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การจัดท าฐานข้อมูลของส านักงานเขตดอนเมือง
1. ขอ้มลูทัว่ไป
ดอนเมืองเป็นชื่อของทีร่าบสูงน้้าท่วมไม่ถึง อยู่ทางด้านเหนือของจังหวัดพระนคร ติดต่อกับ
ทุง่รังสิต จังหวัดปทุมธานี ส่วนทางทิศตะวันตกติดต่อกับอ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เดิมเป็นพืน้ทีป่่าสะแกและทุง่นา 
เป็นทีอ่ยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ เช่น ช้าง เป็นต้น
          บริเวณสนามบิน เดิมเป็นพืน้ทีท่ีช่าวบ้านเรียกว่า ดอนอีเหยี่ยว เนื่องจากมีนกเหยี่ยวและอีแร้งอาศัย
บินหากินอยู่ละแวกนั้นเป็นจ้านวนมาก ยังมีชาวบ้านพักอาศัยอยู่ด้านหัวสนามบินและแถบบริเวณริมคลองเปรม
ประชากร ประมาณได้ราว 50 หลังคาเรือน ด้านการคมนาคมมีแต่ทางรถไฟทีจ่ะเข้าเมืองหลวงหรือออกต่างจังหวัด
เพียงทางเดียวเท่านั้น
          ในราวปี พ.ศ. 2469 ทางราชการได้พิจารณาจัดต้ังกองการบิน สังกัดกองทัพบกขึ้น ณ บริเวณทีแ่ห่งนี้
ซ่ึงต่อมาในภายหลังได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกองทัพอากาศ (โดยมี พล.อ.ท.พระยาเฉลิมอากาศเป็นผู้บัญชาการ 
ทหารอากาศคนแรก) และในปีนั้นเอง ทางราชการกองทัพอากาศได้ขอพระราชทานเปล่ียนชื่อสถานทีจ่ากดอนอีเหยี่ยว
เป็น ดอนเมือง โดยอยู่ในเขตปกครองของต้าบลตลาดบางเขน อ้าเภอบางเขน จังหวัดพระนคร และคงใช้ชื่อนี้มาตราบ
จนถึงปัจจุบัน

 2. พ้ืนที ่เขตปกครอง อาณาเขตตดิตอ่ และแผนที่
ส้านักงานเขตดอนเมืองจัดต้ังโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที ่4 กันยายน 2532 โดยแบ่งพืน้ที่
ออกจากเขตบางเขนเดิม จ้านวน 3 แขวง ประกอบด้วย แขวงทุง่สองห้อง แขวงสีกัน และแขวงตลาดบางเขน
มีเนื้อทีป่ระมาณ 59.56 ตารางกิโลเมตร โดยเช่าอาคารตึกแถว 8 คูหาบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 10 เปิดให้บริการ
ประชาชนไปก่อน จนกระทัง้วันที ่23 สิงหาคม 2534 กรุงเทพมหานครได้อนุมัติงบประมาณ 89 ล้านบาท
สร้างอาคารส้านักงานถาวรเขตขึ้นใหม่สูง 8 ชั้นในเนื้อทีท่ัง้หมด 3 ไร่ 1 งาน อยู่บริเวณทิศตะวันออกของอาคาร
ตึกแถวเดิม  ต่อมาวันที ่14 ตุลาคม 2540 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปล่ียนแปลงพืน้ทีเ่ขตดอนเมืองและจัด
ต้ังเขตหลักส่ี กรุงเทพมหานครมีผลท้าให้เขตดอนเมืองถูกแบ่งเป็น 2 เขตปกครองใช้แนวคลองไผ่เขียว (คลองตาอูฐ) 
มาบรรจบคลองเปรมประชากรและคลองวัดหลักส่ีเป็นเส้นแบ่งเขต โดยแบ่งแขวงสีกัน ซ่ึงอยู่ตอนเหนือรวมกับแขวงตลาด
บางเขนตอนบน ซ่ึงถูกยุบรวมกับแขวงสีกัน ต้ังเป็นเขตดอนเมืองมีเนื้อทีป่ระมาณ 36.803 ตารางกิโลเมตร 
ส่วนแขวงตลาดบางเขนทีเ่หลืออยู่ตอนใต้รวบกับแขวงทุง่สองห้อง ต้ังเป็นเขตหลักส่ีทัง้นี้มีผลต้ังแต่วันที ่21
 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้น   ต่อมาในวันที ่ 21  กันยายน  2552  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ฉบับประกาศและงานทัว่ไป  เล่มที ่126  ตอนพิเศษ  137 ง เปล่ียนแปลงพืน้ทีแ่ขวงสีกัน  และต้ังแขวงดอนเมือง   
แขวงสนามบิน   โดยมีรายละเอียดพืน้ทีแ่ขวง  ดังนี้
โดยมีรายละเอียดพืน้ทีแ่ขวง  ดังนี้
แขวงสีกัน
แนวเขตติดต่อ



ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อ้าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
แนวเขตการปกครองของแขวงสีกัน
ทิศเหนือ 
เร่ิมต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวคลองประปาฝ่ังตะวันออกตามแนวคลองบ้านใหม่ฝ่ังเหนือ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวคลองบ้านใหม่ฝ่ังเหนือ บรรจบกับแนวคลองเปรมประชากรฝ่ังตะวันตก ไปทางทิศเหนือตามแนวคลอง
เปรมประชากรฝ่ังตะวันตก บรรจบกับแนวแบ่งเขตการปกครองตามแนวเขตระวางโฉนดทีดิ่นระหว่างอ้าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กับเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันออกตามแนวแบ่งเขตการปกครอง
ตามแนวเขตระวางโฉนดทีดิ่นระหว่างอ้าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีกับเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
บรรจบกับแนวขอบทางถนนก้าแพงเพชร ๖ ฟากตะวันออก
ทิศตะวันออก
เร่ิมต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวแบ่งเขตการปกครองตามแนวเขตระวางโฉนดทีดิ่นระหว่างอ้าเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานีกับเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บรรจบกับแนวขอบทางถนนก้าแพงเพชร ๖ ฟากตะวันออก 
ไปทางทิศใต้ตามแนวขอบทางถนนก้าแพงเพชร ๖ ฟากตะวันออก ส้ินสุดทีจุ่ดบรรจบระหว่างแนวขอบทาง ถนน
สรงประภาฟากเหนือ ผ่านถนนเชิดวุฒากาศกับแนวขอบทางถนนก้าแพงเพชร ๖ ฟากตะวันออก
ทิศใต้
เร่ิมต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนสรงประภาฟากเหนือ ผ่านถนนเชิดวุฒากาศกับแนวขอบทางถนน
ก้าแพงเพชร ๖ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางถนนสรงประภาฟากเหนือ ส้ินสุดทีจุ่ด
บรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนสรงประภาฟากเหนือกับแนวคลองประปาฝ่ังตะวันตก
ทิศตะวันตก
เร่ิมต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนสรงประภาฟากเหนือกับแนวคลองประปาฝ่ังตะวันตกไปทางทิศเหนือ
ตามแนวคลองประปาฝ่ังตะวันตกกับแนวคลองบ้านใหม่ฝ่ังเหนือแขวงดอนเมืองแนวเขตติดต่อทิศเหนือ 
ติดต่อกับ แขวงสีกัน เขตดอนเมืองทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงตลาดบางเขน และแขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ้าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี
แนวเขตการปกครองของแขวงดอนเมือง
ทิศเหนือ
เร่ิมต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวคลองประปาฝ่ังตะวันตกกับแนวขอบทางถนนสรงประภาฟากเหนือไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวขอบทางถนนสรงประภาฟากเหนือผ่านถนนเชิดวุฒากาศส้ินสุดทีจุ่ดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนสรงประภา



ฟากเหนือกับแนวขอบทางถนนก้าแพงเพชร ๖ ฟากตะวันออก
ทิศตะวันออก
เร่ิมต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนสรงประภาฟากเหนือกับแนวขอบทางถนนก้าแพงเพชร ๖ ฟาก
ตะวันออกไปทางทิศใต้ตามแนวขอบทางถนนก้าแพงเพชร ๖ ฟากตะวันออก ส้ินสุดทีจุ่ดบรรจบระหว่างแนวขอบ
ทางถนนก้าแพงเพชร ๖ ฟากตะวันออก กับแนวคลองวัดหลักส่ีฝ่ังเหนือทิศใต้
เร่ิมต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนก้าแพงเพชร ๖ ฟากตะวันออกกับแนวคลองวัดหลักส่ีฝ่ังเหนือ ไป
ทางทิศตะวันตกตามแนวคลองวัดหลักส่ีฝ่ังเหนือ บรรจบกับแนวคลองเปรมประชากรฝ่ังตะวันออก ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวคลองเปรมประชากรฝ่ังตะวันออกบรรจบกับแนวคลองตาอูฐ (ไผ่เขียว) ฝ่ังเหนือ ไปตามแนวคลองตาอูฐ (ไผ่เขียว) 
ฝ่ังเหนือ ส้ินสุดทีจุ่ดบรรจบระหว่างแนวคลองตาอูฐ (ไผ่เขียว) ฝ่ังเหนือกับแนวคลองประปาฝ่ังตะวันตก
ทิศตะวันตก
เร่ิมต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวคลองตาอูฐ (ไผ่เขียว) ฝ่ังเหนือกับแนวคลองประปาฝ่ังตะวันตก  ไปทางทิศเหนือ
แนวคลองประปาฝ่ังตะวันตก ส้ินสุดทีจุ่ดบรรจบระหว่างแนวคลองประปาฝ่ังตะวันตกกับแนวขอบทางถนนสรงประภา
แขวงสนามบิน
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ้าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสายไหม และแขวงคลองถนน เขตสายไหม
ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน และแขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แขวงสีกัน และแขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
แนวเขตการปกครองของแขวงสนามบิน

