
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการก าหนดกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลทั่วไปของพืน้ที่เขต

1. จ านวนประชากรในพ้ืนที่จ าแนกตามอายุและแขวง

0-4  5-9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

ชาย 458 292 338 367 918 796 657 526 642 478

หญิง 364 270 300 326 346 347 350 428 447 488

รวม 822 562 638 693 1,264 1,143 1,007 954 1,089 966

ชาย 195 228 282 337 375 360 411 355 356 409

หญิง 200 199 244 455 861 569 437 409 410 462

รวม 395 427 526 792 1,236 929 848 764 766 871

ชาย 176 235 260 320 283 288 335 319 322 355

หญิง 190 189 232 324 315 292 323 370 382 379

รวม 366 424 492 644 598 580 658 689 704 734

ชาย 180 197 229 231 282 275 290 266 222 274

หญิง 170 177 216 240 256 252 294 256 246 283

รวม 350 374 445 471 538 527 584 522 468 557

ชาย 1,129 1,113 1,288 1,628 7,113 2,846 2,306 2,041 1,874 2,049

หญิง 949 1,076 1,320 1,594 1,672 1,672 1,794 1,741 1,781 2,164

รวม 2,078 2,189 2,608 3,222 8,785 4,503 4,100 3,782 3,655 4,213

รวมทัง้หมด 4,011 3,976 4,709 5,822 12,421 7,697 7,197 6,711 6,682 7,341

แขวง…วชิรพยาบาล….

แขวง…สวนจิตรลดา….

แขวงถนนนครไชยศรี

แขวง

แขวง……ดสุิต…….

เพศ
อาย ุ(ปี)

แขวง สีแ่ยกมหานาค



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

ชาย 604 653 492 357 262 276 246 114 86 35

หญิง 603 511 440 329 245 258 168 100 65 39

รวม 1,207 1,164 932 686 507 534 414 241 151 74

ชาย 453 397 319 218 168 129 72 50 15 13

หญิง 508 492 380 290 219 198 137 70 40 16

รวม 961 889 699 508 387 327 209 120 55 29

ชาย 360 379 289 201 170 154 142 69 36 23

หญิง 434 398 345 248 224 178 137 83 37 15

รวม 794 777 664 449 394 332 279 152 73 38

ชาย 276 253 226 149 143 101 90 48 37 17

หญิง 337 320 258 175 133 113 97 37 17 22

รวม 613 573 484 324 276 214 187 85 54 39

ชาย 2,648 2,238 1,452 980 742 745 440 245 152 98

หญิง 2,419 1,985 1,585 1,175 967 901 649 337 209 99

รวม 5,067 4,223 3,037 2,155 1,709 1,646 1,089 579 361 197

รวมทัง้หมด 8,642 7,626 5,816 4,122 3,273 3,053 2,178 1,150 694 377

อาย ุ(ปี ตอ่)
แขวง เพศ

แขวง……ดสุิต…….

แขวง…วชิรพยาบาล….

แขวง…สวนจิตรลดา….

