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ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การแบงสวนราชการภายในหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาที่
ของสวนราชการกรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่ ๕๙)
ดวยเปนการสมควรปรับปรุงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบงสวนราชการภายในหนวยงาน
และการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการกรุงเทพมหานคร ใหมีความเหมาะสมตรงตามขอเท็จจริง
และสอดคลองกับภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเขต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดระเบียบราชการ
ของกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใหปรับปรุงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การแบงสวนราชการภายในหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบงสวนราชการภายในหนวยงานและ
การกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕๘) ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในหมวด ๑๖ แหงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบงสวนราชการภายในหนวยงาน
และการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘ และ (ฉบับที่ ๓๖) ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“หมวด ๑๖
สํานักงานเขต
ขอ ๒๗ ใหสํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทําแผน
พัฒนาเขต การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา การจัดใหมีและควบคุมตลาด
ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่น ๆ การสาธารณูปการ
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การสงเสริมการฝก และประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา
การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การจัดใหมีพิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการ
เกี่ยวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ การสงเสริมกีฬา การสงเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร
การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
การคุมครอง ดูแล บํารุง รักษาและการใชประโยชนจากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การจัดการ
สิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ การจัดเก็บรายได การบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
หรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร และหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๑. ฝายปกครอง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ไดแก ทะเบียน
พินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจา ทะเบียนสัตวพาหนะ
ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห การสอบสวนรับรองบุคคล การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเลือกตั้ง การทําประชามติและประชาพิจารณ การจัดทําแผนพัฒนาเขต การคุมครองผูบริโภค
การบริหารและบริการขอมูลขาวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ
การรับเรื่องรองทุกข การสื่อสารและรับสงวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
งานลูกเสือชาวบาน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการสวนภูมิภาค งานยุทธศาสตร
นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานชวย
อํานวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง
งานสารสนเทศ งานราชการประจําทั่วไปของสํานักงานเขต งานที่ไมไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใด
โดยเฉพาะ และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๒. ฝายทะเบียน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน
ทะเบียนแรงงานตางดาว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ไดแก ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การควบคุม
ดูแลศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและการพิจารณา
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กําหนดหนวยเลือกตั้ง การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบและหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
หรือไดรับมอบหมาย
๓. ฝายโยธา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการกอสราง การซอมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน
ตรอก ซอย ทางเทา ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชนและสะพานคนเดินขาม การอนุญาตตัดคันหินทางเทา
การพิจารณาอนุญาตกระทําการตาง ๆ ในที่สาธารณะของหนวยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์
ในที่ดินที่อยูในโครงการพื้นที่ปดลอมของสํานักงานเขตเพื่อการกอสรางหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย
การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน การบํารุงดูแลรักษาคู
คลอง ทางหรือทอระบายน้ํา สะพานขามคลอง การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม รวมมือกับสํานักผังเมือง
ในการวางและจัดทําผังเมืองประเภทตาง ๆ การควบคุมอาคารตามที่ไดรับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม
และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใชประโยชนที่ดิน การกําหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดิน
กรณีที่เปนพื้นที่เฉพาะภายในเขต การจัดทํา ติดตั้ง ซอมแซมและดูแลรักษาความสะอาดปายชื่อซอย
ปายจราจรและกระจกมองโคง การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเสน รวมถึงเสนทแยงเหลือง การจัดทํา
คันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard-rail อุปกรณประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการสํารวจ
ออกแบบหรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการกอสราง
ซอมแซม ปรับปรุง หรือบํารุงรักษาตามสัญญาหรืออํานาจหนาที่ท่ีรับผิดชอบดวย และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
หรือไดรับมอบหมาย
๔. ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล
สถานที่และการประกอบกิจการที่เปนอันตรายแกสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จําหนายอาหาร
และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การสุขาภิบาลทั่วไปใหไดมาตรฐานทางสุขาภิบาลและ
ถูกสุขลักษณะ การควบคุม ดูแลการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา
ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การเสริมสรางศักยภาพผูบริโภคและสรางหรือขยายเครือขาย
การมีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข การกําจัดแมลงและสัตวนําโรค การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว การควบคุมจัดการ กําจัด หาม ปองกันและระงับเหตุรําคาญที่อาจเกิดหรือ
เกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตใหใชเครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสาน
และฌาปนสถาน สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายตาง ๆ เชน กฎหมาย
วาดวยอาหาร การใชสารระเหย คุมครองผูไมสูบบุหรี่ โรงงาน เปนตน และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือ
ไดรับมอบหมาย
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๕. ฝายรายได มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการจัดเก็บรายไดของกรุงเทพมหานคร (ไดแก
ภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ คาเชา คาบริการ และรายไดอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย) การสืบทรัพย
ผูคางชําระภาษีที่อยูในพื้นที่เขต การดําเนินคดีแกผูคางชําระภาษี การจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดเก็บ
รายได การจัดทําสถิติการจัดเก็บรายไดแตละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
หรือไดรับมอบหมาย
๖. ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอย การรักษาสภาวะสิ่งแวดลอม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเวนมูลฝอยในแมน้ําเจาพระยา
เรือทองเที่ยว และเรือสินคา) การสูบขนถายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ํามัน การจัดเก็บคาธรรมเนียม
การเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบํารุงรักษาตนไม การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดยาย
ตนไมในที่สาธารณะ การจัดทําแผนการปลูกตนไมและพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม
การสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๗. ฝายการศึกษา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การงบประมาณ การเงิน
การบัญชีและการพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ งานกิจกรรม
นักเรียนในสถานศึกษา (ไดแก จัดตั้งกลุมกองลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด แตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ
และยุวกาชาด การทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการ และกิจกรรมตาง ๆ
ของโรงเรียน ดําเนินการเกี่ยวกับการเจาหนาที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ และบําเหน็จบํานาญ
ของขาราชการครูและลูกจางของโรงเรียนและขาราชการครูในฝายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก. ขาราชการครู
การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา การนิเทศการศึกษา การดําเนินการเกี่ยวกับการสงขาราชการครูเขารับ
การฝกอบรม การประชุม สัมมนา การนิเทศและตรวจเยี่ยม การสนับสนุนงานวิชาการ วิจัย ประเมินผล
โครงการและเผยแพรงานขอมูลทางการศึกษา จัดทํารายงานและเผยแพรการประสานงานวิชาการระหวาง
โรงเรียน กลุมโรงเรียน ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๘. ฝายการคลัง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ที่เบิกจายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด
(ไดแก การรับเงิน การเบิกจายเงิน การนําสงเงินตอคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดทํา
สรรพบัญชีและทะเบียนตาง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการจาย การจัดทํางบเดือนแสดงรายการจายเงิน
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ของหนวยงาน การจัดทํารายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กําหนด การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
เพื่อการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหนวยงาน การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
การควบคุมการจัดทําแผนการใชจายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการดําเนินงาน
ดานงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพยสิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
สูระบบอิเล็กทรอนิกส) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบขอมูลและขายงานระบบคอมพิวเตอรของ
กรุงเทพมหานคร (MIS) จํานวน ๙ ระบบงาน (ไดแก ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี
ระบบงานบัญชีทรัพยสิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจาง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลัง
พัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น) การบริหารขอมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ
การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพยสินของหนวยงาน และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๙. ฝายเทศกิจ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
และกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง การสงเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน การสงเสริม
สนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดีและการประสานงาน
กับเจาหนาที่ตํารวจในสวนที่เกี่ยวของกับคดี และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๑๐. ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาชุมชน
และสังคมทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เชน การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน การเสริมสรางศักยภาพของผูนําชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายชุมชน การพัฒนา
สภาพแวดลอมและที่อยูอาศัย การจัดใหมีองคกรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การสงเสริม
สนับสนุนและจัดตั้งสหกรณชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง การปรับปรุง
ชุมชน การรื้อยายชุมชน การประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยูชั่วคราว การสงเสริมอาชีพ
การจัดหาแหลงจําหนายผลผลิต การดําเนินการเกี่ยวกับศูนยฝกอาชีพ การจัดตั้งศูนยสงเสริมการบริหาร
เงินออมครอบครัว การดําเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะหสตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และ
ผูประสบภัย การสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพและสงเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแล
การดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห ศูนยเยาวชน หองสมุด บานหนังสือ ศูนยกีฬา
และลานกีฬา การดําเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ การใหบริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการ
ดานดนตรี กีฬา หองสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษสงเสริม เผยแพร ฟนฟู บํารุงรักษา
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ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต
งานพิพิธภัณฑทองถิ่น การสงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนาแหลงทองเที่ยว การสนับสนุนและประสาน
การดําเนินงานรวมกับเครือขายดานวัฒนธรรม นันทนาการและการทองเที่ยว การใหคําปรึกษาแนะนํา
ทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดลอมเพื่อการเกษตร การดําเนินการเกี่ยวกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๑๑. โรงเรียนประถมศึกษา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบริหาร
งานโรงเรียนใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของโรงเรียนและหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๑๒. โรงเรียนมัธยมศึกษา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
โดยบริหารงานโรงเรียนใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของโรงเรียน
และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
ขอ ๒๘ การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต
๑. สํานักงานเขตพระนคร มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(๑๑) โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
(๑๒) โรงเรียนวัดตรีทศเทพ
(๑๓) โรงเรียนวัดพระเชตุพน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