ทิศเหนือ
เร่ิมต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวแบ่งเขตการปกครองตามแนวเขตระวางโฉนดทีดิ่นระหว่างอ้าเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานีกับเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บรรจบกับแนวขอบทางถนนก้าแพงเพชร ๖ ฟากตะวันออก
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวแบ่งเขตการปกครอง ตามแนวเขตระวางโฉนดทีดิ่นระหว่างอ้าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานีกับเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ส้ินสุดทีจุ่ดบรรจบระหว่างแนวร้ัวอนุสรณ์สถานแห่งชาติกับ
แนวขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออก

ทิศตะวันออก
เร่ิมต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวร้ัวอนุสรณ์สถานแห่งชาติกับแนวขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออก ไปทาง
ใต้ตามแนวขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออก บรรจบแนวคลองบางเขน (คลองถนน) ฝ่ังตะวันออก ส้ินสุด
ทีจุ่ดบรรจบระหว่างแนวคลองบางเขน  (คลองถนน) ฝ่ังตะวันนออกกับแนวคลองวัดหลักส่ีฝ่ังเหนือ
ทิศใต้



เร่ิมต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวคลองบางเขน (คลองถนน) ฝ่ังตะวันออกกับแนวคลองวัดหลักส่ีฝ่ังเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันตกตามแนวคลองวัดหลักส่ี ฝ่ังเหนือกับแนวขอบทางถนนก้าแพงเพชร ๖ ฟากตะวันออก

ทิศตะวันตก
เร่ิมต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวคลองวัดหลักส่ีฝ่ังเหนือกับแนวขอบทางถนนก้าแพงเพชร ๖ ฟากตะวันออกไป
ทางทิศเหนือตามแนวขอบทางถนนก้าแพงเพชร ๖ ฟากตะวันออก ส้ินสุดทีจุ่ดบรรจบระหว่างแนวแบ่งเขตการ
ปกครองตามแนวเขตระวางโฉนดทีดิ่นระหว่างอ้าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีกับเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
กับแนวขอบทางถนนก้าแพงเพชร ๖ ฟากตะวันออก 2) พืน้ที ่เขตปกครอง อาณาเขตติดต่อ และแผนที่
ปัจจุบันมีเนื้อทีท่ัง้หมดรวม 21,362 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของฝ่ังพระนคร 
มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางเขน มีคลองหลุมไผ่ คลองสามขา คลองโคกคราม และคลองตาเร่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ และเขตวังทองหลาง มีถนนประดิษฐ์มน-ูธรรมฟากตะวันออก
เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตวังทองหลางและเขตห้วยขวาง มีถนนสังคมสงเคราะห์ ถนนโชคชัย 4 คลองทรงกระเทียม 
และคลองลาดพร้าวเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตจตุจักร มีคลองลาดพร้าวและคลองบางบัวเป็นเส้นแบ่งเขต



3. ประชากร
ขอ้มลูประชากรท่ังเขต

จ้านวนครัวเรือน   67854  หลังคาเรือน
จ้านวนประชากร 166,462  คน
เป็นชาย8300883454   คน
เป็นหญิง 131117    คน
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง   131117 คน
เป็นชาย   64,355   คน
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2557

4. โครงสร้างการทางบริหาร/อัตราก้าลัง
- ข้าราชการประจ้า/ลูกจ้าง

ผู้อ านวยการเขต  1 อัตรา
ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต 2 อัตรา
ปกครอง  15 อัตรา
ทะเบียน 20  อัตรา
โยธา 18  อัตรา
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 10  อัตรา
รายได้ 11  อัตรา 
รักษาความสะอาดฯ 13  อัตรา
ศึกษา 7  อัตรา
คลัง 12  อัตรา
เทศกิจ 12  อัตรา
พัฒนาชุมชน 16  อัตรา
โรงเรียน 10  อัตรา
รวม 147  อัตรา

ลูกจ้าประจ า

ปกครอง 13  อัตรา  
ทะเบียน 2  อัตรา
โยธา 41  อัตรา
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 3  อัตรา
รายได้ 2
กษาความสะอาดฯ 353  อัตรา



รายได้ 2
รักษาความสะอาดฯ 353  อัตรา
ศึกษา 1  อัตรา
คลัง 1 อัตรา
เทศกิจ 34  อัตรา
พัฒนาชุมชน 2  อัตรา
รวม 452  อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ)

ปกครอง 3  อัตรา
ทะเบียน  -
โยธา 24  อัตรา
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 2  อัตรา
รายได้    -
รักษาความสะอาดฯ 183  อัตรา
คลัง  -
เทศกิจ 2  อัตรา
พัฒนาชุมชน 1  อัตรา
รวม 215  อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว (โครงการ)
 
ปกครอง   -
ทะเบียน 2  อัตรา
โยธา  -
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 4  อัตรา
รายได้  -
รักษาความสะอาดฯ  -
คลัง  1  อัตรา
เทศกิจ  -
พัฒนาชุมชน  -
รวม 7  อัตรา

- ข้าราชการฝ่ายการเมือง
      เขตเลือกตั้งที่ 11 กทม. ประกอบด้วย เขตดอนเมือง(แขวงสนามบิน) เขตหลักสี่
      เขตเลือกตั้งที่ 12 กทม. ประกอบด้วย เขตดอนเมือง(แขวงดอนเมือง และแขวงสีกัน)
    - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส)     จ านวน 2 คน (รวมกับเขตหลักสี่ เขตเลือกตั้งที่ 11 1 คน)
    - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร        จ านวน 2 คน
       แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต



    - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร        จ านวน 2 คน
       แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต
              เขตเลือกตั้งที่ 1 แขวงดอนเมือง
              เขตเลือกตั้งที่ 2 แขวงสนามบิน ,แขวงสีกัน
     - สมาชิกสภาเขตดอนเมือง (ส.ข)     จ านวน 8 คน

5. อ านาจหน้าที่/ความรับผิดชอบชองฝ่ายต่าง ๆ ในส านักงานเขต
5.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งทางด้านกายภาพเศรษฐกิจ สังคม อนามัยและ
คุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มี
องค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชนส่งเสริมสนับสนุน และจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน 
กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือจัดหาที่
อยู่ชั่วคราว ส่งเสริมอาชีพ การจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต การด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิการและส่งเสริมความประพฤติเด็ก
5.2 ฝ่ายปกครอง
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง ทางทะเบียนปกครองได้แก่ ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม 
ทะเบียนพาณิชย์ ท าเบียนมัสยิด ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติกรรม งานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ การช่วยเหลือประสบภัย การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การ
ท าประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและการบริการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและการ
รับส่งวิทยุงานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนการติดตาม
ประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอ านวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและ
รักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทั่วไปของส านักงานเขต 
งานที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
เบอร์โทรศัพท์และโทรสาร : 02-565-9415
E-mail : pk.donmueang@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/pk.donmueang

ลักษณะงาน/ภารกิจที่ปฏิบัติ
               1. การสอบสวนรับรองกรณีต่างๆ
                 ผู้ประสงค์ท่ีได้หนังสือรับรองจะต้องติดต่อส านักงานเขตท้องที่ที่ตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้านและออก
หนังสือรับรองกรณีดังนี้
                 1.1 รับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
                 1.2 รับรองว่าเป็นผู้ประสบภัย
                 1.3 รับรองความประพฤติ
                 1.4 รับรองว่าบุคคลยังมีชีวิตอยู่ เพ่ือไปรับบ านาญ
                 1.5 รับรองสถานภาพทางการสมรส
                 1.6 รับรองลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
                 1.7 รับรองว่าได้รับเงินค่าเลี้ยงดูจากบุตรหรือผู้ส่งเงินต่างประเทศเพ่ือลดหย่อนภาษี ฯลฯ
                 1.8 รับรองการใช้อ านาจปกครองบุตรกรณีหญิงมิได้จดทะเบียนสมรส



                 1.8 รับรองการใช้อ านาจปกครองบุตรกรณีหญิงมิได้จดทะเบียนสมรส
                 1.9 สอบสวนการตาย รับรองสถานที่เกิด สอบสวนทายาท
                 1.10 รับรองลายมือชื่อในสัญญาเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา
                 1.11 การมอบอ านาจ