แขวง สีแ่ยกมหานาค

แขวงถนนนครไชยศรี

6,596

11,738

4,716

5,125

9,841

3,786

3,899

7,685

33,127

26,086

59,198

103,498

รวม

8,597

6,424

15,021

5,142



2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิ่นของประชากรในพ้ืนที่ 

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

แขวงดสุิต 5 5 0 0 91 89 52 14

แขวงวชิรพยาบาล 2,974 2,922 2,731 1,489 85 87 719 727

แขวงสวนจิตรลดา 0 0 0 0 71 79 45 11

แขวงสีแ่ยกมหานาค 227 144 165 81 41 56 48 21

แขวงถนนนครไชยศรี 3 3 0 0 374 349 192 66

รวม 3,209 3,074 2,896 1,570 662 660 1,056 839

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

แขวงดสุิต 1,091 1,015 1,293 428 3,106 2,903 4,184 2,019

แขวงวชิรพยาบาล 596 549 1,028 194 638 620 1,138 529

แขวงสวนจิตรลดา 362 36 399 213 528 551 456 220

แขวงสีแ่ยกมหานาค 240 293 325 167 250 436 421 194

แขวงถนนนครไชยศรี 5,601 6,161 6,198 3,214 5,667 5,869 6,106 3,618

รวม 7,890 8,054 9,233 4,216 10,189 10,379 12,305 6,580

การตายการเกิด
แขวง

การย้ายออกการย้ายเข้า
แขวง



3. การย้ายถิ่นและเหตุของการย้ายถิ่น

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

หางานท า ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู

ต้องการเปลีย่นงาน ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู

ต้องการรายได้เพ่ิมขึน้ ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู

หน้าที่การงาน ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู

ศกึษาตอ่ ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู

ย้ายที่อย่อาศยั ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู

กลบัภมิูล าเนา ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู

ติดตามครอบครัว ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู

ท ากิจการครอบครัว ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู

รักษาตวั ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู

ขาดคนดแูล ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู

ดแูลผู้ อ่ืน ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู

อ่ืน ๆ ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู

จ านวน (คน) แยกรายแขวง
สาเหต/ุแขวง



4. จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบยีน

ชาย หญิง

พมา่ 998 1,180

ลาว 508 930

เขมร 276 231

รวม 1,782 2,341

5. ความหนาแน่นของประชากร

พืน้ที่ จ านวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวงดสุิต 15,850 9,051 6,799 2.238 3,620 ไมมี่จดัเก็บ

แขวงวชิรพยาบาล 12,015 5,333 6,682 1.074 3,059 ไมมี่จดัเก็บ

แขวงสวนจิตรลดา 9,947 4,778 5,169 1.737 2,466 ไมมี่จดัเก็บ

แขวงสีแ่ยกมหานาค 8,005 3,992 4,013 0.339 2,418 ไมมี่จดัเก็บ

แขวงถนนนครไชยศรี 59,839 33,485 26,354 5.272 20,767 ไมมี่จดัเก็บ

รวม 105,656 56,639 49,017 10.660 32,330 ไมมี่จดัเก็บ

11350.34143

9911.444653

รวม

2,178

1,438

507

4,123

จ านวน (คน) แยกแขวง

7082.216265

11187.15084

5726.540012

23613.56932

แขวง
ประชากร      ความหนาแนน่     

(คน/ตร.กม.)
ครอบครัว

ประเทศ



6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถอืศาสนา (คน)

ศาสนา จ านวน (คน)

พทุธ ไมมี่จดัเก็บ

อิสลาม ไมมี่จดัเก็บ

คริสต์ ไมมี่จดัเก็บ

อ่ืนๆ (ระบ)ุ ไมมี่จดัเก็บ

7. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนที่เขต

ศาสนา จ านวน (แหง่)

พทุธ 17

อิสลาม 1

คริสต์ 2

อ่ืนๆ (ระบ)ุ 20



8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์

แขวง จ านวน (แหง่) ความส าคญั

แขวงวชิรพยาบาล 4 โบราณสถาน

แขวงสีแยกมหานาค 1 โบราณสถาน

แขวงถนนนครไชยศรี 4 โบราณสถาน

แขวงสวนจิตรลดา 1 โบราณสถาน

ไมท่ราบแขวง 2 โบราณสถาน

9. กิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญ โดดเด่น

กิจกรรม

1.วนัสงกรานต์

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

วงัสวนสนุนัทา,พระต าหนกัเพชรรัตน์,พระที่นัง่นงคราญสโมสร,วดัเบญจมบพิตร,ที่หลบภยัสวนสตัว์ดสุิต

คลงัเก็บฝ่ิน,กระทรวงศกึษาธิการ (วงัจนัทรเกษม)

แขวงดสุิต 11

ช่ือ

วดัราชาธิวาส,วดัเทวราชกุญชร,ตกึกรมสารวตัรทหารบก,ส านกัตรวจบญัชีกองทพับก

บ้านมนงัคศิลา

วดัใหมท่องเสน,วดัจอมสดุาราม,วดัธรรมมาภริตาราม,กรมสรรพวธุทหารบก

สะพานเสาวนี 2

สะพานชมยัมรุเชฐ,สะพานวรเสรษฐ,สะพานมฆัวานรังสรรค์,สะพานเสาวนี 1,พระอโุบสถวดัสามเสน,วงัปารุสกวนั

