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ฐานข้อมูลฐานข้อมูลเเพื่พื่ออกกาารรพัพัฒฒนนาาพื้พื้นนที่ที่  
เขตดินแดงเขตดินแดง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยโดย  กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานครสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร  

 



 

 
“แหล่งเคหะชุมชน คนกระทรวงแรงงาน ศูนย์ศึกษาวิชาทหาร ตึกตระหง่าน กทม

สนามประลองไทย-ญี่ปุ่น สนับสนุนการกีฬา มีอุโมงค์ทางด่วนรถไฟฟ้
 

 
เขตดินแดง เป็น 1 ใน 50

ท่ัวไปเป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งท่ีอยู่
 
ท่ีตั้งและอาณาเขต 

เขตดินแดงตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของ
เข็มนาฬิกา ดังนี้ 

• ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตจตุจักร
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
• ทิศใต้ ติดต่อกับเขตราชเทวี
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตพญาไท
ท่ีตั้งสํานักงานเขตดินแดง 

10400 
 
ท่ีมาของช่ือเขต 

พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเขตดินแดงในอดีตเป็นทุ่งนากว้างขวางเช่นเดียวกับท้องท่ีรอบนอกแห่งอ่ืน ๆ ใน
จังหวัดพระนคร จนกระท่ังในสมัยท่ี
ถนนราชวิถีตรงหัวมุมท่ีบรรจบกับถนนราชปรารภ
สามเหลี่ยมดินแดง เขตราชเทว)ี เข้ามาในพ้ืนท่ี และสร้างต่อไปจนถึงบริเวณ
ประชาสงเคราะห)์ ในปัจจุบัน ต่อมาถนนสายนี้ได้กลายเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในพ้ืนท่ี แต่เนื่องจากใช้ดิน
ลูกรังเป็นวัสดุในการก่อสร้าง เม่ือรถยนต์วิ่งผ่านจึงทําให้เกิดฝุ่นสีแดงกระจายไปท่ัว
กลายเป็นสีแดง ผู้คนจึงเรียกถนนสายนี้ว่า 
ราชการมีนโยบายเพ่ิมเขตการปกครองใหม่ใน
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เขตดินแดง 

แหล่งเคหะชุมชน คนกระทรวงแรงงาน ศูนย์ศึกษาวิชาทหาร ตึกตระหง่าน กทม
ญี่ปุ่น สนับสนุนการกีฬา มีอุโมงค์ทางด่วนรถไฟฟา้ถิ่นนี้หนา

 

50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง สภาพ
ท่ัวไปเป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

เขตดินแดงตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อเรียงตาม

จตุจักร มีคลองบางซื่อ คลองพระยาเวิก และคลองน้ํา
ติดต่อกับเขตห้วยขวาง มีถนนรัชดาภิเษกเป็นเส้นแบ่งเขต 
เขตราชเทวี มีคลองสามเสนเป็นเส้นแบ่งเขต 

เขตพญาไท มีถนนวิภาวดีรังสิตเป็นเส้นแบ่งเขต 
สํานักงานเขตดินแดง เลขท่ี 99 ถนนมิตรไมตร ีแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเขตดินแดงในอดีตเป็นทุ่งนากว้างขวางเช่นเดียวกับท้องท่ีรอบนอกแห่งอ่ืน ๆ ใน
จนกระท่ังในสมัยท่ีจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี มีการตัดถนนต่อจากปลาย

ถนนราชปรารภ(ปัจจุบันคือบริเวณสะพานพรหมโยธ ีใกล้ทางแยก
เข้ามาในพ้ืนท่ี และสร้างต่อไปจนถึงบริเวณโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

ต่อมาถนนสายนี้ได้กลายเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในพ้ืนท่ี แต่เนื่องจากใช้ดิน
ลูกรังเป็นวัสดุในการก่อสร้าง เม่ือรถยนต์วิ่งผ่านจึงทําให้เกิดฝุ่นสีแดงกระจายไปท่ัว หลังคาบ้านเรือนถูกฝุ่นจั

ผู้คนจึงเรียกถนนสายนี้ว่า "ถนนดินแดง" และเรียกย่านนั้นว่า "ดินแดง" ภายหลังเม่ือทาง
ราชการมีนโยบายเพ่ิมเขตการปกครองใหม่ในกรุงเทพมหานคร ก็ได้นําชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อของแขวงและเขตด้วย

แหล่งเคหะชุมชน คนกระทรวงแรงงาน ศูนย์ศึกษาวิชาทหาร ตึกตระหง่าน กทม. 2 
าถิ่นนี้หนา คือ ดินแดง” 

อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง สภาพ

หรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อเรียงตาม

คลองพระยาเวิก และคลองน้ําแก้วเป็นเส้นแบ่งเขต 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเขตดินแดงในอดีตเป็นทุ่งนากว้างขวางเช่นเดียวกับท้องท่ีรอบนอกแห่งอ่ืน ๆ ใน
เป็นนายกรัฐมนตรี มีการตัดถนนต่อจากปลาย

ใกล้ทางแยก
โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา (ถนน

ต่อมาถนนสายนี้ได้กลายเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในพ้ืนท่ี แต่เนื่องจากใช้ดิน
หลังคาบ้านเรือนถูกฝุ่นจบั

ภายหลังเม่ือทาง
ก็ได้นําชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อของแขวงและเขตด้วย 
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ประวัติ 
แต่เดิมพ้ืนท่ีเขตดินแดงเป็นส่วนหนึ่งของตําบลสามเสนในและตําบลสามเสนนอก อําเภอบางซื่อ

จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2481 (รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล) ทางการได้ปรับปรุงเขตการ
ปกครองใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดยให้ยุบรวมอําเภอท่ีมีจํานวนประชากรและปริมาณงานไม่มาก
เข้าด้วยกัน ทําให้อําเภอบางซื่อถูกยุบลง ตําบลสามเสนในจึงย้ายมาข้ึนกับอําเภอดุสิต ส่วนตําบลสามเสนนอก
ย้ายไปข้ึนกับอําเภอบางกะปติ่อมาในปี พ.ศ. 2509 ทางราชการได้โอนตําบลสามเสนในมาข้ึนกับอําเภอพญา
ไทท่ีตั้งข้ึนใหม่ ส่วนพ้ืนท่ีทางด้านตะวันออกของแขวงสามเสนในเพ่ิงได้รับการยกฐานะเป็น แขวงดิน
แดง ข้ึนกับเขตพญาไท หลังจากท่ีมีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเมืองหลวงเป็นกรุงเทพมหานครไปแล้ว 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 จึงมีพระราชกฤษฎีกาโอนแขวงดินแดงไปข้ึนกับเขตห้วยขวาง เพ่ือจัดขนาด
พ้ืนท่ีและจํานวนประชากรของแต่ละเขตให้มีความเหมาะสมในการปกครองและการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ภายหลังเขตห้วยขวางมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นข้ึน อีกท้ังท้องท่ีบางแห่งโดยเฉพาะ
แขวงดินแดงยังอยู่ไกลจากสํานักงานเขตมาก ทําให้ไม่สะดวกต่อการบริการประชาชน ในป ีพ.ศ. 
2532 กรุงเทพมหานครจึงได้ตั้งสํานักงานเขตห้วยขวาง สาขาดินแดงข้ึนเพ่ือดูแลพ้ืนท่ีแขวงดินแดง 

และในวันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยรวมพ้ืนท่ีแขวงดินแดง บางส่วน
ของแขวงห้วยขวาง บางส่วนของแขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง บางส่วนของแขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท และบางส่วนของแขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีมาจัดตั้งเป็น เขตดินแดง ข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการปกครอง 
การบริหารราชการ และการให้บริการแก่ประชาชนท่ีเพ่ิมจํานวนมากข้ึนในท้องท่ี และในวันท่ี 21 ตุลาคม ปี
เดียวกัน กรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศตั้งแขวงดินแดงเต็มพ้ืนท่ีเขตดินแดง โดยประกาศท้ัง 2 ฉบับเริ่มมีผล
บังคับใช้ในวันเดียวกันคือวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2537 
 
การแบ่งเขตการปกครอง 

เขตดินแดงมีเขตการปกครองย่อยเพียง 1 แขวง (khwaeng) คือ แขวงดินแดง (Din Daeng) 
 
การคมนาคม 

ทางสายหลักในพ้ืนท่ีเขตดินแดง ได้แก่ 
• ถนนวิภาวดีรังสิต 
• ถนนรัชดาภิเษก 
• ถนนอโศก-ดินแดง 

• ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
• ทางพิเศษศรีรัช 

 
ทางสายรอง ไดแ้ก่ 
• ถนนประชาสงเคราะห์ 
• ถนนประชาราษฎร์บําเพ็ญ 
• ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
• ถนนประชาสุข (สุทธิสาร แยก 1) 

• ถนนมิตรไมตรี 
• ถนนมิตรไมตรี 1 
• ถนนดินแดง 1 
• ถนนจตุรทิศ 

 
ทางน้ํา ได้แก่ คลองบางซื่อ คลองน้ําแก้ว คลองสามเสน คลองพญาเวิก คลองห้วยขวาง คลองขวางนา

ซอง ลํารางข้างซอยทินกร ลํารางยายสุ่น ลํารางข้างโบสถ์แม่พระฟาติมา ลํารางข้างบริษัท โตโยต้า จํากัด 
(ถนนอโศก-ดินแดง) ลํารางนาซอง 
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ระบบขนส่งมวลชนตามแผนแม่บท ได้แก่ 
• รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามแนวถนนรัชดาภิเษก (สถานีพระราม 9, สถานีศูนย์