                 หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับหนังสือรับรองบุคคล และเรื่องราวต่างๆ ประกอบด้วย
                 1. บัตรประจ าตัวประชาชน
                 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เกี่ยวข้อง
                 3. พยานบุคคลที่เชื่อถือได้อย่างน้อย 2 คน พร้อมบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน

             2. งานทะเบียนพินัยกรรม
                 2.1 กฎหมายก าหนดให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการในพินัยกรรม 3 แบบ คือ พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง 
พินัยกรรมแบบเอกสารลับ และพินัยกรรมแบบเอกสารลับ และพินัยกรรมแบบเอกสารท าด้วยวาจา
                 2.2 การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
                 2.3 การตัดทายาทมิให้รับมรดก
                 2.4 การสละมรดก
                 2.5 การคัดและรับรองส าเนา

                 หลักฐานที่ต้องใช้ในการท าพินัยกรรม ประกอบด้วย
                 1. บัตรประจ าตัวประชาชน
                 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน

3. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
                 4. กรณีผู้ท าพินัยกรรมอายุเกิน 60 ปี หรือป่วยควรมีใบรับรองแพทย์ว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
                 5. พยานบุคคลอย่างน้อย 2 คน

             3. งานทะเบียนสมาคม
                 3.1 การขอจดทะเบียนการจัดตั้งสมาคม
                      การยื่นค าขอตามแบบ ส.ค.1
                       - ให้ผู้จะเป็นสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ยื่นค าขอตามแบบ ส.ค. 1 ณ ส านักงานเขต
                       เอกสารประกอบการยื่นค าขอ
                          (1) ข้อบังคับขงสมาคม
                          (2) รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบคน
                          (3) รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม
                          (4) รายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม
                          (5) แผนผังที่ตังโดยสังเขปของสมาคมทังส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา(ถ้ามี)
                          (6) หนงัสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ของสมาคม
                          (7) ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้เป็นสมาชิกละคณะกรรมการของสมาคม
                          (8) ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม



                          (8) ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม
                 3.2 การขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสมาคม
                      3.2.1 กรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับขอสมาคม
                       การยื่นค าขอตามแบบ ส.ค.2
                            - ให้นายกสมาคมหรือผู้ได้รับมอบหมาย หรอมอบอ านาจให้ผู้แทนมา ยื่นค าขอตามแบบ ส.ค. 
2 ณ ส านักงานเขต
                       เอกสารประกอบการยื่นค าขอ
                          (1) รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ที่มีมติให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคม
                          (2) ข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่าและข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่
                          (3) ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่าและข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่
                          (4) แผนผังที่ตั้งโดยสังเขปของสมาคมและหนังสือ
                      3.2.2 กรณีการแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ท้ังชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
                 3.3 การขอจดทะเบียนเลิกสมาคม
             4. งานทะเบียนมูลนิธิ
                 4.1 การขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
                       เอกสารประกอบการยื่นค าขอ
                         1. รายชือ่เจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรส าหรับมูลนิธิโดยมีเอกสารประกอบ 
คือ หนังสือรับรองของธนาคารทีเป็นบัญชีเงินฝากของเจ้าของทรัพย์สิน, ส านาโฉนดที่ดิน
              
                       
                 4.2 การขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ท้ังชุดหรือการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
กรรมการของมูลนิธิ
                 4.3 การขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของมูลนิธิ
                 4.4 การแจ้งการเลิกมูลนิธิ
                 4.5 การตรวจตราและรับรายงานงบดุล งบการเงิน รายงานการประชุม และรายงานการด าเนินกิจการ
ของมูลนิธิ
            5. งานทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                 5.1 การขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                 5.2 การขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ
                 5.3 การขอจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
                 5.4 การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                 5.5 การขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี
                 5.6 การอุทธรณ์
                 5.7 การออกใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                 5.8 การเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่
            6. งานทะเบียนพาณิชย์
                 6.1 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่
                 6.2 การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์
                 6.3 ด าเนินการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ



                 6.3 ด าเนินการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ

                 เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 8 รายการ
                 การจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม)่
                 1. แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
                 2. เอกสารของผู้ประกอบพาณิชย์กิจกรณีต่างๆ ดังนี้
                      2.1 บุคคลธรรมดา ส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชย์กิจ
                      2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจกรรมร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ถือหุ้นส่วนทกคน หนังสือหรือสัญญาจัดตั้ง
                      2.3 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลตามกฎหมายไทย ส าเนาหนังสือรับรองพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจ
                      2.4 นิติบุคคลต่างประเทศ ส าเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือแต่งตั้งผู้ด าเนิน
กิจการในประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรอืหนังสือรับรองการใช้สิทธิ (ถ้ามี) กรณีการจัดท าขึ้นต่างประเทศจะตอ้งมีค ารับรองของโร
ตารีพับบิคหรือบุคลซ่ึงประทั้งๆ ตั้งให้เป็นผูม้ีอ านาจรับรองเอกสร พรอ้มด้วยค ารับรองของกงสุลหรอืสานทูตไทย
                 3. กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กจิมิได้เป็นเจ้าบ้าน (เอกสารเพิ่มเตมิ)
                      3.1 หนังสอืยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสถานทีต่ั้งส านกังานใหญ่
                      3.2 ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผูเ้ช่า
            7. งานรับเรือ่งราวรอ้งทุกข์
                 7.1 รับเรื่องจากประชาชนทีม่ีปัญหาได้รับความเดือดร้อนด้วยเหตตุ่างๆ
                 7.2 ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่ด าเนนิการแก้ไขความเดือดร้อน
5.3 ฝ่ายโยธา
มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการกอ่สร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงโรงเรียน ในสังกดักรุงเทพมหานคร และสิ่งสาธารณประโยชน์ตา่งๆ ให้เป็นไปตามงบประมาณประจ าปี การ
ส ารวจเพื่อวางแฟนการกอ่สร้าง การปรับปรุงระบบระบายน้ า การบ ารุงรักษา คู คลองและทอ่ระบายน้ า การป้องกนัน้ าท่วม การควบคุมบังคับหรือการปฏิบัติงาน 
ด าเนนิการเกี่ยวกับการพฒันาเมือง วางผังปรับปรุงบริเวณเฉพาะแห่งหรอืบรเิวณ การใช้ประโยชนท์ี่ดินให้เป็นไปตามมาตรฐานผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร รวมทั้งวางแผน
ด้านงบประมาณ และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง
5.4 ฝ่ายทะเบียน
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชนทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาต ิทะเบียนทัว่ไป(ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชือ่บุคคล) 
การควบคลมุดูแลศนูย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหน้าทีอ่ื่นที่เกี่ยวขอ้งหรอืได้รับ
มอบหมาย
5.5 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสขุาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่ประกอบด้วยกิจการที่เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร การ
จ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานไม่กอ่เหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ้ยู่อาศัยใกล้เคียง การควบคุมมลพิษ การส่งเสริม
และรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม การเสรมิสรา้งศักยภาพของผู้บริโภค การสร้างและการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสาธารณะสุข 
การก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว ์การควบคมุ การก าจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุร าคาญทีอ่าจเกิด หรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะ

ใบอนุญาตประกอบกิจการของฝ่ายสิ่งแวดล้อม, สัญญาเช่าอาคาร
4.    หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล)
5.       ใบมอบอ านาจกรณีให้ผู้อ่ืนท าการแทน
6.       อ่ืน ๆ สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรายได้ โทร. 0 2565 9412
หมายเหตุ  ให้ผู้รับประเมิน หรือเจ้าของโรงเรือน ถ่ายส าเนาหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นพร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้องก ากับทุกฉบับ มาขอรับแบบยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ที่ส านักงานเขตของ
กรุงเทพมหานคร

ภาษีป้าย
ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายโฆษณาสินค้าต่าง ๆ 
1.      ป้ายที่ต้องเสียภาษี



1.      ป้ายที่ต้องเสียภาษี
ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณา
การค้าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ ไม่ว่าแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน 
แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน
2.      อัตราค่าภาษีป้าย : ค านวณตามพ้ืนที่ป้าย (กว้าง x ยาว) เป็นตารางเซนติเมตร ตามประเภทป้าย ดังนี้ 
                        ประเภทป้าย    อัตรา บาท / 500 ตาราง
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน    3 
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น   20 