"-

ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม

ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ความส าคญั

โบราณสถาน



โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

15 15 17 15

21 21 3 3

16 15 70 67

14 14 2 2

16 16 2 2

17 15 42 37

11 9 2 2

13 13 3 3

13 13 728 631

13 11 7 7

2. จ านวนข้าราชการการเมือง

...........1.......... คน

............7......... คน

จ านวน (คน)

สว่นราชการในส านกังานเขต

ฝ่ายการศกึษา

ลกูจ้างข้าราชการ

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั



3. รายได้ของส านักงานเขต 

ประมาณการ รายได้จริง

 - ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 80.00 ไม่มีการท าสถิตข้ิอมลู

1.55 ไม่มีการท าสถิตข้ิอมลู

3.90 ไม่มีการท าสถิตข้ิอมลู

7.87 ไม่มีการท าสถิตข้ิอมลู

1.22 ไม่มีการท าสถิตข้ิอมลู

2.00 ไม่มีการท าสถิตข้ิอมลู

96.54 ไม่มีการท าสถิตข้ิอมลู

 - ภาษีป้าย

 - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ 

รวม

 - ภาษีบ ารุงท้องที่

รายได้ (ล้านบาท)
ประเภทของรายได้

 - คา่ใบอนญุาต

 - คา่ปรับผู้ละเมิดกฎหมาย



4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต 

สนบัสนนุงานประจ า สนบัสนนุงานยทุธศาสตร์

0.50 ไม่มีงบประมาณ

ไม่มีงบประมาณ ไม่มีงบประมาณ

ไม่มีงบประมาณ ไม่มีงบประมาณ

ไม่มีงบประมาณ ไม่มีงบประมาณ

ไม่มีงบประมาณ 27.030

8.314 ไม่มีงบประมาณ

ไม่มีงบประมาณ ไม่มีงบประมาณ

3.30 13.4588

ไม่มีงบประมาณ 1.27

ไม่มีงบประมาณ 1.75

12.114 43.51

งบสนบัสนนุงานประจ าและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง คา่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบตัริาชการประข าปี

ของหน่วยงาน

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

สว่นราชการในส านกังานเขต

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)

งบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

อากาศกระจายเสยีงให้สาระ  ความรู้  ความบนัเทิง  ขา่ว  และกิจกรรมทีน่่าสนใจแกป่ระชาชน

อากาศกระจายเสยีงให้สาระ  ความรู้  ความบนัเทิง  ขา่ว  และกิจกรรมทีน่่าสนใจแกป่ระชาชน

งานทัว่ไปส านกังานต ารวจแหง่ชาติ

ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

การป้องกนัภยัทางอากาศของกองทพับก

ควบคมุการอตุสาหกรรมทางทหาร

บริการสรรพาวธุทหารบก

สง่ก าลงับ ารุงทัง้ปวง ตามทีก่องทพัอากาศก าหนด 

ปฏิบตักิารรบเคลื่อนทีเ่ข้าประชิดและท าลายก าลงัข้าศกึ

กิจการของเหลา่ทหารสื่อสาร 

กิจการขนสง่ทหารบก

จดัเก็บภาษีในความรับผิดชอบของกรมสรรพกรพืน้ทีเ่ขตดสุติ

ไม่ระบุ

การปฏิบตักิิจการทางทหารในจงัหวดัทหารกทม.

ข้อมลูไม่ชดัเจน

การชลประทานทัว่ประเทศ

เลขที ่1 ถนนประดพิทัธ์ แขวงนครไชยศรี เขตดสุติ 

2 กรมการขนสง่ทหารบก ถนนประดพิทัธ์ เขตดสุติ 

1156 สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ

ถนนเศรษฐศริิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ

กรมการขนสง่ทหารบก

สนง.สรรพากรพืน้ทีเ่ขตดสุติ

ร.1 พนั.3 รอ.

มณฑลทหารบกที ่11

กรมยทุธศกึษาทหารบก

กรมการทหารสื่อสาร

กองบญัชาการสนบัสนนุทหารอากาศ

สถานีวทิย ุขส.ทบ.