(๑๔) โรงเรียนวัดใหมอมตรส
(๑๕) โรงเรียนวัดมหรรณพ
(๑๖) โรงเรียนราชบพิธ
(๑๗) โรงเรียนวัดอินทรวิหาร
(๑๘) โรงเรียนวัดสุทัศน
(๑๙) โรงเรียนวัดราชนัดดา
(๒๐) โรงเรียนวัดราชบูรณะ
(๒๑) โรงเรียนวัดมหาธาตุ
๒. สํานักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(๑๑) โรงเรียนวัดดิสานุการาม
(๑๒) โรงเรียนวัดพระพิเรนทร
(๑๓) โรงเรียนวัดคณิกาผล
(๑๔) โรงเรียนวัดสิตาราม
๓. สํานักงานเขตสัมพันธวงศ มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
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(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(๑๑) โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ
(๑๒) โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
(๑๓) โรงเรียนวัดปทุมคงคา
๔. สํานักงานเขตบางรัก มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(๑๑) โรงเรียนวัดหัวลําโพง
(๑๒) โรงเรียนวัดสวนพลู
(๑๓) โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
(๑๔) โรงเรียนวัดมวงแค
(๑๕) โรงเรียนวัดแกวแจมฟา

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙
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๕. สํานักงานเขตปทุมวัน มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(๑๑) โรงเรียนวัดบรมนิวาส
(๑๒) โรงเรียนวัดสระบัว
(๑๓) โรงเรียนวัดชัยมงคล
(๑๔) โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
(๑๕) โรงเรียนวัดดวงแข
(๑๖) โรงเรียนสวนหลวง
(๑๗) โรงเรียนสวนลุมพินี
(๑๘) โรงเรียนปทุมวัน
(๑๙) โรงเรียนปลูกจิต
๖. สํานักงานเขตยานนาวา มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙
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(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(๑๑) โรงเรียนวัดดอกไม
(๑๒) โรงเรียนวัดชองลม
(๑๓) โรงเรียนวัดชองนนทรี
(๑๔) โรงเรียนวัดปริวาศ
(๑๕) โรงเรียนวัดคลองภูมิ
(๑๖) โรงเรียนวัดคลองใหม
๗. สํานักงานเขตดุสิต มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(๑๑) โรงเรียนสุโขทัย
(๑๒) โรงเรียนเบญจมบพิตร
(๑๓) โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร
(๑๔) โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๕) โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม
(๑๖) โรงเรียนวัดราชผาติการาม
(๑๗) โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
(๑๘) โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
(๑๙) โรงเรียนวัดจันทรสโมสร
๘. สํานักงานเขตพญาไท มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(๑๑) โรงเรียนวัดไผตัน
๙. สํานักงานเขตหวยขวาง มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
๑๐.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
๑๑.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนประชาราษฎรบําเพ็ญ
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
สํานักงานเขตพระโขนง มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพอวิริยังคอุปถัมภ)
โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ)
โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ)
สํานักงานเขตบางกะป มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(๑๑) โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
(๑๒) โรงเรียนบานบางกะป
(๑๓) โรงเรียนสุเหราหัวหมากนอย
(๑๔) โรงเรียนสุเหราคลองจั่น
(๑๕) โรงเรียนคลองกะจะ (พงษสมบัติบํารุง)
(๑๖) โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
(๑๗) โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ
(๑๘) โรงเรียนลําสาลี (ราษฎรบํารุง)
(๑๙) โรงเรียนสุเหราวังใหญ
(๒๐) โรงเรียนวัดเทพลีลา
(๒๑) โรงเรียนมัธยมบานบางกะป
๑๒. สํานักงานเขตบางเขน มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
๑๓.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎรอุทิศ)
โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฎรอุทิศ)
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห
โรงเรียนประชาภิบาล
โรงเรียนบานคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน)
สํานักงานเขตมีนบุรี มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนวัดแสนสุข
โรงเรียนศาลาคู
โรงเรียนคลองสาม
โรงเรียนวัดบําเพ็ญเหนือ
โรงเรียนสุเหราบางชัน
โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
โรงเรียนคลองสองตนนุน
โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ
โรงเรียนบานเกาะ
โรงเรียนวัดใหมลํานกแขวก

