจดวย และใหความรวมมือแกผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครตามควรแกกรณ ี
                                  หมวด 4 
                                 การรายงาน 
                                 --------- 
     ขอ 23 เมื่อผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครไดไปตรวจราชการในเขตตรวจราชการไดเสร็จ
แลว 
ใหจัดรายงานผลการตรวจราชการโดยทําบัญชีงบหนาแสดงการตรวจราชการดวยวาไดตรวจท่ีใด
ไปแลว 
บางตั้งแตวัน เวลาใด เสนอผูอํานวยการสํานักผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนําเสนอปลัด
กรุงเทพ 
มหานครภายใน 10 วัน เพื่อพิจารณาสั่งการ 
     ในกรณีท่ีผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครไดรับมอบหมายจากปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูวา
ราชการ 
กรุงเทพมหานคร ใหไปตรวจราชการเปนกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง  ใหเสนอรายงานการตรวจราช
การตอ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูวาการกรุงเทพมหานครโดยตรงได 
     ขอ 24 ใหปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
                              ประกาศ ณ วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2529 
                                      พลตร ีจําลอง ศรีเมือง 
                                    ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 
 