สถานีวทิยยุานเกราะ

กองพลาธิการส านกังานต ารวจแหง่ชาติ

กรมชลประทาน

1156/11 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ

ข้อมลูไม่ชดัเจน

2 ถนนประดพิทัธ์ เขตดสุติ

894/45 ซ.ระนอง 2 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต 

147 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ

145 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ

41 ถนนเทอดด าริ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 

811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ

กองพนัทหารม้าที ่4 รักษาพระองค์

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ทีต่ัง้

กองพลทหารปืนใหญ่ตอ่สู้อากาศยาน

กรมการอตุสาหกรรมทหาร

กรมสรรพาวธุทหารบก

76 สี่แยกเกียกกาย ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ

53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ

51 ถนนทหาร   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดสุติ



หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

กรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน ถนนนครราชสมีา แขวงดสุติ เขตดสุติ องค์กรหลกัในการสง่เสริมการปฏบิตัิงานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ครุุสภา 128/1 ถนนนครราชสมีา เขตดสุติ สภาครูและบคุลากรทางการศกึษา

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดสุติ เขตดสุติ องค์กรหลกัของประเทศในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

กองบญัชาการต ารวจนครบาล 323 ถนนศรีอยธุยา แขวงดสุติ เขตดสุติ บงัคบับญัชาการปฏิบตักิารต ารวจในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

สนง.ทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 173 ถนนนครราชสมีา ดสุติ บริหารจดัการทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์

ส านกัพระราชวงั อาคาร 602 แขวงดสุติ เขตดสุติ ก ากบัดแูลและรับผิดชอบในสว่นทีเ่ก่ียวข้องกบัพระราชวงั

หอสมดุแหง่ชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุติ ก ากบัดแูลกิจการทีเ่ก่ียวข้องสิ่งพิมพ์และห้องสมดุ

องค์การสวนสตัว์ในพระบรมราชปูถมัภ์ เลขที่ 71 ถนนพระราม 5 แขวงดสุิต เขตดสุิต กทม. การให้การศกึษา การอนรัุกษ์และขยายพนัธุ์ และการจดัสวนสตัว์ให้เป็นสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชนทัว่ไป

พิพิธภณัฑ์พระทีน่ัง่วมิานเมฆ 16 ถนนราชวถีิ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 การเข้าชมพระทีน่ัง่วมิานเมฆ

ข้อมลูไม่ชดัเจน ข้อมลูไม่ชดัเจนกองรักษาวงัสวนอ าพร

กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดสุติ จดัเก็บภาษีสรรพสามิต

กองทพัภาคที ่1 ถนนราชด าเนินนอก เขตดสุติ ก ากบักิจการทหารในพืน้ทีภ่าคที ่1

สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 13 ถนนพิชยั แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ สง่เสริมกิจการสหกรณ์ทกุประเภททัว่ราชอาณาจกัร 

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ทีต่ัง้ ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

การไฟฟ้านครหลวงสามเสน 809 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ ดแูลการไฟฟ้าในเขตพืน้ที่



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

ท าเนียบรัฐบาล เลขที ่1 ถนนพิษณโุลก เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 ทีท่ าการรัฐบาล

รัฐสภา 743 ถนนอู่ทองใน เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 ทีท่ าการรัฐสภา

สนง.ปปช. 165/1 ถ.พิษณโุลก แขวงดสุิต เขตดสุิต กทม. 10300 องค์กรน าด้านป้องกนัและปราบปรามการทจุริต

กระทรวงศกึษาธิการ ถนนราชด าเนินนอก เขตดสุติ กทม. 10300 ก ากบัดแูลการศกึษาทัว่ประเทศในสงักดั

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ทีต่ัง้ ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

สนง.กพ. 59 ถนนพิษณโุลก เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 องค์การกลางด้าน การบริหารทรัพยากรบคุคลในราชการพลเรือน 



ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามผงัเมืองรวม การใช้ทีด่นิปัจจบุนั การเปลี่ยนแปลง

1. ทีอ่ยู่อาศยั 3.8364708 0.00195771 ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

2. พาณิชยกรรม 0.792432 0.0013818 ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

3. อตุสาหกรรม ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

4. คลงัสนิค้า ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

5. อนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

6. ชนบทและเกษตรกรรม ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

 7. อนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริมศลิป วฒันธรรมไทย ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

 8. สถานบนัราชการ การสาธารณปูโภค/

สาธารณกูาร

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

1.7279498 ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

ประเภทการใช้ทีด่นิ
พืน้ที ่(ตร.กม.)