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
๑๔.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

โรงเรียนสุเหราทรายกองดิน
โรงเรียนมีนบุรี
โรงเรียนบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ)
สํานักงานเขตลาดกระบัง มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ)
โรงเรียนวัดสังฆราชา
โรงเรียนวัดพลมานีย
โรงเรียนวัดปากบึง
โรงเรียนประสานสามัคคี (บานทับยาว)
โรงเรียนแดงเปา (สิงสุขบูรณะ)
โรงเรียนวัดสุทธาโภชน
โรงเรียนวัดลานบุญ
โรงเรียนสุเหราลํานายโส (กุลางกูรอุปถัมภ)
โรงเรียนวัดราชโกษา
โรงเรียนวัดบึงบัว
โรงเรียนวัดทิพพาวาส

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
๑๕.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

โรงเรียนตําบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)
โรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคําอุปถัมภ)
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
โรงเรียนวัดบํารุงรื่น
โรงเรียนวัดขุมทอง
โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
โรงเรียนลําพะอง (ราษฎรจําเริญบํารุง)
สํานักงานเขตหนองจอก มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)
โรงเรียนวัดทรัพยสโมสร
โรงเรียนบานเจียรดับ
โรงเรียนสุเหราหะยีมินา
โรงเรียนสามแยกทาไข
โรงเรียนนีลราษฎรอุปถัมภ
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)
(๓๖)
(๓๗)
(๓๘)
(๓๙)
(๔๐)
(๔๑)
(๔๒)
(๔๓)

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

โรงเรียนหลวงแพง (บํารุงรัฐกิจ)
โรงเรียนวัดสามงาม
โรงเรียนวัดสีชมพู
โรงเรียนลําเจดีย
โรงเรียนสุเหราคลองเกา
โรงเรียนสุเหราคลองสิบ
โรงเรียนสุเหราคลองสิบเอ็ด
โรงเรียนสุเหราสนามกลางลํา
โรงเรียนวัดพระยาปลา
โรงเรียนวัดแสนเกษม
โรงเรียนวัดใหมเจริญราษฎร
โรงเรียนลําบุหรี่พวง
โรงเรียนสุเหราบานเกาะ
โรงเรียนสุเหราใหม
โรงเรียนสุเหราศาลาแดง
โรงเรียนคลองสอง
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
โรงเรียนสุเหราลําแขก
โรงเรียนคารีอุปถัมภ
โรงเรียนวัดลําตอยติ่ง
โรงเรียนวัดใหมกระทุมลม
โรงเรียนผลลีรุงเรือง
โรงเรียนศิรวิ ังวิทยาคาร
โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ
โรงเรียนวัดอูตะเภา
โรงเรียนลําผักชี