วัฒนธรรมฯ, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก) 
• รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต, ถนนประชาสงเคราะห์ และตัดขวางบน

ถนนรัชดาภิเษก (สถานีดนิแดง, สถานีประชาสงเคราะห,์ สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ (ร่วมกับสายสีน้ําเงิน)) 
• รถไฟฟ้าสายสีฟ้า ตามแนวถนนประชาสงเคราะห์, ถนนมิตรไมตรี, ถนนจตุรทิศ (สถานี

ประชาสงเคราะห ์(เชื่อมต่อกับสายสีส้ม), สถานีมิตรไมตรี, สถานีดินแดง) 
 
สถานท่ีสําคัญ 

สถานท่ีราชการ 
• กระทรวงแรงงาน 
• ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
• ศูนย์ฝึกกําลังสํารอง 
• สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

• สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
• ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-

ญี่ปุ่น) 
• แฟลตดินแดง 
• โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 

 
ศาสนสถาน  
• วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) วัดพุทธ ฝ่ายเถรวาท มหานิกาย 
• วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) วัดพุทธ ฝ่ายเถรวาท มหานิกาย 
• วัดเล่งจิ๋วเจงเสี่ย (วัดจีน) วัดพุทธ ฝ่ายมหายาน 
• วัดแม่พระฟาติมา วัดคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก 
• คริสตจักรร่มเกล้า  
• คริสตจักรประชาคม 

• มัสยิดมูฮายีรีน 
• มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญีรีน 

 
สถานศึกษา 
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-

ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
• มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
• วิทยาลัยสารพัดชา่งพระนคร 
• โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 
• โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
• โรงเรียนพาณิชยการจํานงค์ 
• โรงเรียนเทคนคิวิทยา 
• โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 
• โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์

อนุกูล) 
• โรงเรียนวิชูทิศ 
 

• โรงเรียนวิชากร 
• โรงเรียนสามัคคีบํารุงวิทยา 
• โรงเรียนจํานงค์วิทยา 
• โรงเรียนจํานงค์พิทยา 
• โรงเรียนแม่พระฟาติมา 
• โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 
• โรงเรียนอํานวยพิทยา 
• โรงเรียนกอบวิทยา 
• โรงเรียนนิธิปริญญา 
• โรงเรียนจันทรวิชา 
• โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง 
• โรงเรียนประไพพัฒน์ 
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ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่เขต            

1. จํานวนประชากรในพื้นที่จําแนกตามอายุและแขวง  (กรมการปกครอง, ปี 2556) 

แขวง เพศ อายุ (ป)ี 
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

แขวงดินแดง ชาย 2,472 3,132 3,794 4,749 4,110 4,087 4,699 4,659 4,403 4,588 4,629 
 หญิง 2,340 3,050 3,616 4,656 4,223 4,344 4,962 5,317 5,295 5,624 5,730 
 รวม 4,812 6,182 7,410 9,405 8,333 8,431 9,661 9,976 9,698 10,212 10,359 
             

แขวง เพศ อายุ (ป)ี 
55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 100> รวม 

แขวงดินแดง ชาย 3,915 3,215 2,124 1,449 1,071 593 242 89 42 27 58,089 
 หญิง 5,106 4,194 2,869 2,204 1,707 1,053 513 152 65 61 67,081 
 รวม 9,021 7,409 4,993 3,653 2,778 1,646 755 241 107 88 125,170 

ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 
 
2. ความหนาแน่นของประชากร ปี 2556 

แขวง ประชากร (คน) พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น     
(คน/ตร.กม.) 

จํานวนบ้าน
(หลัง) 

ครอบครัว 
รวม ชาย หญิง 

แขวงดินแดง 125,170 58,089 67,081 8.354 15,422 55,591 6,161 
ที่มา :  - สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 

- หนังสือสถิติกรงุเทพฯ ปี 2556 
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3. จํานวนการเกิด การตาย การย้ายถิ่นของประชากรในพื้นที่  (กรมการปกครอง, ปี 2556) 

แขวง การเกิด (คน) การตาย (คน) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

แขวงดินแดง N/A N/A N/A N/A 722 762 467 N/A 
รวม N/A N/A N/A N/A 722 762 467 N/A 
         

แขวง การย้ายเข้า (คน) การย้ายออก (คน) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

แขวงดินแดง 6,430 6,480 6,812 N/A 7,806 7,407 7,146 N/A 
รวม 6,430 6,480 6,812 N/A 7,806 7,407 7,146 N/A 

ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 
 
4. ชุมชนในพื้นที่เขตดินแดง จํานวน 22 ชุมชน ได้แก่ 

1) ชุมชนซอยอินทามระ 55  
2) ชุมชนซอยสุพรรณิการ์ 2 
3) ชุมชนซอยสมบูรณ์พัฒนา 2 
4) ชุมชนซอยแม่เนี้ยว แยก 2 
5) ชุมชนริมคลองบางซื่อ ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 2 – 4 
6) ชุมชนริมคลองบางซื่อ ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 18 
7) ชุมชนซอยชานเมือง 
8) ชุมชนซอยเพิ่มสิน – สมบูรณ์สุข 
9) ชุมชนซอยกุนนที 
10) ชุมชนซอยแสนสุข 
11) ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 1 – 20) 

12) ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 21 – 32) 
13) ชุมชนซอยผาสุก 
14) ชุมชนซอยแม่เนี้ยว แยก 3 
15) ชุมชนหมู่บ้านอยูเ่จริญ (อินทามระ 41) 
16) ชุมชนซอยนาทอง แยก 1 – 6 
17) ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ (โครงการ 3)  
18) ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ดินแดง 
19) ชุมชนซอยสุขใจ 
20) ชุมชนศูนย์การกําลังสํารอง 
21) ชุมชนหมู่บ้านอินทามระ ซอย 51 
22) ชุมชนสวัสด ี
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ข้อมูลด้านการบริหารงาน 

1. จํานวนข้าราชการการเมือง 

• สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) 1 คน 
ได้แก่ นางอนงค์ เพชรทัต (พรรคเพ่ือไทย) 

• สมาชิกสภาเขต (สข.) 7 คน 
ได้แก่  1. นายอนุวัฒน์ ถืออยู่ 

  2. นายบัญญัติ พรหมทอง 
  3. นายนพาพงษ์ นกต่อ 
  4. นายประรัชกรณ์ พงศ์บุญคุ้มลาภ 
  5. นายวินัย ไชยสาล ี
  6. นายวินัย หมีปาน 
  7. นายนัฐวัฒน์ บุญชัย 
    (ท้ังหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์) 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร  

 

2. จํานวนข้าราชการฯ/ ลูกจ้าง ปี 2556 

ประเภท จํานวน (คน) รวม 
ข้าราชการ สามัญ 150 444 

 คร ู 294  
ลูกจ้าง ประจํา 594 799 

 ชั่วคราว 205  
  รวมท้ังสิน้ (คน) 1,243 

ท่ีมา: หนังสือสถิติกรุงเทพฯ ปี 2556 
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ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

1. การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
 
พ้ืนท่ีเขตดินแดง มีการกําหนดการใช้ท่ีดินหลักในพ้ืนท่ีไว้ 2 ประเภท คือ 

1) ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนท่ีเขตเมือง
ชั้นในซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน 

2) ประเภทสถาบันราชการสาธารณูโภคและสาธารณูปการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถาบันราชการ
และการดําเนินกิจการของรัฐท่ีเก่ียวกับการสาธารณูโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน ์
 

ประเภทการใช้ท่ีดิน พ้ืนท่ีตามผังเมืองรวม 
(ตร.ม.) 

การใช้ท่ีดิน พ.ค. 56 – มิ.ย. 57 
(ตร.ม.) 

ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น
มาก 

7,577,545.66 38,468.50 

ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ การ
สาธารณูโภคและสาธารณูปการ 

577,296.48 - 

รวม 8,154,842.14 38,468.50 
 

2. ถนนในความรับผิดชอบของสํานักการโยธา ในพ้ืนท่ีเขตดินแดง 

ลําดับ ชื่อถนน/ ตรอก/ ซอย จาก ถึง 
1 จตุรทิศ แยกประชาสงเคราะห์ คลองสามเสน 
2 ดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนประชาสงเคราะห์ 
3 ใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร ถนนดินแดง คลองสามเสน 
4 ประชาราษฎร์บําเพ็ญ ถนนรัชดาภิเษก คลองห้วยขวาง 
5 ประชาสงเคราะห ์ ถนนดินแดง คลองห้วยขวาง 
6 ประชาสุข ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ถนนประชาสงเคราะห์ 
7 มิตรไมตรี ถนนดินแดง ถนนประชาสงเคราะห์ 
8 มิตรไมตรี 1 หลังสนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่น ถนนมิตรไมตรี 
9 มิตรไมตรี 2 ถนนมิตรไมตรี ถนนมิตรไมตรี 3 
10 มิตรไมตรี 3 ถนนมิตรไมตรี ถนนประชาสงเคราะห์ 
11 รัชดาภิเษก ถนนอโศก - ดินแดง คลองน้ําแก้ว 
12 สุทธิสารวินิจฉัย ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก 
13 อโศก - ดินแดง ถนนประชาสงเคราะห์ ถนนรัชดาภิเษก 