2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพ้ืนที่เขต

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ถนนสายหลกั ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู

ถนนสายรอง 32 ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู

ตรอก ซอย 157 ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู

จ านวนจดุตดัของถนนในพืน้ทีเ่ขต.................-.......................จดุ

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพ้ืนที่เขต

ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีทีส่ร้าง

ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู

ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู

ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู

ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู

ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู

ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู

ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู

สภาพถนน (จ านวนสาย)
ระยะทาง (กม.)จ านวน (สาย)ประเภทถนน



...........2...............รูปแบบ

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

2.4 สภาพการจราจรในพ้ืนที่

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

2.5 พ้ืนที่ที่มีปัญหาการจราจร

ช่วงเวลา

7.00-8.30 น.

จดุ/บริเวณทีก่ารจราจรตดิขดั

ถนนสามเสน

สาเหต

มีโรงเรียนและสถานทีร่าชการจ านวนมาก

2.3 รูปแบบการเดินทางหหลักในพ้ืนที่เขต



2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.) สถิตผิู้ ใช้ทาง สถิตอิบุตัเิหต

2.5 กิโลเมตร ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู

จ านวนจดุจอดจกัรยานในพืน้ที.่....................4...................จดุ

2.7 จ านวนท่าเทยีบเรือในพ้ืนที่ (เรือโดยสาร)..............4...........ท่า

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

2.9 ระยะเวลาเฉล่ียที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากทีพ่กั/ทีท่ างานถึงบริการขนสง่สาธารณะ)..........ไม่มีการจดัเก็บ.............นาที

ถนนพระราม 5

ปลายทางต้นทางช่ือถนน/เส้นทาง

ซอยวดัประชาระบือธรรม ซอยสามเสน 29 



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

2.11  ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ทีส่ามารถรองรับได้

รถยนต์ทีร่องรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)

ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู

ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู

ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู

ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู

2.12 จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ืออาคาร/สถานทีจ่อดรถยนต์
เจ้าของ

ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

สถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุ

ไม่มีข้อมลู

ไม่มีข้อมลู

ไม่มีข้อมลู

ไม่มีข้อมลู

สาเหตุ

ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

บริเวณทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ

ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

การป้องกนั/แก้ไข

ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู



คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนทีเ่ขต

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.

คลองบางซ่ือ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คลองเปรมประชากร ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คลองสามเสน ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คลองผดงุกรุงเกษม ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คลองมหานาค ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คขู้างสโมสรทหารอากาศ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คหูน้ากรมทหารปืนใหญ่ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คหูลงักรมสือ่สารทหารบก ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คนู า้ซอยระนอง 1 ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คซูอยองครักษ์ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คลองบางทองหลาง ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

หมายเหตุช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)
แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ



คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนทีเ่ขต

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.

คลองส้มป่อยบน ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คลองรางเงิน ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คขู้างวทิยาลยัเกือ้การุณย์ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คลองบ้านญวนสามเสน ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คลองวดัราชาธิวาส ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คลองทา่วาสกุรี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คนู า้ทา่วาสกุรี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คลองวดัเบญจมบพิตร ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คลองล าปัก ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คลองวดัญวนสะพานขาว ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

คลองบางกระบือ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู มี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู P

แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ
หมายเหตุช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)



2. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขัง และการระบายน ้า

มาก ปานกลาง น้อย

บริเวณหน้ากรมสรรพกร 4,000 ระบบทอ่ไม่สมดลุย์ 1- 2 ชม. P

ซอยระนอง 1 3,000 ระบบทอ่ไม่สมดลุย์ 1- 2 ชม. P

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

ระยะเวลา

เฉลีย่ใน

การ

ขนาดพืน้ที่

 (ตร.ม.)
 บริเวณที่เป็นจดุอ่อนน า้ทว่ม สาเหตุ

ผลกระทบตอ่พืน้ที่



 4. ช่วงเวลาที่มีฝนตกมากที่สุดของปี คอื  ระหวา่งเดอืน..สงิหาคม. ถึง เดอืน...ตลุาคม..........