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๔๔)
(๔๕)
(๔๖)
(๔๗)
๑๖.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

โรงเรียนบานลําตนกลวย
โรงเรียนสุเหรานาตับ
โรงเรียนสุเหราอีรั้ว
โรงเรียนอิสลามลําไทร
สํานักงานเขตธนบุรี มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนวัดใหมยายนุย
โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โรงเรียนวัดบุคคโล
โรงเรียนวัดราชวรินทร
โรงเรียนวัดประยุรวงศ
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
โรงเรียนวัดดาวคนอง
โรงเรียนวัดราชคฤห
โรงเรียนวัดบางสะแกใน
โรงเรียนวัดบางน้ําชน

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
๑๗.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
๑๘.
(๑)

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสะแกนอก
โรงเรียนวัดขุนจันทร
โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
โรงเรียนกันตทาราราม
โรงเรียนวัดใหญศรีสุพรรณ
โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
สํานักงานเขตคลองสาน มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนวัดทองเพลง
โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ
โรงเรียนวัดสุวรรณ
โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ
โรงเรียนวัดทองนพคุณ
โรงเรียนวัดสุทธาราม
สํานักงานเขตบางกอกใหญ มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
๑๙.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนวัดใหมพิเรนทร
โรงเรียนวัดดีดวด
โรงเรียนวัดนาคกลาง
โรงเรียนวัดประดูฉิมพลี
โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
โรงเรียนวัดทาพระ
สํานักงานเขตบางกอกนอย มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๑) โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
(๑๒) โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
(๑๓) โรงเรียนวัดวิเศษการ
(๑๔) โรงเรียนวัดศรีสุดาราม
(๑๕) โรงเรียนวัดบางขุนนนท
(๑๖) โรงเรียนวัดเจาอาม
(๑๗) โรงเรียนวัดยางสุทธาราม
(๑๘) โรงเรียนวัดมะลิ
(๑๙) โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
(๒๐) โรงเรียนวัดอัมพวา
(๒๑) โรงเรียนวัดบางเสาธง
(๒๒) โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
(๒๓) โรงเรียนวัดพระยาทํา
(๒๔) โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม
(๒๕) โรงเรียนวัดดุสิตาราม
๒๐. สํานักงานเขตตลิ่งชัน มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๑) โรงเรียนวัดมะกอก (วิสุทธิวิทยาคาร)
(๑๒) โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน
(๑๓) โรงเรียนวัดปากน้ําฝงเหนือ
(๑๔) โรงเรียนฉิมพลี
(๑๕) โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปนทองสัณฐาคาร)
(๑๖) โรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)
(๑๗) โรงเรียนวัดไกเตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)
(๑๘) โรงเรียนวัดอินทราวาส
(๑๙) โรงเรียนวัดเกาะ
(๒๐) โรงเรียนวัดกระโจมทอง
(๒๑) โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎรผดุงผล)
(๒๒) โรงเรียนวัดพิกุล
(๒๓) โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (นนทสิริราษฎรบําเพ็ญ)
(๒๔) โรงเรียนวัดประสาท
(๒๕) โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน
(๒๖) โรงเรียนวัดชางเหล็ก
๒๑. สํานักงานเขตภาษีเจริญ มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(๑๑) โรงเรียนวัดนิมมานรดี
(๑๒) โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม
(๑๓) โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
(๑๔) โรงเรียนวัดทองศาลางาม
(๑๕) โรงเรียนวัดมะพราวเตี้ย
(๑๖) โรงเรียนวัดอางแกว (จีบ ปานขํา)
(๑๗) โรงเรียนวัดโคนอน
(๑๘) โรงเรียนวัดโตนด
(๑๙) โรงเรียนวัดกําแพง
(๒๐) โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)
(๒๑) โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
(๒๒) โรงเรียนวัดประดู (พวงอุทิศ)
(๒๓) โรงเรียนวัดตะลอม
๒๒. สํานักงานเขตหนองแขม มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(๑๑) โรงเรียนวัดอุดมรังสี