หมายเหตุ: ถนน/ ตรอก/ ซอยท่ีนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตท้องท่ี 
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3. อุโมงค์ทางลอดรถยนต์ในพื้นที่เขตดินแดง พ.ศ. 2556 

 ชื่ออุโมงค์ ชนิด ถนน ช่องจราจร ความยาว  
(เมตร) 

ความกว้าง 
(เมตร) 

เสาไฟฟ้ากิ่งคู่  
(ต้น) 

จํานวนดวงไฟ 
(ดวง) 

เขตดินแดง อุโมงค์ดินแดง (ทางเดียว) คอนกรีตเสริมเหล็ก ดินแดง เดินรถทางเดียว 
จํานวน 2 ช่องทาง 

415 9 14 4 

ที่มา: สํานักงานก่อสร้างและบูรณะ สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร 
 

4. จํานวนสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่เขตดินแดง พ.ศ. 2556 

    ประเภทสัญญาณไฟจราจร (จุด)    
 ทางแยก 

 
คนข้ามถนน
ชนิดปุ่มกด 

ไฟกะพริบ 
ทางข้าม 

 

ไฟกะพริบ 
หัวเกาะ 

ไฟสลับทิศทาง ไฟกะพริบ 
จุดอันตราย 

ไฟสลับทิศทาง
ช่องเดิน 

รถประจําทาง 

รวม 

เขตดินแดง 4 2 46 - 4 9 - 65 
รวมทั้ง กทม. 490 216 1,285 32 125 653 16 2,817 

ที่มา: สํานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
 

5. จํานวนและพื้นที่ของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

    กลุ่มความสูง    
 1-5 ชั้น 6-10 ชั้น 11 ชั้นขึ้นไป รวม 

 หน่วย 
 

พื้นที่อาคาร 
(ตร.ม.) 

หน่วย 
 

พื้นที่อาคาร 
(ตร.ม.) 

หน่วย 
 

พื้นที่อาคาร 
(ตร.ม.) 

หน่วย 
 

พื้นที่อาคาร 
(ตร.ม.) 

เขตดินแดง 12 18,232 7 64,145.00 3 77,395.00 22 159,772.00 
รวมทั้ง กทม. 366 925,047.63 196 1,655,868.92 74 2,117,774.15 636 4,698,690.70 

ที่มา: กองนโยบายและแผนงาน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 
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6. จํานวนและพื้นที่ของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในพื้นที่เขตดินแดง พ.ศ. 2556 

 พักอาศัย พาณิชย์ สถาบันการศึกษา อาคารจอดรถ รวม 
 หน่วย 

 
พื้นที่อาคาร 
(ตร.ม.) 

หน่วย 
 

พื้นที่อาคาร 
(ตร.ม.) 

หน่วย 
 

พื้นที่อาคาร 
(ตร.ม.) 

หน่วย 
 

พื้นที่อาคาร 
(ตร.ม.) 

หน่วย 
 

พื้นที่อาคาร 
(ตร.ม.) 

เขตดินแดง 15 47,653.00 2 6,899.00 4 81,220.00 1 24,000.00 22 159,772.00 
รวมทั้ง กทม. 396 2,853,569.83 107 1,088,931.18 25 168,091.15 18 143,168.59 636 4,698,690.70 

ที่มา: กองนโยบายและแผนงาน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ: เขตดินแดง – ไม่มี – จํานวนและพื้นที่ของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในพื้นที่เขตดินแดง พ.ศ. 2556 ประเภท พาณิชย์-พักอาศัย/ 
อุตสาหกรรม/ คลังสินค้า/ ศาสนสถาน/ สถาบันองค์การอิสระ/ รพ.สถานพยาบาล/ อื่นๆ 
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ข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

1. จํานวนพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตดินแดง ปี 2555 

   จํานวน (จุด)   
 สะพานลอย 

คนเดินข้าม* 
ป้ายรถเมล์** สวนหย่อม

สาธารณะ 
ตึก/บ้าน/ใต้

สะพาน/ที่รกร้าง 
พื้นที่อื่นๆ** 

เขตดินแดง 2 2 0 0 8 
รวมทั้ง กทม. 227 69 41 100 401 

ที่มา: ฝ่ายเทศกิจ สนข. ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 

หมายเหตุ: 
* 1) ปากซอยนาทอง (ซอยรัชดา 7) 
 2) หน้า รร.กุนนทีรุทธาราม (ซอยรัชดา 15) 
** 1) สวนป่าวิภาวดีรังสิต ถนนวิภาวดีรังสิต 
 2) หน้า รร.สุรศักดิ์มนตรี ถนนวิภาวดีรังสิต 
 
 
 
 