 5. ช่องทางหลักในการระบายน ้าในพืน้ที่เขตประกอบด้วย....................ไม่มีข้อมลู...........................................

 

น า้เสีย และการบ าบดั 

1. จ านวนคูคลอง แหล่งน ้าที่มีคณุภาพน า้ต ่ากวา่มาตรฐานในพืน้ที่เขต......ไม่มีข้อมลู...........แหง่

2. ปริมาณการใช้น ้าของประชาชนในพืน้ที่เฉลีย่/วนั/คน.....ไม่มีข้อมลู.........ลบ.ม.

3. ปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึน้ในพืน้ที่เฉลีย่/วนั/คน.ไม่มีข้อมลู

4. พ้ืนทีท่ีไ่ด้รับการบริการของโรงบ าบัดน ้าเสีย...............................................ตร.กม.

5. จ านวนผู้ รับบริการบ าบัดน ้าเสียจากกรุงเทพมหานคร.......ไม่มีข้อมลู.....ราย



6. จ านวนและทีต้ั่งของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการทีมี่ผลต่อคุณภาพน ้าในพ้ืนที่

ประเภทของกิจกรรม ช่ือ ที่ตัง้ ผลกระทบตอ่พืน้ที่

ชมุชน 1...........................

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

โรงงาน 1...........................

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

ตลาด 1...........................

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

สถานประกอบการ 1...........................

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

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

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 1...........................

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

7. จ านวนสถานประกอบการที่จดัสง่รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสยี.........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

ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู



อากาศ/เสียง

1. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพืน้ทีเ่ฉลี่ย(ฝุ่ นขนาดเลก็)..............................0.07-0.260

    

2. พ้ืนที/่บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

ผลกระทบพืน้ที/่บริเวณทีมี่ปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ

ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู



4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบบริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู



6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

ประเภทของกิจกรรม ผลกระทบ

ไม่มีการจดัเก็บข้อมลู

ช่ือ ทีต่ัง้



7. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี)

จ านวนเร่ือง

ร้องเรียน

จ านวนเร่ืองทีไ่ด้รับ

การแก้ไข
หมายเหตุ

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

น า้ทว่ม

พืน้ทีส่เีขียว/ต้นไม้

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

เร่ือง

ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู

ฝุ่ น/อากาศ

เสยีง

น า้เสยี/การบ าบดั



ด้านชุมชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร (ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล)

1. ประชากร

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

1. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมู่บ้านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

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

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

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

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

อาย ุ(คน)
แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

จ านวนประชากร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ที่ตัง้



4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน

จ านวนผู้ มีสิทธ์ิ ร้อยละผู้ใช้สิทธิ

1. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมู่บ้านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

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

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

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

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

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

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

การมีสว่นร่วมทางการเมือง (ลา่สดุ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ด้านการศึกษา

การศึกษาในระบบ

1. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ที่เขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถใน

การรับนกัเรียน และจ านวนที่รับจริงตามปีการศกึษา ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู

2. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครที่จดัการศกึษาส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษ แยกตามพืน้ที่เขต 

ความสามารถในการรับนกัเรียน และจ านวนที่รับจริงตามปีการศกึษา ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู

3. โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ที่เขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถใน

การรับนกัเรียน และจ านวนที่รับจริงตามปีการศกึษา ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู

4. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียนตามปีการศกึษา ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู

5. จ านวนเดก็ที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยกประเภทตามความ

พิการ/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู

6. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสงักดั กทม. แยกรายชัน้/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู

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

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

9. ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การศกึษาตอ่ของโรงเรียนในสงักดั กทม . แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู

10. ผลคะแนนระดบัประเทศของโรงเรียนในสงักดั กทม. ใน 5 รายวชิา คอื ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษา และภาษาองักฤษ ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู

11. จ านวนเดก็ลาออกกลางคนั การซ า้ชัน้ การขาดเรียน/สาเหต ุของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกราย

โรงเรียนตามปีการศกึษา ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู

12. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ รายวชิา รายโรงเรียนตาม

ปีการศกึษา ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู

13. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม.ที่ย้ายกลบัภมิูล าเนา/สาเหต ุแยกตาม