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

(๑๒) โรงเรียนคลองบางแวก (มนต จรัสสิงห)
(๑๓) โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎรบูรณะ)
(๑๔) โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
(๑๕) โรงเรียนประชาบํารุง
(๑๖) โรงเรียนบานขุนประเทศ
๒๓. สํานักงานเขตบางขุนเทียน มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(๑๑) โรงเรียนแกวขําทับอุปถัมภ
(๑๒) โรงเรียนหมูบานเกาะโพธิ์
(๑๓) โรงเรียนวัดสะแกงาม
(๑๔) โรงเรียนวัดทาขาม
(๑๕) โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
(๑๖) โรงเรียนวัดบางกระดี่
(๑๗) โรงเรียนวัดกก
(๑๘) โรงเรียนศาลเจา (หาวนุกูลวิทยา)
(๑๙) โรงเรียนวัดแสมดํา
(๒๐) โรงเรียนคลองหวยทราย (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

(๒๑) โรงเรียนวัดเลา (คณะศิษยเทพสิทธิอุทิศ)
(๒๒) โรงเรียนวัดหัวกระบือ
(๒๓) โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ
(๒๔) โรงเรียนวัดประชาบํารุง
(๒๕) โรงเรียนวัดบัวผัน
(๒๖) โรงเรียนวัดกําแพง
๒๔. สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(๑๑) โรงเรียนวัดสารอด
(๑๒) โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
(๑๓) โรงเรียนวัดบางปะกอก
(๑๔) โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส
(๑๕) โรงเรียนวัดสน
(๑๖) โรงเรียนวัดแจงรอน
๒๕. สํานักงานเขตดอนเมือง มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(๑๑) โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)
(๑๒) โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ)
(๑๓) โรงเรียนพหลโยธิน (พวงเจริญอุปถัมภ)
(๑๔) โรงเรียนบํารุงรวิวรรณวิทยา
(๑๕) โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห)
(๑๖) โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพยอนุสรณ)
๒๖. สํานักงานเขตจตุจักร มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(๑๑) โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๒) โรงเรียนเสนานิคม
(๑๓) โรงเรียนบานลาดพราว (สาคร-สุน พานิชเฮง)
(๑๔) โรงเรียนประชานิเวศน
(๑๕) โรงเรียนวัดเสมียนนารี
(๑๖) โรงเรียนวัดเทวสุนทร
(๑๗) โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน
๒๗. สํานักงานเขตลาดพราว มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(๑๑) โรงเรียนวัดลาดพราว
(๑๒) โรงเรียนเพชรถนอม
(๑๓) โรงเรียนลอยสายอนุสรณ
(๑๔) โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
(๑๕) โรงเรียนวัดลาดปลาเคา
(๑๖) โรงเรียนเทพวิทยา
๒๘. สํานักงานเขตบึงกุม มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ
(๑๐) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(๑๑) โรงเรียนวัดนวลจันทร
(๑๒) โรงเรียนพิชัยพัฒนา
(๑๓) โรงเรียนวัดพิชัย
(๑๔) โรงเรียนวัดบางเตย
(๑๕) โรงเรียนคลองลําเจียก
(๑๖) โรงเรียนคลองกุม
(๑๗) โรงเรียนประภาสวิทยา
(๑๘) โรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ
๒๙. สํานักงานเขตสาทร มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปกครอง
(๒) ฝายทะเบียน
(๓) ฝายโยธา
(๔) ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(๕) ฝายรายได
(๖) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(๗) ฝายการศึกษา
(๘) ฝายการคลัง
(๙) ฝายเทศกิจ