3. ป้ายดังต่อไปนี้ 
   (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย 
   (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ
4. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความภาพ 
    หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้ว
    อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตรา ตาม 1 , 2 หรือ 3 แลว้แต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีท่ี
เพ่ิมข้ึน 
5. ป้ายตาม 1, 2, 3 หรือ 4 เมื่อค านวณพ้ืนที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้อง เสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสีย
ภาษีป้ายละ 200 บาท
3.      ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีป้าย
เจ้าของป้ายซึ่งแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น โดยมีเจตนาเพ่ือ
หารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ หรือท าให้ปรากฏ
ด้วยวิธีใดๆ ก็ตามมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย กรณีท่ีไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายได้ ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่เป็นที่ติดตั้งป้าย เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามล าดับ
4.     ก าหนดการยื่นแบบ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ณ ฝ่ายรายได้ ส านักงานเขต
ดอนเมือง ดังนี้
•  กรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งใหม่ ให้ยื่นแบบ (ภ.ป. 1) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย 
•  กรณีป้ายที่ช าระค่าภาษีป้ายต่อเนื่องทุกปี ให้ยื่นแบบ (ภ.ป. 1) ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี
•  กรณีป้ายที่ช าระค่าภาษีป้ายประจ าปีแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงป้าย ให้มาแจ้ง ภายใน 15 วัน
•  หากท่านปลดป้ายลงเนื่องจากเลิกกิจการ ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
5. เอกสารประกอบการยื่นแบบ (ภ.ป. 1)พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 
•  ใบอนุญาตติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าท าป้าย
•  รูปถ่ายป้าย, วัดขนาดความกว้าง x ยาว
•  ส าเนาทะเบียนบ้าน
•  บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
•  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขท่ีทะเบียนการค้า (กรณีนิติบุคคล)
•  กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท, ทะเบียนพาณิชย์  หรือ
หลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ. 01, ภ.พ. 09, ภ.พ. 20
•  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) และ ใบเสร็จรับเงิน
การเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)



การเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
กรณีภาษีป้าย (รายเก่า) ที่ยื่นช าระทุกปี 
 - ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป. 1) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย
 - กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ป. 1
หมายเหตุ มาขอรับแบบยื่นภาษีป้ายได้ที่ส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 
 
ภาษีบ ารุงท้องที่ 
1. ภาษีบ ารุงท้องที่ 
คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย ท าการเกษตรและท่ีดินว่างเปล่า
2. ก าหนดการยื่นแบบและช าระภาษี  
ให้เจ้าของที่ดินช าระค่าภาษีในเดือนเมษายนของทุกปี ยกเว้นในปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินใหม่ ให้ยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท. 5) ภายในเดือนมกราคม และช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน ผู้ใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือเจ้าของที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือเปลี่ยนแปลง
จ านวนเนื้อที่ดินต้องยื่นแบบฯ หรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน
3. ฐานภาษี คือ
      - ราคาปานกลางที่ดินที่คณะกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งได้ก าหนดขึ้น ปกติให้เสียภาษีตาม
บัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัติโดยจะก าหนดตามท่ีตั้งที่ดิน เช่น ที่ดินติดถนน ตรอก ซอยและอ่ืน ๆ ซึ่ง
ปัจจุบันราคาปานกลางที่ดินที่ใช้ประเมินภาษีบ ารุงท้องที่เป็นราคาที่ใช้ประเมินตั้งแต่ปี 2521 – 2524 โดยราคา
ต่ าสุด คือ ราคาปานกลางไร่ละ 1,600 บาท อัตราภาษี ไร่ละ 8 บาท และสูงสุด คือราคาปานกลางไร่ละ 
9,000,000 บาท อัตราภาษีไร่ละ 22,495 บาท
- ที่ดินที่ใช้ประกอบการกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุกให้เสียกึ่งอัตรา แต่ถ้าเจ้าของที่ดินประกอบการกสิกรรม
ประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเองให้เสียอย่างสูงไม่เกินไร่ละ 5 บาท
- ที่ดินที่ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพของที่ดิน ให้เสียเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเท่า
4. หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่
1. ส าเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายเอกสารทุกหน้า) 
2. หนังสือสัญญาซื้อขาย ในกรณีที่ขายที่ดินไปบางส่วนหรือทั้งหมด 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน 
4. ส านาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน 
5. หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของที่ดินไม่สามารถมายื่นแบบด้วยตนเอง 
กรณีเป็นรายเก่าท่ีเคยยื่นเสียภาษีแล้ว ให้น าใบเสร็จช าระเงินครั้งสุดท้ายมาแสดงด้วย (ถ้ามี)

ช่องทางการช าระเงินค่าภาษี
 เมื่อท่านได้รับใบแจ้งการประเมินภาษีจากเจ้าหน้าที่รายได้ของกรุงเทพมหานครแล้ว ท่านสามารถเลือกช าระเงินภาษี
ได้จากช่องทางต่อไปนี้
1. ส านักงานเขต หรือ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยยื่นขอช าระเงินได้ที่ฝ่ายการคลัง ส านักงานเขต หรือกอง
การเงินศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) สามารถช าระภาษีด้วยเงินสด ด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต เช็คหรือ
ธนาณัติ โดยถือวันที่จ่ายเช็คหรือวันที่โอนเงินทางธนาณัติเป็นวันช าระเงิน
2. การช าระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย น าใบแจ้งหนี้ค่าภาษีไปติดต่อช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ 
และรับใบเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน



2. การช าระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย น าใบแจ้งหนี้ค่าภาษีไปติดต่อช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ 
และรับใบเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. การช าระภาษีผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 

ส าหรับตู้ ATM ที่มีช่องอ่านบาร์โค๊ด 
1. เลือกช่องบริการอ่ืน ๆ 
2. เลือกประเภทบริการช าระด้วยบาร์โค๊ด 
3. สแกนใบน าช าระภาษี 
4. ด าเนินการตามข้ันตอนที่ตู้ ATM ระบุ
ส าหรับตู้ ATM ธรรมดา
1. เลือกช าระค่าบริการ
2. ใส่รหัสของกรุงเทพมหานคร 9299
3. ด าเนินการตามข้ันตอนที่ตู้ ATM ระบุ
4. การช าระภาษีผ่านทาง Internet
1. สมัคร KTB Online กรณีบุคคลธรรมดา และ KTB Corporate Online กรณีนิติบุคคล โดยสมัครที่
www.ktb.co.th

2. ลงทะเบียนใช้บริการกรุงเทพมหานครที่http://epay.bangkok.go.th เพ่ือขอ Username และPassword
3. เลือกช าระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยออนไลน์ ใส่ Username และ Password ของธนาคารกรุงไทยที่   สมัครไว้ 

แล้วเลือกบัญชีที่ประสงค์จะให้หักเงิน

หมายเหตุ.-  เฉพาะการช าระภาษีประจ าปีภายในก าหนดเวลา/ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการช าระภาษี รายการ  ละ 
10 บาท
สถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ฝ่ายรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 (ตุลาคม  2556 - พฤษภาคม 2557)

ประเภทภาษี              
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
    ประมาณ             ยอดการประเมิน              คิดเป็น                 ยอดจัดเก็บ                คิดเป็น

   115,000,000.00   1,375 106,226,669.65   92.41 1,503       75,433,340.79              
65.59

ภาษีบ ารุงท้องที่
  ประมาณ             ยอดการประเมิน              คิดเป็น                 ยอดจัดเก็บ                คิดเป็น

1,900,000.00      2,900 2,126,791.59       111.94 2,900         2,126,791.59              
111.94
 
ภาษีป้าย



ภาษีป้าย
ประมาณ             ยอดการประเมิน              คิดเป็น                 ยอดจัดเก็บ                คิดเป็น

10,000,000.00   1,437 10,418,926.00    104.19 1,446      9,831,690.57          98.32

ยอดรวมทั้งสิ้น

ประมาณ                     ยอดการประเมิน              คิดเป็น                 ยอดจัดเก็บ                คิดเป็น

126,900,000.00  5,712 118,812,387.24    93.63 5,849          87,391,822.95           68.87

5.7 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

การให้บริการด้านการกวาดและเก็บขนมูลฝอย ให้บริการด้านการกวาดตามถนนสายหลัก สายรองบริเวณท่ีสาธารณะ
พัฒนาท าความสะอาดตามพ้ืนที่ว่างในพื้นที่เขตดอนเมือง ให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้บริการ
จัดเก็บมูลฝอย ตามถนนสายหลัก สายรอง ตามบ้านพักอาศัย ตลาด สถานประกอบการ และสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่เขต
ดอนเมือง ให้บริการจัดเก็บขนมูลฝอยทางน้ า บริเวณบ้านพักอาศัยริมคลองในพ้ืนที่เขตดอนเมือง
     หมายเหตุ มูลฝอยอันตรายจัดเก็บทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน
5.8 ฝ่ายการศึกษา
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและวิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียน
เพ่ือวางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับ ตรวจสอบจัดท าบัญชีรายชื่อสนับสนุน
และประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสาน ตรวจสอบ กลั่นกรอง งานด้านบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ เพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับเด็กอายุถึงเกณฑ์ การศึกษา
ภาคบังคับ ส่งให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เขต เพ่ือเตรียมการรับนักเรียน ประสานงาน ติดตาม สรุปผลการรับ
เด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่เขต รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือน า
ข้อมูลเสนอผู้อ านวยเขตให้บริการข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับงานการศึกษา ของส านักงาน
เขต วางแผนและด าเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหล่งหนับสนุนประสานรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง
ทรัพยากร ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพิทักษ์
สิทธิเด็กและเยาวชน การคุ้มครองสิทธิของนักเรียน ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และประสานการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริม
และสนับสนุน การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการทางสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาความรู้
5.9 ฝ่ายการคลัง
 รายละเอียดขั้นตอนการให้บริการ การรับช าระเงิน