ระดบัชัน้ รายวชิา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู

14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม. ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู

การศึกษานอกระบบ

1. จ านวนเดก็เคลื่อนย้ายและสาเหต ุ ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู

2. จ านวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศนูย์ฝึกอาชีพ สถานที่ตัง้ แยกตามพืน้ที่เขต จ านวนรับนกัศกึษาได้

เทา่ไหร่ หลกัสตูรที่เปิดสอน ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู

3. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพๆ ได้ท างานตรงกบัความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู

4. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพผา่นมาตรฐานชีพผา่นมาตรฐานวชิาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปี

การศกึษา ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู



การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จ านวนห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหน่วยงานอ่ืน (ใครเรียนรู้ กทม. หรือหน่วยงานอ่ืน หรือ

ประชาชน)

2 แหง่

2. ห้องสมดุ/บ้านหนงัสอืส าหรับคนตาบอด ไมมี่

3. จ านวนบ้านหนงัสอื 5 บ้าน

4. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/แหลง่/ศนูย์การเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ในพืน้ที่เขต เชน่ แหลง่เรียนรู้ด้านการ

ทอ่งเที่ยว แหลง่เรียนรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน แหลง่เรียนรู้ โบราณสถาน อทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สวนสมนุไพร เป็นต้น

30 แหง่

5. สถิตกิารใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ไมมี่การจดัเก็บข้อมลู

6. จ านวนเครือขา่ยที่ด าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั ไมมี่

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



ด้านสังคม 

1. จ านวนผู้ พิการ/ผู้สงูอายทุีล่งทะเบียน และได้รับการดแูล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้ พิการ 928 - -

ผู้สงูอายุ 10,203 9,667 -

2. จ านวนเด็กเร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ส ารวจ ได้รับบริการ

เด็กเร่ร่อน - - -

คนไร้บ้าน - - -

3. จ านวนศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน/จ านวนนักเรียน

จ านวนเด็ก

120

50

54

48

30

30

30

20

ศนูย์ฯ ชมุชน วดัสวสัดิวารีสีมาราม "-

ศนูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วดัแก้วฟ้าจฬามณี "-

ศนูย์ฯ ชมุชน ข้างวดัสคุนัธาราม

ศนูย์ฯ ชมุชน วดัญวน-คลองล าปัก

ศนูย์ฯ ชมุชน ชมุชนสโุขทยั ซอย 9

ศนูย์ฯ ชมุชน ท่าน า้สามเสน

"-

"-

"-

"-

ทีต่ัง้ช่ือศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน

ศนูย์ฯ ชมุชน พล ปตอ. พืน้ทีเ่กียกกาย "-

ศนูย์ฯ ชมุชน สะพานเกษะโกมล "-

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท
จ านวน (ราย)

หมายเหตุ

หมายเหตุ



4. จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนังสือ/ผู้ ใช้บริการ

จ านวน (แห่ง)
ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดือน)

"- "-

5 "-

5.  จ านวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย)

จ านวน
ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดือน)

"- "-

"- "-ศนูย์กีฬา

ประเภท

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนังสือ

ประเภท

ศนูย์เยาวชน



6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ

ลาน A .........1...... แห่ง ผู้ ใช้บริการ .......-....... ราย

ลาน B .........8..... แห่ง ผู้ ใช้บริการ ......-...... ราย

ลาน C ........8..... แห่ง ผู้ ใช้บริการ ......-....... ราย

จ านวนลาน
กีฬา Extreme

 sports

........-........ แห่ง ผู้ ใช้บริการ ......-....... ราย

7. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/ผู้ รับบริการ .......1......... แห่ง ผู้ ใช้บริการ ........-............ราย

8. จ านวนสวนสาธารณะ ..........1........แห่ง ผู้ ใช้บริการ ........-............ราย

9. จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มมุเมือง.........-..........แห่ง ผู้ ใช้บริการ .......-.............ราย

10. จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นักเรียน ..........-........แห่ง ผู้ ใช้บริการ ........-.........ราย