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
๓๐.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
๓๑.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนวัดยานนาวา
โรงเรียนวัดดอน
สํานักงานเขตบางคอแหลม มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
โรงเรียนวัดบางโคลนอก
โรงเรียนวัดไผเงินโชตนาราม
โรงเรียนวัดจันทรใน
โรงเรียนวัดราชสิงขร
โรงเรียนวัดไทร
โรงเรียนวัดจันทรนอก
สํานักงานเขตบางซื่อ มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
๓๒.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส
โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
โรงเรียนวัดประดูธรรมาธิปตย
โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน)
โรงเรียนวัดเลียบราษฎรบํารุง
โรงเรียนวัดสรอยทอง
สํานักงานเขตราชเทวี มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนกิ่งเพชร
โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๑๓)
(๑๔)
๓๓.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
๓๔.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

โรงเรียนวัดดิสหงสาราม
โรงเรียนวัดพระยายัง
สํานักงานเขตคลองเตย มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนวัดสะพาน
โรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา
โรงเรียนศูนยรวมน้ําใจ
โรงเรียนวัดคลองเตย
สํานักงานเขตประเวศ มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
๓๕.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนคลองปกหลัก
โรงเรียนสุวิทยเสรีอนุสรณ
โรงเรียนสุเหราทับชาง
โรงเรียนสุเหราบานมา
โรงเรียนสุเหราบึงหนองบอน
โรงเรียนสุเหราทางควาย
โรงเรียนวัดตะกล่ํา
โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ
โรงเรียนสุเหราศาลาลอย
โรงเรียนอยูเปนสุขอนุสรณ
โรงเรียนวัดกระทุมเสือปลา
โรงเรียนคลองมะขามเทศ
โรงเรียนงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)
โรงเรียนแกนทองอุปถัมภ
โรงเรียนสุเหราจรเขขบ (กุลางกูรอุปถัมภ)
โรงเรียนมัธยมสุวิทยเสรีอนุสรณ
สํานักงานเขตบางพลัด มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
๓๖.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี
โรงเรียนวัดเปาโรหิตย
โรงเรียนวัดศิริไอยสวรรค
โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย)
โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
โรงเรียนวัดรวก
โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณโณ)
โรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)
โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
สํานักงานเขตจอมทอง มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
๓๗.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
๓๘.
(๑)

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

โรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค)
โรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สวางนพราษฎรวิทยา)
โรงเรียนวัดสีสุก
โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน)
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์แกว
โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก (ศิลปเดชคาร)
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก
โรงเรียนวัดยายรม (วัฒนราษฎรรังสรรค)
โรงเรียนวัดศาลาครืน
สํานักงานเขตดินแดง มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรอนุกูล)
โรงเรียนวิชูทิศ
โรงเรียนวิชากร
สํานักงานเขตสวนหลวง มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
๓๙.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนวัดใต (ราษฎรนิรมิต)
โรงเรียนวัดทองใน
โรงเรียนคลองกลันตัน
โรงเรียนวัดปากบอ
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ
โรงเรียนหัวหมาก
โรงเรียนสุเหราใหม
โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ
สํานักงานเขตหลักสี่ มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
๔๐.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)
โรงเรียนบางเขน (ไวสาลีอนุสรณ)
โรงเรียนทุงสองหอง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)
โรงเรียนเคหะทุงสองหองวิทยา ๑
โรงเรียนเคหะทุงสองหองวิทยา ๒
โรงเรียนการเคหะทาทราย
สํานักงานเขตสายไหม มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนออเงิน (ออน-เหม อนุสรณ)
โรงเรียนพรพระรวงประสิทธิ์
โรงเรียนวัดราษฎรนิยมธรรม (พิบูลสงคราม)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
โรงเรียนประชานุกูล (ขําสนิทอนุเคราะห)
โรงเรียนวัดหนองใหญ

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๑๘)
(๑๙)
๔๑.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
๔๒.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมยอนุสรณ)
โรงเรียนซอยแอนเนกซ
สํานักงานเขตคันนายาว มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห)
โรงเรียนจินดาบํารุง
สํานักงานเขตสะพานสูง มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
๔๓.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
๔๔.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