*** 1) ถนนใต้ทางด่วนวัดตะพาน 
 2) หน้าวัดกุนนทีฯ (ซอยอินทามระ 59) 
 3) สี่แยกพระราม 9 (ใกล้สะพานข้ามคลองสามเสน) 
 4) หน้าวัดพรหมวงศาราม (ซอยประชาสงเคราะห์ 27) 
 5) หน้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ซอยวิภาวดี 2) 
 6) ซอยร่วมรักษา (หน้า รร.กอบวิทยา) 
 7) ซอยอินทามระ 24 (ถนนสุทธิสาร) 
 8) ซอยอินทามระ 44 (ถนนสุทธิสาร) 

 
2. สถานีตํารวจนครบาล 3 แห่ง ได้แก่ 1) สถานีตํารวจนครบาลดินแดง 2) สถานีตํารวจนครบาลห้วยขวาง และ 3) สถานีตํารวจนครบาลสุทธิสาร 
 
3. สถานีดับเพลิง จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) สถานีดับเพลิงห้วยขวาง และ 2) สถานีดับเพลิงสุทธิสาร 
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4. จํานวนเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

 จํานวนเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ (เรื่อง) 

 

เหตุเดือดร้อนรําคาญ 

กระทําผิดในท่ีสาธารณ
ะ 

ท่อระบายน้ํา 

ขยะและสิ่งปฏิกูล 

เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ 

ปัญหาจราจร 

ถนน 

ไฟฟ้า 

ต้นไม้ สวนสาธารณ
ะ 

อาคาร 

น้ําท่วม 

เข่ือน คูคลอง 

บาทวิถี 

สะพาน 

การบริหารงานบุคคล 

ยาเสพติด 

สภาพแวดล้อมเป็นพิษ 

โทรศัพท์ 

การคุ้มครองผู้บริโภค 

ท่ีพักผู้โดยสาร 

ประปา 

เรื่องฉุกเฉิน 

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

รวม 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เขตดินแดง 235 

151 

150 

113 

75 

63 

49 

58 

59 

43 

29 1 

10 8 6 4 1 1 2 1 - - - 

1,059 

1,054 5 

รวมทั้งกทม. 

11,047 

5,931 

3,932 

3,815 

3,365 

2,635 

2,288 

2,279 

1,923 

1,747 

1,594 

778 

455 

386 

261 

89 

44 

43 

28 

16 

15 1 - 

42,672 

45,502 

170 

ที่มา: ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2557) 
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ข้อมูลด้านการศึกษา 
 

1. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
1) โรงเรียนสามเสนนอก  2) โรงเรียนวิชูทิศ และ  3) โรงเรียนวิชากร 

 
2. โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 16 โรงเรียน ได้แก่ 

1) โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ 
2) โรงเรียนอนุบาลสมใจ  
3) โรงเรียนอนุบาลลีนา  
4) โรงเรียนอนุบาลปานตา 
5) โรงเรียนจํานงค์วิทยา/พิทยา 
6) โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 

7) โรงเรียนสามัคคีบํารุงวิทยา  
8) โรงเรียนแม่พระฟาติมา  
9) โรงเรียนประไพพัฒน์  
10) โรงเรียนนิธิปริญญา 
11) โรงเรียนจันทรวิชา  
12) โรงเรียนอํานวยพิทยา  

13) โรงเรียนกอบวิทยา  
14) โรงเรียนปัญจทรัพย์  
15) โรงเรียนเทคนิควิทยา  
16) โรงเรียนพาณิชยการจํานงค์ 

 
3. คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้    
 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ 

เขตดินแดง 46.05 42.69 35.58 39.07 32.19 67.20 51.43 56.30 
คะแนนเฉลี่ยระดับกทม. 45.31 41.26 36.67 38.73 31.78 65.49 50.05 55.18 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 45.02 41.95 37.40 38.31 33.82 61.69 47.14 53.16 
ที่มา : สํานักการศึกษา, ปี 2556 
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ข้อมูลดา้นสิ่งแวดล้อม 
 

1. คลอง คู ลําราง ลํากระโดง 
 

1.1 คลองในพื้นที่เขตดินแดง 

ลําดับ ชื่อ จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว (ม.) ระดับขุดลอก (รทก.) 
1 คลองนาซอง คลองสามเสน คลองห้วยขวาง 3-6 3,500 -2.00 
2 คลองน้ําแก้ว ถนนรัชดาภิเษก คลองพญาเวิก 7-8 850 -2.00 
3 คลองบางซื่อ ถนนวิภาวดรีังสิต ถนนรัชดาภิเษก 12-18 1,450 -2.00 
4 คลองยายสุ่น ถนนรัชดาภิเษก ศรีวราแมนชั่น 4-6 550 -1.50 
5 คลองสามเสน ถนนรัชดาภิเษก ถนนดินแดง 10-13 2,950 -2.00 
6 คลองห้วยขวาง คลองบางซื่อ ถนนรัชดาภิเษก 4-8 2,500 -2.00 
    รวม 11,800  