1.  ผูช้ าระเงินยื่นเอกสาร เช่น
     - แบบแจ้งประเมินภาษี



     - แบบแจ้งประเมินภาษี
     - ใบน าช าระเงิน
     - ใบน าส่งเงิน
2.  เจ้าหน้าที่รับช าระเงินบันทึกเลขที่ใบแจ้งในระบบงานการเงินด้านรับและตรวจสอบความถูกต้อง
3.  เจ้าหน้าที่แจ้งยอดเงิน  รับเงินสดหรือเช็ค และตรวจนับหรือตรวจสอบความถูกต้องกรณีจ่ายเป็นเช็ค
4.  บันทึกรายละเอียดการรับเงินและจัดท าใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ช าระเงิน
5.  ผูช้ าระเงินตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน

รายละเอียดขั้นตอนการให้บริการ การจ่ายเงิน
1.  เจ้าหนี้แสดงตนขอรับเช็ค(แจ้งชื่อ บริษัทฯ ห้างฯ ร้านฯ)
     - ยื่นเอกสาร ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(กรณีเจ้าของกิจการ)
     - ยื่นเอกสารใบมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ,ผู้รับมอบ พร้อมเซ็นรับรองส าเนา
       (กรณีเป็นผู้รับแทน)
2.  เจ้าหน้าทีตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและขออนุมัติเอกสารมอบอ านาจ
3.  เจ้าหนี้เซ็นรับเช็ค  3 จุด
     - เซ็นหลังต้นขั้วเช็ค
     - เซ็นผู้รับเงินหน้าฎีกา
     - เซ็นในสมุดออกเช็ค
4.  เจ้าหนี้รับเช็คพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
5.  เจ้าหน้าที่รับใบเสร็จรับเงินพร้อมเอกสารประกอบและตรวจสอบความถูกต้อง
5.10 ฝ่ายเทศกิจ
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย งานนิติกร
ทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย

6. รายได้ของส านักงานเขต (ภาษ/ีเงินอุดหนุน/อ่ืน ๆ)
 
สถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ฝ่ายรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 (ตุลาคม  2556 - พฤษภาคม 2557)

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        
ประมาณ                  ยอดการประเมิน                 คิดเป็น                   ยอดจัดเก็บ            คิดเป็น
115,000,000.00     1,375 106,226,669.65      92.41 1,503          75,433,340.79    65.59



115,000,000.00     1,375 106,226,669.65      92.41 1,503          75,433,340.79    65.59

ภาษีบ ารุงท้องที่
ประมาณ                 ยอดการประเมิน                 คิดเป็น                    ยอดจัดเก็บ            คิดเป็น
1,900,000.00         2,900 2,126,791.59        111.94 2,900         2,126,791.59       111.94

ภาษีป้าย
ประมาณ                  ยอดการประเมิน                คิดเป็น                    ยอดจัดเก็บ            คิดเป็น
10,000,000.00       1,437 10,418,926.00     104.19 1,446         9,831,690.57        98.32

ยอดรวมทั้งสิ้น

ประมาณ                  ยอดการประเมิน                   คดิเป็น                   ยอดจัดเก็บ           คิดเป็น
126,900,000.00      5,712 118,812,387.24      93.63 5,849           87,391,822.95    68.87

7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต
 ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจ านวนเงิน 443,913,600.-บาท

8. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ (ทั้งรัฐและเอกชน/ในและนอกสังกัด) 

 8.1 สถานที่ท่องเที่ยว
 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง ชื่อเดิมคือ    ท่าอากาศยานนานาชาติกรึงเทพ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า สนามบินดอนเมือง 
ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร เปิดด าเนินการครั้งแรก
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2457 โดยปิดลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549
วันเดียวกับท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดใช้งาน โดยสนามบินดอนเมืองถูกเปลี่ยน
เป็นสถานที่ซ่อมเครื่องบิน ฝึกบิน และส าหรับจอดเครื่องบินส่วนตัวของบุคคลส าคัญ
ตั้งแต่เม่ือวันที่ 25 มีนาค พ.ศ. 2550 มีการน าเที่ยวบิน ภายในประเทศบางเที่ยว
บินมาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง หลังพบปัญหาหลายอย่างท่ีท่า
อากาศสุวรรณภูมิ
- พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ ได้เริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2495 โดยมุ่งหมายรวบรวมยุทธภัณฑ์ และสันติภัณฑ์
ทุกประเภทตามยุคตามสมัยเป็นล าดับ จัดแสดงเพื่อประโยชน์แก่อนุชนรุ่งหลัง
   เดิมเดิมจัดแสดงอยู่ที่ โรงเก็บเครื่องบินด้านทิศตะวันตกของสนามบินดอนเมืองแต่ยังไม่เปิดให้

ประชาชนทั่วไปเข้าชม เมื่อรวบรวมพัสดุพิพิธภัณฑ์ได้มากขึ้นจึงท าให้เปิดพิธีเป็นทางการเมื่อ27 มีนาคม 2502
ต่อมากองทัพอากาศ ได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้นใหม่ เมื่อ 26 มีนาคม 2511 แล้วเสร็จเมื่อ
15 พฤศจิกายน 2511 และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม เมื่อ 24 มกราคม 2512 เป็นต้นมา
- โรงแรมอมารีดอนเมือง



15 พฤศจิกายน 2511 และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม เมื่อ 24 มกราคม 2512 เป็นต้นมา
- โรงแรมอมารีดอนเมือง
โรงแรมอมารี ดอนเมือง คือ ประตูเปิดสู่การผจญภัยอย่าไร้ขอบเขต
ซึ่งรอคอยคุณอยู่ในเมืองกรุงเทพ และ เมืองอ่ืนๆ 
โรงแรมอมารี ดอนเมือง ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง และ อยู่ตรงข้ามกับสนามบินดอนเมือง 
ซึ่งเป็นสนามบินภายในประเทศของกรุงเทพ มีการบริการห้องพักชั้นหนึ่ง, อาหารค่ าล าเลิศ, และบริการ
อันยอดเยี่ยมส าหรับการเดินทางอันแสนสะดวกสบาย และราบรื่น
ไม่ว่าคุณจะพักอยู่ในกรุงเทพ ในฐานะนักเดินทางธุรกิจ,
เดินทางทั้งครอบครัว หรือการเดินทางในวันหยุดพักผ่อน, 
การประชุม หรือ นักเล่นกอล์ฟ มาสร้างสรรค์ประสบการณ์อันแสนสมบูรณ์แบบในประเทศไทยตามฉบับของ ดอนเมือง

 8.2 สถานที่วัด
1. วัดคลองบ้านใหม่ (สันติบุญมาราม) ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน    0-2565-5633
2. วัดพุทธสยาม  (วัดสีกัน)  ถ.สรงประภาขวงดอนเมือง  แขวงดอนเมือง   0-2565-5411
3. วัดดอนเมือง ถ.สรงประภา แขวงดอนเมือง 0-2566-1954,0-2928-0054
4. วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) ถ.วัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง  0-2574-3652
5. วัดพรหมรังษี ซอยหมู่บ้านศิริสุข 12 แขวงดอนเมือง  0-2928-1894
6. วัดสายอ าพันธ์เอมสาร ซอยสายอ าพันธ์เอกสาร  ถ.ประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง 0-2928-0005
7. วัดเทพนิมิตต์ ถ.โกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง  0-2565-3535



ข้อมูลทั่วไปของพืน้ที่เขต

1. จ านวนประชากรในพ้ืนที่จ าแนกตามอายุและแขวง

1-100  5-9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

ชาย 38,357

หญิง 43,349

รวม 81,706

ชาย 13,601

หญิง 10,110

รวม 23,711

ชาย 31,756

หญิง 30,654

รวม 62,410

ชาย

หญิง

รวม

รวมทัง้หมด 335,654

แขวงสนามบิน

แขวงสกีนั

แขวง………………….

แขวง

แขวงดอนเมือง

เพศ
อาย ุ(ปี)



50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 100>

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

รวมทัง้หมด

แขวง

แขวง………………….

แขวง………………….

อาย ุ(ปี ตอ่)
เพศ รวม

แขวง………………….

แขวง………………….



2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิน่ของประชากรในพ้ืนที่ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

แขวง......................

แขวง......................

แขวง......................

แขวง......................

รวม

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

แขวง......................

แขวง......................

แขวง......................

แขวง......................

รวม

แขวง

แขวง
การย้ายเข้า การย้ายออก

การเกิด การตาย



3. การย้ายถิน่และเหตุของการย้ายถิน่

แขวง........... แขวง....... แขวง......... แขวง.........