โรงเรียนสุเหราซีรอ
โรงเรียนสุเหราลาดบัวขาว
โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล
โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ (๒๐๐ ป)
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
โรงเรียนสุเหราทับชางคลองบน
สํานักงานเขตวังทองหลาง มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนสุเหราลาดพราว
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (หนู-บุตรอุปถัมภ)
โรงเรียนสุเหราดอนสะแก
สํานักงานเขตคลองสามวา มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
๔๕.
(๑)
(๒)

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ)
โรงเรียนบานแบนชะโด
โรงเรียนบานหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล)
โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา
โรงเรียนวัดคูบอน
โรงเรียนวัดบัวแกว
โรงเรียนวัดแปนทอง
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร (บุญมีอนุกูล)
โรงเรียนวัดลํากะดาน
โรงเรียนวัดศรีสุก
โรงเรียนวัดสุขใจ
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
โรงเรียนสุเหราเกาะขุนเณร
โรงเรียนสุเหราคลองสี่
โรงเรียนสุเหราคลองหนึ่ง (มานะราษฎรบํารุง)
โรงเรียนสุเหราสามวา (ซุน เวทยสฤษฏอุทิศ)
โรงเรียนสุเหราแสนแสบ
สํานักงานเขตบางนา มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
๔๖.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท)
โรงเรียนวัดบางนานอก
โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ
โรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณ
โรงเรียนผองพลอยอนุสรณ
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ
โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ
สํานักงานเขตวัฒนา มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
๔๗.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
๔๘.
(๑)

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

โรงเรียนแจมจันทร
โรงเรียนสุเหราบานดอน
โรงเรียนสุเหราสามอิน
โรงเรียนสุเหราบางมะเขือ
โรงเรียนวัดภาษี
โรงเรียนวิจิตรวิทยา
โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด)
โรงเรียนสวัสดีวิทยา
สํานักงานเขตทวีวัฒนา มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
โรงเรียนวัดปุรณาวาส
โรงเรียนคลองตนไทร (สุขลอมอุทิศ)
โรงเรียนตั้งพิรฬุ หธรรม
โรงเรียนคลองบางพรหม
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองนวมอนุสรณ)
สํานักงานเขตบางแค มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
๔๙.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง (งามศิริวิทยาคาร)
โรงเรียนคลองหนองใหญ (ทองคํา ปานขําอนุสรณ)
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี
โรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ (พุมประดับราษฎรสามัคคี)
โรงเรียนวัดมวง
โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ
โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลยอนุสรณ)
โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ)
โรงเรียนวัดศาลาแดง
โรงเรียนบางแคเหนือ (ชั้น จํานงค ฉองสวนออยอนุสรณ)
โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบําเพ็ญอนุสรณ)
โรงเรียนบางไผ (บานนายพันแกวขาว)
สํานักงานเขตทุงครุ มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
๕๐.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนบางมด (ตันเปาววิทยาคาร)
โรงเรียนสามัคคีบํารุง
โรงเรียนวัดทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณ)
โรงเรียนนาหลวง
โรงเรียนคลองรางจาก
โรงเรียนรางราชพฤกษนุชมีอทุ ิศ
โรงเรียนราษฎรบูรณะ (มูฮําหมัดอุทิศ)
โรงเรียนชูสินทองประดิษฐอนุสรณ
สํานักงานเขตบางบอน มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
ฝายปกครอง
ฝายทะเบียน
ฝายโยธา
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝายรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝายการศึกษา
ฝายการคลัง
ฝายเทศกิจ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

(๑๒) โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ จันแตอุปถัมภ)
(๑๓) โรงเรียนบานนายเหรียญ
(๑๔) โรงเรียนพรหมราษฎรรังสรรค
(๑๕) โรงเรียนสถานีพรมแดน (รักษาศุขราษฎรบํารุง)
(๑๖) โรงเรียนบานนายผล (แมนสุวรรณอุปถัมภ)
(๑๗) โรงเรียนบานนายสี
(๑๘) โรงเรียนวัดนินสุขาราม”
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อภิรักษ โกษะโยธิน
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