 
1.2 คู ลําราง ลํากระโดง 

ลําดบั ชื่อ จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว (ม.) ระดับขุดลอก (รทก.) 
1 คูข้างโบสถ์แม่พระฟาติมา คลองสามเสน สุดเขตคลอง 3-5 580 -2.00 

    รวม 580  
 

ความยาวคลอง คู ลําราง ลํากระโดงรวมทั้งสิ้นจํานวน 12,380 เมตร ; หรอื 12.38 กิโลเมตร 
 

ที่มา: สํานักการระบายน้ํา, ปี 2556 
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2. จุดอ่อนน้ําท่วม 

 
ที่มา: หนังสือจุดอ่อนน้ําท่วมเขต ปี 2557 
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3. พื้นที่สีเขียว (; ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557) 

3.1 จํานวนพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 (9 ประเภท*) 

 ประชากร** จํานวน (แห่ง) ไร ่ งาน ตร.วา พื้นที่รวม (ตร.ม) อัตราส่วนพื้นที่สีเขียว 
เขตดินแดง 128,838 67 213 3 41.00 342,164.00 2.66 
รวมทั้งกทม. 5,686,252 2,654 89,138 3 66.74 142,622,266.95 25.08 

ที่มา: ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร http://203.155.220.118/green-parks-admin/ 
หมายเหตุ:  

* ประเภทที่ 1) สนามกีฬากลางแจ้ง 2) สนามกอล์ฟ 3) แหลง่น้ํา 4) ที่ลุ่ม 5) ที่ว่าง 6) พื้นที่ไม้ยืนต้น 7) พื้นที่เกษตรกรรม 8) พื้นที่เพาะเลี้ยง
สัตวน์้ําและ 9) พื้นที่อื่นๆ 

** ข้อมูลประชากรรายเขต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (สํานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย) 
 

3.2 จํานวนพื้นที่สวนสาธารณะ (7 ประเภท*) 

 ประชากร** จํานวน (แห่ง) ไร ่ งาน ตร.วา พื้นที่รวม (ตร.ม) อัตราส่วนพื้นที่สีเขียว 
เขตดินแดง 128,838 117 141 2 85.98 226,743.92 1.76 
รวมทั้งกทม. 5,686,252 6,778 19,264 3 32.37 30,823,729.50 5.42 

ที่มา: ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร http://203.155.220.118/green-parks-admin/ 
หมายเหตุ:  

* ประเภทที่ 1) สวนหย่อมขนาดเล็ก 2) สวนหมู่บ้าน 3) สวนชุมชน 4) สวนระดับย่าน 5) สวนระดับเมือง 6) สวนถนนและ 7) สวนเฉพาะทาง 
** ข้อมูลประชากรรายเขต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (สํานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย) 
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ข้อมูลด้านสุขภาพ 

1. การให้บริการรักษาผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข ครึ่งปีงบประมาณ 2556 (ต.ค.55 - มี.ค.56) 

ศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวนผู้ป่วย 
รับการรักษา 

(ครั้ง) 

จํานวนผู้ป่วย (คน) 
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ 

รายใหม่ รายเก่า รายใหม่ รายเก่า 
ศูนย์ฯ 4 ดินแดง 22,159 5,361 6,624 1,736 1,404 
ศูนย์ฯ 52 สามเสนนอก 11,994 2,773 3,691 1,562 1,556 

รวม 34,153 8,134 10,315 3,298 2,960 
รวมทั้งกทม. 716,267 212,606 299,882 70,124 74,168 

ที่มา: กลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพฯ 
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ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 

1. จํานวนตลาด 3 แห่ง ได้แก่ 
1. ตลาดกรุณากรุงเทพฯ 
2. ตลาดศรีวานิช 
3. ตลาดอยู่เจริญ 

 
2. จํานวนตลาดนัด – ไม่มี – 

 
3. บริเวณจุดผ่อนผัน – ไม่มี – * หมายเหตุ สามารถทําการค้าได้ในวันจันทร์ 

 
4. จํานวนโรงภาพยนตร์ โรงแรม ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก๊ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร แผงจําหน่ายอาหารริมบาทวิถี และตลาด ในพื้นที่เขตดินแดง พ.ศ. 2556 

    จํานวน (แห่ง)     
 โรงภาพยนตร ์ โรงแรม ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก๊ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร แผงจําหน่าย

อาหาร 
ริมบาทวิถี 

ตลาด 

เขตดินแดง 1 12 3 4 76 259 263 6 
รวมทั้ง กทม. 143 335 179 211 2,974 11,824 7,715 345 

ที่มา: กองสุขาภิบาล สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2556) 
 

๕. พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่เขตดินแดง – ไม่มี – 
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๖. จํานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครสะสมถึงสิ้นปี พ.ศ. 2556 