หางานทํา

ต้องการเปลี่ยนงาน

ต้องการรายได้เพ่ิมขึน้

หน้าทีก่ารงาน

ศกึษาตอ่

ย้ายทีอ่ยอ่าศยั

กลบัภมิูลําเนา

ตดิตามครอบครัว

ทํากิจการครอบครัว

รักษาตวั

ขาดคนดแูล

ดแูลผู้ อ่ืน

อ่ืน ๆ 

สาเหต/ุแขวง
จํานวน (คน) แยกรายแขวง



4. จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน

แขวง........... แขวง....... แขวง......... แขวง.........

พม่า

ลาว

เขมร

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

5. ความหนาแน่นของประชากร

พืน้ที่ จํานวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวง......................

แขวง......................

แขวง......................

แขวง......................

ครอบครัวแขวง
ประชากร      ความหนาแน่น     

(คน/ตร.กม.)

ประเทศ
จํานวน (คน) แยกแขวง



6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน)

ศาสนา จํานวน (คน)

พทุธ

อิสลาม

คริสต์

อ่ืนๆ (ระบ)ุ

7. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนที่เขต

ศาสนา จํานวน (แหง่)

พทุธ 7

อิสลาม 0

คริสต์ 7

อ่ืนๆ (ระบ)ุ 0



8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์

แขวง จํานวน (แหง่)

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

9. กิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญ โดดเด่น

กิจกรรม

1...........................

2...........................

3...........................

4...........................

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ความสําคญั ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม

ช่ือ ความสําคญั





โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

15 14 13 13

20 19 2 2

12 12 34 34

12 12 1 1

7 7 1 1

18 17 40 39

11 10 2 2

16 16 2 2

13 13 335 327

10 10 2 2

2. จ านวนข้าราชการการเมือง

.........-............ คน

........-............. คน

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

จํานวน (คน)

สว่นราชการในสํานกังานเขต ลกูจ้างข้าราชการ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ



3. รายได้ของส านักงานเขต 

ประมาณการ รายได้จริง

 - ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ

รายได้ (ล้านบาท)
ประเภทของรายได้

 - ภาษีป้าย

 - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ระบ)ุ

 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - ภาษีบํารุงท้องที่



4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต 

สนบัสนนุงานประจํา สนบัสนนุงานยทุธศาสตร์

งบสนบัสนนุงานประจําและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง คา่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบตัริาชการประขําปี

ของหน่วยงาน

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

งบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

สว่นราชการในสํานกังานเขต



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ทีต่ัง้ ภารกิจ/ความรับผิดชอบ



ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามผงัเมืองรวม การใช้ทีด่นิปัจจบุนั การเปลี่ยนแปลง

1. ทีอ่ยู่อาศยั

2. พาณิชยกรรม

3. อตุสาหกรรม

4. คลงัสนิค้า

5. อนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม

6. ชนบทและเกษตรกรรม

 7. อนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริมศลิป วฒันธรรมไทย

 8. สถานบนัราชการ การสาธารณปูโภค/

สาธารณกูาร

หมายเหต ุ: นําเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ

ประเภทการใช้ทีด่นิ
พืน้ที ่(ตร.กม.)



2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพ้ืนที่เขต

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ถนนสายหลกั 2 8,152

ถนนสายรอง 1 7733.5

ตรอก ซอย

จํานวนจดุตดัของถนนในพืน้ทีเ่ขต........................................จดุ

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพ้ืนที่เขต

ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีทีส่ร้าง

สภาพถนน (จํานวนสาย)
ระยะทาง (กม.)จํานวน (สาย)ประเภทถนน



..........................รูปแบบ

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

2.4 สภาพการจราจรในพ้ืนที่

     ความเร็วเฉลี่ยของการเดนิทางในพืน้ที.่..............................กิโลเมตร/ชัว่โมง 

2.5 พ้ืนที่ที่มีปัญหาการจราจร

ช่วงเวลา

2.3 รูปแบบการเดินทางหลักในพ้ืนที่เขต

สาเหตจดุ/บริเวณทีก่ารจราจรตดิขดั



2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.) สถิตผิู้ ใช้ทาง สถิตอิบุตัเิหต

จํานวนจดุจอดจกัรยานในพืน้ที.่........................................จดุ

2.7 จ านวนท่าเทยีบเรือในพ้ืนที่ (เรือโดยสาร)...........................ท่า

2.8 จ านวนจุดเช่ือมต่อบริการขนส่งสาธารณะ (จดุทีส่ามารถเช่ือมตอ่การเดนิทางระหวา่งรถ/เรือ/รถไฟ/รถไฟฟ้า)......................................จดุ

2.9 ระยะเวลาเฉล่ียที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากทีพ่กั/ทีท่ํางานถึงบริการขนสง่สาธารณะ)...............................นาที

2.10 สภาพทางเท้าในพ้ืนที่ (ความเห็นทีมี่ตอ่ทางเท้าในพืน้ที)่................................................................................................

ช่ือถนน/เส้นทาง ปลายทางต้นทาง



2.11  ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จํานวนรถยนต์ทีส่ามารถรองรับได้

รถยนต์ทีร่องรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)

2.12 จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

สถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุ การป้องกนั/แก้ไข

เจ้าของ

สาเหตุบริเวณทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ

ช่ืออาคาร/สถานทีจ่อดรถยนต์



คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนที่เขต

แนวเข่ือนป้องกันนํา้ทว่ม

มี ไมมี่ มี ไมมี่ สนน. สนข.

เปรมประชากร คลองตาอฐู คลองบ้านใหม่ ธ.ค.-30 5,450

คลองสอง คลองวดัหลกัสี่ ถนนพหลโยธิน 17-35 2,250

คนูายกิมสาย 3 เปรมประชากร สดุระยะที่กําหนดให้ 4-ธ.ค. 3,800

2. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขัง และการระบายน ้า

มาก ปานกลาง น้อย

ระยะเวลาเฉลี่ยใน

การระบายนํา้ (นาท)ี

ขนาดพืน้ที ่

(ตร.ม.)

ช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)

 บริเวณทีเ่ป็น

จดุอ่อนนํา้ทว่ม

การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ

สาเหตุ
ผลกระทบตอ่พืน้ที่



 3. ปริมาณน ้าฝนรวมของพ้ืนที่....................มิลลเิมตร/ปี

 4. ช่วงเวลาที่มีฝนตกมากที่สุดของปี คอื  ระหวา่งเดอืน......................... ถึง เดอืน..........................

 5. ช่องทางหลักในการระบายน ้าในพืน้ทีเ่ขตประกอบด้วย....................................................................................

 

น า้เสีย และการบ าบัด 

1. จ านวนคูคลอง แหล่งน ้าทีมี่คณุภาพนํา้ตํ่ากวา่มาตรฐานในพืน้ทีเ่ขต..............................แหง่

2. ปริมาณการใช้น ้าของประชาชนในพืน้ทีเ่ฉลี่ย/วนั/คน..........................ลบ.ม.

3. ปริมาณน ้าเสียทีเ่กิดขึน้ในพืน้ทีเ่ฉลี่ย/วนั/คน.....................ลบ.ม.

4. พ้ืนที่ที่ได้รับการบริการของโรงบ าบัดน ้าเสีย...............................................ตร.กม.

5. จ านวนผู้รับบริการบ าบัดน ้าเสียจากกรุงเทพมหานคร...........................ราย



6. จ านวนและที่ต้ังของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการที่มีผลต่อคุณภาพน ้าในพ้ืนที่

ผลกระทบ

ตอ่พืน้ที่

1. บริษัท ทีทีแอล อตุสาหกรรม จํากดั  17 ถนนพหลโยธิน แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. นํา้

2. บริษัท ผลติภณัฑ์และวสัดกุ่อสร้าง จก.  129/17 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. นํา้

1. บริษัท การบินไทย ฝ่ายโภชนาการ  171/1  ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. นํา้

2. บริษัท ปิโตรเลี่ยมดอนเมือง จํากดั  331 ถนนเชิดวฒุากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. นํา้

3. บริษัท ปิโตรเลี่ยมช่างอากาศอทุิศ  239 ถนนช่างอากาศอทุิศ แขวงสกีนั เขตดอนเมือง กทม. นํา้

4. สวสัดกิาร นทพ  559 ถนนนาวงประชาพฒันา แขวงสกีนั เขตดอนเมือง กทม. นํา้

5.  ปตท.สวสัดกิาร กรมสื่อสารทหาร  183/999 ถนนสรงประภา  แขวงสกีนั เขตดอนเมือง กทม. นํา้

6. บริษัท บางจากกรีนเนท จํากดั  204 ถนนโกสมุรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง  กทม. นํา้

7. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั  179/123 ถนนพหลโยธิน แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. นํา้

8. บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)  2/19 ถนนสรงประภา  แขวงสกีนั  เขตดอนเมือง กทม. นํา้

9. บริษัท เอ็มวอเตอร์ จํากดั  1 ถนนวภิาวดรัีงสติ 41 แยก 1 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. นํา้

1. อมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  333 ถนนเชิดวฒุากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. นํา้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

สถานประกอบการ

โรงงาน

ตลาด

ช่ือ ทีต่ัง้ประเภทของกิจกรรม

ชมุชน



7. จ านวนสถานประกอบการทีจ่ดัสง่รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบดันํา้เสยี  33 แหง่

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ที.่........................ตนั

    ขยะยอ่ยสลาย......................ตนั

    ขยะรีไซเคลิ...........................ตนั

    ขยะอนัตราย.........................ตนั

    ขยะทัว่ไป.............................ตนั

2. ปริมาณส่ิงปฏิกูลทีจ่ดัเก็บได้...................ลบ.ม./เดอืน

3. ปริมาณไขมันทีจ่ดัเก็บได้.................ลบ.ม. /เดอืน

4. ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ทีต่ัง้

พืน้ทีร้่าน (ตร.ม.)

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ือร้าน/สถานทีรั่บชือ้ของเก่า ทีต่ัง้



อากาศ/เสียง

1. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพืน้ทีเ่ฉลี่ย(ฝุ่ นขนาดเลก็)...............................ไมโครกรัม/ลบ.ม.

    

2. พ้ืนที/่บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ผลกระทบพืน้ที/่บริเวณทีมี่ปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ



5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

1 ณจัธัท

6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

ช่ือ ทีต่ัง้

 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

เสยีง

 ถนนวภิาวดรัีงสติ (ขาเข้า) หน้าบริษัทไทยยนต์

ประเภทของกิจกรรม

เวลา 10.00 - 12.00 น.

 แทรกเตอร์ จํากดั

ผลกระทบ

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั  222 ถนนวภิาวดรัีงสติ เชตสนามบิน การให้บริการทา่อากาศยาน



7. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี)

จํานวนเร่ือง

ร้องเรียน

จํานวนเร่ืองทีไ่ด้รับ

การแก้ไข
หมายเหตุ

17 11

40 32

56 43

8  

- -

- -

38 35

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

พืน้ทีส่เีขียว/ต้นไม้

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

เร่ือง

ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู

ฝุ่ น/อากาศ

เสยีง

นํา้เสยี/การบําบดั

นํา้ทว่ม



ด้านชุมชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

1. ประชากร

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

จํานวนประชากร
ทีต่ัง้แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

อาย ุ(คน)



2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน

ประถมศกึษา มธัยม อดุมศกึษา อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

การศกึษา (ร้อยละ)
แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน



3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน

รับจ้างทัว่ไป
ลกูจ้าง/

พนกังานบริษัท

รับราชการ/

วสิาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจสว่นตวั อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

รายได้เฉลี่ย

ของ

ครัวเรือน/

เดอืน (บาท)

อาชีพ (ร้อยละ)



4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน

จํานวนผู้ มีสทิธ์ิ ร้อยละผู้ ใช้สทิธิ

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

การมีสว่นร่วมทางการเมือง (ลา่สดุ)แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน



ด้านการศึกษา

การศึกษาในระบบ

1. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จํานวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

2. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครทีจ่ดัการศกึษาสําหรับเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษ แยกตามพืน้ทีเ่ขต ความสามารถในการ

รับนกัเรียน และจํานวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

3. โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จํานวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

4. จํานวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

5. จํานวนเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียน
ตามปีการศกึษา

6. จํานวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสงักดั กทม. แยกรายชัน้/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

7. ข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สญัชาต)ิ

8. ข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรียนนอกโรงเรียนสงักดั กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สญัชาต)ิ

9. ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การศกึษาตอ่ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

10. ผลคะแนนระดบัประเทศของโรงเรียนในสงักดั กทม. ใน 5 รายวชิา คอื ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษา 
และภาษาองักฤษ

11. จํานวนเดก็ลาออกกลางคนั การซํา้ชัน้ การขาดเรียน/สาเหต ุของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

12. จํานวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ รายวชิา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

13. จํานวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม.ทีย้่ายกลบัภมิูลําเนา/สาเหต ุแยกตามระดบัชัน้ รายวชิา ราย
โรงเรียนตามปีการศกึษา

14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม. 

การศึกษานอกระบบ

1. จํานวนเดก็เคลือ่นย้ายและสาเหต ุ ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

2. จํานวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศนูย์ฝึกอาชีพ สถานทีต่ัง้ แยกตามพืน้ทีเ่ขต จํานวนรับนกัศกึษาได้เทา่ไหร่ หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพๆ ได้ทํางานตรงกบัความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพผา่นมาตรฐานชีพผา่นมาตรฐานวชิาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา



การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จํานวนห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหนว่ยงานอ่ืน (ใครเรียนรู้ กทม. หรือหนว่ยงานอ่ืน หรือประชาชน)

2. ห้องสมดุ/บ้านหนงัสอืสําหรับคนตาบอด

3. จํานวนบ้านหนงัสอื

4. จํานวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/แหลง่/ศนูย์การเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ในพืน้ทีเ่ขต เช่น แหลง่เรียนรู้ด้านการทอ่งเทีย่ว แหลง่เรียนรู้
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน แหลง่เรียนรู้ โบราณสถาน อทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสมนุไพร เป็นต้น

5. สถิตกิารใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ 

6. จํานวนเครือข่ายทีด่ําเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจดัเก็บ





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                      





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



ด้านสังคม 

1. จํานวนผู้ พิการ/ผู้สงูอายทุีล่งทะเบียน และได้รับการดแูล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้ พิการ

ผู้สงูอายุ

2. จํานวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

สํารวจ ได้รับบริการ

เดก็เร่ร่อน

คนไร้บ้าน

3. จํานวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จํานวนนกัเรียน

จํานวนเดก็

ประเภท
จํานวน (ราย)

ประเภท
จํานวน (ราย)

ทีต่ัง้ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน

หมายเหตุ

หมายเหตุ



4. จํานวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสอื/ผู้ ใช้บริการ

จํานวน (แหง่)
ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

5.  จํานวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย)

จํานวน

ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

ศนูย์กีฬา

ประเภท

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนงัสอื

ศนูย์เยาวชน

ประเภท



6. จํานวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ

ลาน A ............... แหง่ ผู้ ใช้บริการ .............. ราย

ลาน B ............... แหง่ ผู้ ใช้บริการ .............. ราย

ลาน C ............... แหง่ ผู้ ใช้บริการ .............. ราย

จํานวนลาน

กีฬา Extreme

 sports

....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ .............. ราย

7. จํานวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/ผู้ รับบริการ ....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ......................ราย

8. จํานวนสวนสาธารณะ ....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ......................ราย

9. จํานวนศนูย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มมุเมือง....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ......................ราย

10. จํานวนศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นกัเรียน ....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ....................ราย

11. จํานวนศนูย์ฝึกดนตรี ....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ....................ราย



12. จํานวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

13. จํานวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านทีอ่ยู่อาศยั

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

14. จํานวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ทีไ่ด้รับสวสัดกิารกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

15. จํานวนเร่ืองร้องเรียนทีเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธ์ิ ...................  เร่ือง



16. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการช่วยเหลอืให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง ................... ราย

17. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับสวสัดกิารและการสงเคราะห์ ...................  ราย

18. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา ................... ราย

19. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีมี่รายได้ทีม่ัน่คง ...................  ราย

20. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีมี่อาชีพทีม่ัน่คง ...................  ราย

21. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีเ่ข้าถึงแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ตํ่าเพ่ือการประกอบอาชีพ ................... ราย

22.  ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด้รับการจดทะเบียนในฐานข้อมลู ................... ราย

23. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด้รับความคุ้มครองและความปลอดภยัในการทํางาน ................... ราย

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 

1. การมีงานท า

o  ผู้ มีงานทําและรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนของผู้ มีงานทํา/ผู้ วา่งงาน (ในระบบ/นอกระบบ)

 ผู้ มีงานทํา ราย

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน บาท/เดอืน

2. ตลาด/ตลาดนัด

กทม. เอกชน

√ 500

√ 87

√ 200

√ 50

√ 75

  

 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กทม.

 4. ตลาดวงเวยีนป่ินเจริญ 1  วงเวยีนป่ินเจริญ 1  ถนนสรณคมน์ แขวงสกีนั เขตดอนเมือง กทม.

 5. ตลาดโกสมุฯ  ใกล้อาคารเลขที ่267/27 ถ.โกสมุรวมใจ แขวงดอนเมือง กทม.

จํานวนแผงทีต่ัง้/บริเวณช่ือตลาด

 1. ตลาดวฒันานนัท์  70 ถนนสรงประภา แขวงสกีนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

 2. ตลาดชมุชน  ใกล้อาคารเลขที ่160/334 ถนนช่างอากาศอทุิศ ดอนเมือง กทม.