   จํานวน   
 โรงงาน (แห่ง) เงินลงทุน (ล้านบาท)  คนงาน (คน)  
   ชาย หญิง รวม 

เขตดินแดง 154 1,440.82 1,377 1,057 2,434 
รวมทั้ง กทม. 17,762 308,155.14 281,738 269,283 551,021 

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

๗. รายชื่อผลิตภัณฑ์ในเขตดินแดงที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 (ประเภทของใช)้ 

 ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทร. ระดับดาว 
เขตดินแดง 1. ไตรมิติศิลป์ชุด The Personality of 

Thailand 
ช่อฟ้า  
(นายณัฏฐ์คเนศ เตชธรรมสิริ
กุล) 

310/30 ซ.เกียรติชัย ถ.อโศกดิน
แดง แขวง/เขตดินแดง  

086-0617136 5 

 2. หุ่นกระบอกโนราห์ชาตรี ริ้วทองหุ่นกระบอกไทย 136/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง/เขต
ดินแดง 

086-7787557 
081-2785511 

5 

 3. ตุ๊กตาดินเผาพอร์ชเลน แฟนซ ี นายปราโมท์ ธีระสานต์ 1/21-22 แขวง/เขตดินแดง 02-2745497 
081-9891154 

4 

 
๘. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจําป ี2556 (1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556) 

 เป้าหมายการจัดเก็บ 3 ภาษี ผลการจัดเก็บ 3 ภาษี คิดเป็นร้อยละ 
เขตดินแดง 231,750,000.00 245,469,774.51 105.92 
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๙. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีงบประมาณ 2555 - 2556 

 ปี 2555 ปี 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง 
 ราย จํานวนเงิน (บาท) ราย จํานวนเงิน (บาท)  

เขตดินแดง 1,813 230,624,680.89 2,555 238,509,397.46 3.42 
รวมทั้ง กทม. 139,510 9,659,196,057.29 143,973 10,429,694,431.80 7.98 

ที่มา: กองรายได้ สํานักการคลัง กรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ: ยอดก่อนปรับปรุงบัญชี ณ วันที่ 30 ต.ค. 2556 

 
๑๐. การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ ปีงบประมาณ 2555 - 2556 

 ปี 2555 ปี 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง 
 ราย จํานวนเงิน (บาท) ราย จํานวนเงิน (บาท)  

เขตดินแดง 1,478 1,671672.24 2,102 1,742,217.65 4.22 
รวมทั้ง กทม. 161,037 132,133,283.76 184,284 129,891,517.62 -1.70 

ที่มา: กองรายได้ สํานักการคลัง กรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ: 1) ภาษีบํารงุท้องที่เป็นยอดสุทธิ (หัก 5% แล้ว)  2) ยอดก่อนปรับปรุงบัญชี ณ วันที่ 30 ต.ค. 2556 

 

๑๑. การจัดเก็บภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2555 - 2556 

 ปี 2555 ปี 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง 
 ราย จํานวนเงิน (บาท) ราย จํานวนเงิน (บาท)  

เขตดินแดง 1,549 15,840,446.40 2,168 16,693,119.70 5.38 
รวมทั้ง กทม. 90,470 708,591,103.96 104,016 744,166,979.83 5.02 

ที่มา: กองรายได้ สํานักการคลัง กรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ: ยอดก่อนปรับปรุงบัญชี ณ วันที่ 30 ต.ค. 2556 
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๑๒. รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย ปีงบประมาณ 2555 – 2556 

 ปี 2555 ป ี2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง 
 การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล การเก็บขนมูลฝอย การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล การเก็บขนมูลฝอย การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล การเก็บขนมูลฝอย 

เขตดินแดง 581,950 9,396,010 605,900 9,319,720 4.12 -0.81 
รวมทั้ง กทม. 35,591,360 419,340,825 36,458,440 456,096,558 2.44 8.77 

ที่มา: ฝ่ายขนถ่ายสิ่งปฏิกูล และกลุ่มงานวิจัย ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล สํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
 

๑๓. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2555 – 2557 

  จํานวนเงิน (ล้านบาท)  อัตราการเปลี่ยนแปลง 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 

เขตดินแดง 303.4255 326.7288 375.3740 7.68 14.89 
รวมทั้ง กทม. 16,742.3900 17,539.2149 18,634.3104 4.76 6.24 

ที่มา: สํานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร 
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ปัญหาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต 

ด้าน ประเด็นปัญหา/ สถานการณ์ ผลกระทบต่อพื้นที่ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน       

2. ด้านสังคม       

3. ด้านเศรษฐกิจ       

4. ด้านสิ่งแวดล้อม       

5. ด้านสาธารณสุข       

6. ด้านการบริหารจัดการ       

7. อื่น ๆ (ระบ)ุ       

 