 3. ตลาดบญุอนนัต์

เจ้าของ



3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

แผง ผู้ ค้า (ราย)

จํานวน
หมายเหตุจดุผอ่นผนั/บริเวณ

ไม่มี 



4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

พืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ที่ 195.5 ไร่

จํานวนเกษตรกร 183 ราย

ผลผลติ (ระบชุนิด/ประเภท/ช่วงเวลาทีไ่ด้ผลผลติ/ผลผลติตอ่ไร่)

1. สวนผกั 12 ไร่

2 .สวนผลไม้ 153 ไร่

3. ไม้ดอกไม้ประดบั 2.50 ไร่

ผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND 

1..........................................

2..........................................

3..........................................

สนิค้าชมุชนหนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์

1.ของจ๋ิวจากดนิไทย (ครัวไทยในอดตี) ปี พ.ศ. 2555

2. ดนิไทยประดษิฐ์.........................................

3.ชดุกานํา้ชามะพร้าว



5. โรงงาน

จํานวนแรงงาน

 บริษัท วงตะวนั จํากัด  การพิมพ์หนงัสือสิ่งพิมพ์ 25

 บมจ. อตุสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน)  การป่ัน กรอด้าย ทอผ้า 20

 บริษัท ไทยยนต์แทรกเตอร์  การประกอบ เคาะ พน่สียานยนต์ 25

 บริษัท เดลแมกซ์แมชนัเนอร่ี จํากัด  การผลิตโลหะเป็นของใช้ 8

 บริษัท เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ จํากัด  ซ่อมเคร่ืองยนต์ 18

 บริษัท เอนกแมชินเนอร่ี จํากัด  ตัง้ศนูย์ถ่วงล้อ ระบบปรับอากาศ 15

 บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหาร สนิุสา  การผลิตอาหารบรรจภุาชนะ 25

 บริษัท อิโนอเูอกิ (ประเทศไทย) จํากัด  ห้องเย็น 7

 บริษัท เค.เอช.พี. จํากัด  การประดิษฐ์ของใช้ด้วยกระดาษ 8

 บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  การผลิตโลหะเป็นของใช้ 5

 บริษัท ดบับลิว.ซี.เอส.ซพัชิโร (ปทท.) จํากัด  การผลิตโลหะเป็นของใช้ 12

 การผลิตโลหะเป็นของใช้ 3

 การป่ัน กรอ

ด้าย ทอผ้า
20

 การสะสม

ซีเมนต์
18

 บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จํากัด  การผลิตนํา้กลัน่ นํา้บริโภค 35

 บริษัท การบนิไทย จํากัด (มหาชน)  ตัง้ศนูย์ถ่วงล้อ ระบบปรับอากาศ 30

ช่ือโรงงาน

บริษัทไทยฟจิูโบเทก็ซ์ไทล์จํากัด

 เล้าเจริญยนต์

บริษัท ผลิตภณัฑ์และวสัดกุ่อสร้าง จํากัด(ผสมเมนต์) 129/17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบนิ

 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบนิ

 11/71, 11/72 ถนนช่างอากาศอทุศิ 11

 76, 78 ถนนประชาอทุศิ

ประเภทการประกอบการที่ตัง้

 123 ถนนประชาอทุศิ แขวงดอนเมือง

 1 วิภาวดีรังสิต 41 แยก 1

 30/100 ถนนโกสมุรวมใจ แขวงดอนเมือง

 340 ถนนประชาอทุศิ

 70/19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบนิ

 156/46 ถนนช่างอากาศอทุศิ แขวงดอนเมือง

 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบนิ

 421/1 ถนนช่างอากาศอทุศิ

 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบนิ

 238 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบนิ

 44 ซอยโกสมุรวมใจ 37 แยก 14

 78 ถนนช่างอากาศอทุศิ



6. สถานประกอบการ

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศนูย์การค้า ซูปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท สถานีบริการนํา้มนั/ก๊าชธนาคาร โรงจํานํา

- 1 - - 23 12 - -

- - - - 22 8 - -

- - - - 9 11 - -

ร้านขายทอง ร้านอาหาร

แผงอาหาร

ริมบาทวถีิ

   49 11

- 49 44

- 56 8

สถานประกอบการ (แหง่)

สถานประกอบการ (ตอ่)

แขวง............................

แขวง

แขวง

แขวงดอนเมือง

แขวงสกีนั

แขวงสนามบิน

แขวงสนามบิน

แขวง............................

แขวงดอนเมือง

แขวงสกีนั



7. การท่องเที่ยว

จํานวนแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่ 2 แหง่

จํานวน (แหง่)

1

1

กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

งบประมาณทีใ่ช้

คา่ใช้จ่ายเฉลี่ยของนกัทอ่งเทีย่ว .................... บาท/คน/วนั

เร่ืองร้องเรียนของนกัทอ่งเทีย่ว เฉลี่ย .................... เร่ือง/เดอืน

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

1.พิพิธภณัฑ์กองทบัอากาศ

2.อนสุรณ์สถานแหง่ชาติ

ประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่ว ช่วงเวลาทีมี่การทอ่งเทีย่ว

กิจกรรม ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม จํานวนนกัทอ่งเทีย่ว



ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สถิติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่

จํานวน 

(ครัง้/คด)ี

2. การป้องกัน

2.1 จํานวนป้าย/อาคารเสี่ยงภยั/

ประเภท จํานวน

ป้ายขนาดใหญ่

อาคารเสี่ยงภยั

ประเภท

อาชญากรรม

 - ทําร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

หมายเหตุ

 - การกระทําผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ

อบุตัเิหตทุางถนน

อคัคภียั

หมายเหตุ

อาคารทรุด/ถลม่

ป้ายล้ม

สารเคมีร่ัวไหล

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ



2.2 จํานวนจดุเสี่ยงในพืน้ที่ 11 จดุ

2.3 จํานวนจดุตดิตัง้และจํานวนกล้อง cctv ในพืน้ที่ .......................จดุ ......................ตวั

2.4 จํานวนไฟสอ่งสวา่งในพืน้ที ่ .....................ดวง

11. หน้าสโมสรการบินไทย

9. อาคารร้างใกล้ปากทางเข้าโรงแรมคอมฟอร์ต

10. หน้าโรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง

7. สวนเฉลมิพระเกียรต ิ80 พรรษา

8. อาคารร้างใกล้ปากทางเข้าหมูบ้่านศภุลกัษณ์

6. ลานกีฬาหมูบ้่านศริิสขุ

2. สะพานลอยหน้าโรงเรียนวดัดอนเมือง

บริเวณ/พืน้ทีท่ีเ่ป็นจดุเสี่ยง สาเหตหุรือปัจจยัเสี่ยง วธีิการป้องกนั/แก้ไข

4.ป้ายรถโดยสารประจําทาง ถ.วภิาวดฯี ตรงข้ามหมูบ้่านธนินทร

5. .ป้ายรถโดยสารประจําทาง ปากซอยพหลโยธิน 73

3. สะพานลอยคนเดนิข้ามหน้าโรงเรียนพหลโยธิน

หมายเหตุ

1.สะพานลอยคนเดนิข้ามหน้าตลาดใหม่ดอนเมือง



2.5 จํานวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีตํารวจในพืน้ที่

2.6 จํานวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลงิ/หวัจ่ายนํา้ดบัเพลงิ

......................สถานี

......................สถานี

......................แหง่

......................มลูนิธิ

2.7 ความเร็วเฉลี่ยในการเข้าถึงพืน้ทีเ่กิดเหตกุรณีเกิดอบุตัภิยัตา่ง ๆ ................... นาที

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

พืน้ทีใ่ห้บริการสถานี

จํานวนหวัจ่ายนํา้ดบัเพลงิในพืน้ที่

จํานวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ที่

จํานวนสถานีดบัเพลงิ

จํานวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั



ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหต ุ: นําเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ)

1. สถิตกิารเลอืกตัง้

ผู้ มีสทิธ์ิ ผู้มาใช้สทิธ์

สว.

สส.

 ผว.กทม.

สก.

สข.

2. จํานวนชมรม มลูนิธิ หรือองค์กรตา่ง ๆ ทีมี่วตัถปุระสงค์ในการพฒันาเขต (จ ำนวนสมำชิก/กิจกรรมต่อปี)

สมาชิก(ราย) จํานวนครัง้ทีต่ัง้ช่ือองค์กร

การมีสว่นร่วม (ราย)
การเลอืกตัง้

กิจกรรมทีด่ําเนินการในพืน้ที่



3. จํานวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

จํานวน (คน)

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

 - อาสาสมคัรดนตรี

หมายเหตุ

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

อาสาสมคัร

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ

 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - อาสาสมคัร อปพร.

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในสํานกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย

 - อาสาสมคัรลานกีฬา

 - อาสาสมคัรพิทกัสิ่งแวดล้อม

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)



ปัญหาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพืน้ทีเ่ขต

ด้าน ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพืน้ที่ แนวทางแก้ไข

1. ดา้นกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ดา้นสังคม

3. ดา้นเศรษฐกิจ

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

5. ดา้นสาธารณสุข

6. ดา้นการบริหารจดัการ

7. อ่ืน ๆ (ระบุ)