11. จ านวนศนูย์ฝึกดนตรี ........-........ แห่ง ผู้ ใช้บริการ .......-........ ราย



12. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

ผู้สงูอายุ ........-......... ราย

ผู้ พิการ ........-.......... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส .......-.......... ราย

13. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีต้่องการความชว่ยเหลือด้านทีอ่ยู่อาศยั

ผู้สงูอายุ ........-........ ราย

ผู้ พิการ .......-......... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส .......-.......... ราย

14. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ทีไ่ด้รับสวสัดิการกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

ผู้สงูอายุ ........-........ ราย

ผู้ พิการ .......-......... ราย

15. จ านวนเร่ืองร้องเรียนทีเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธ์ิ ........-........  เร่ือง

16. เด็กด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการชว่ยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง ........-.......  ราย

17. เด็กด้อยโอกาสทีไ่ด้รับสวสัดิการและการสงเคราะห์ .......-.........  ราย



18. เด็กด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา .......-........  ราย

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

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

21. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีเ่ข้าถึงแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต ่าเพ่ือการประกอบอาชีพ .......-......  ราย

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

23. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด้รับความคุ้มครองและความปลอดภยัในการท างาน .........-.......  ราย

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 

1. การมีงานท า

o  ผู้ มีงานท าและรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนของผู้ มีงานท า/ผู้ วา่งงาน (ในระบบ/นอกระบบ)

 ผู้ มีงานท า ราย

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน ไม่มีการจดัเก็บ บาท/เดอืน

2. ตลาด/ตลาดนัด

กทม. เอกชน

P  770

 P 240

 P 79

ไม่มีการจดัเก็บ

ช่ือตลาด ทีต่ัง้/บริเวณ

ตลาดเทวราช

ตลาดราชวตัร

ตลาดศรียา่น

90/15 ถ.ศรีอยธุยา 17  แขวงวชิรพยาบาล

1444/116-7 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี

464/11 ถนนนครไชยศรี  แขวงถนนนครไชยศรี

เจ้าของ
จ านวนแผง



3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

แผง ผู้ ค้า (ราย)

จ านวน
จดุผอ่นผนั/บริเวณ หมายเหตุ



4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

พืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ที ่     ไม่มี ไร่

จ านวนเกษตรกร ไม่มี ราย

ผลผลติ (ระบชุนิด/ประเภท/ช่วงเวลาทีไ่ด้ผลผลติ/ผลผลติตอ่ไร่)

1.................ไม่มี...................

2................ไม่มี...............

3...............ไม่มี......................

ผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND 

1.................ไม่มี...................

2................ไม่มี...............

3...............ไม่มี......................

สนิค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภณัฑ์

1.................ไม่มี...................

2................ไม่มี...............

3...............ไม่มี......................



5. โรงงาน

จ านวนแรงงานช่ือโรงงาน ประเภทการประกอบการทีต่ัง้



6. สถานประกอบการ(มีการจัดเก็บข้อมูลบางส่วน)

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศนูย์การค้า ซูปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท สถานีบริการน า้มนั/ก๊าช ธนาคาร โรงจ าน า

ร้านขายทอง ร้านอาหาร

สถานประกอบการ (แหง่)

แขวง............................

แขวง............................

แขวง............................

แขวง............................

แขวง............................

แขวง

แผงอาหารริมบาทวถีิ

สถานประกอบการ (ตอ่)
แขวง

แขวง............................

แขวง............................

แขวง............................



7. การท่องเที่ยว

จ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่ ................ แหง่

จ านวน (แหง่)

กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

งบประมาณทีใ่ช้

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

กิจกรรม ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว

ช่วงเวลาทีมี่การทอ่งเทีย่วประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่ว



ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สถิติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ (ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล)

จ านวน 

(ครัง้/คด)ี

"-

"-

"-

"-

"-

"-

"-

"-

"-

"-

"-

"-

"-

อาคารทรุด/ถลม่

ป้ายล้ม

สารเคมีร่ัวไหล

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

"-

ประเภท

อาชญากรรม

 - ท าร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

 - การกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ

อบุตัเิหตทุางถนน

อคัคภียั

หมายเหตุ

"-

"-

"-

"-



2. การป้องกัน

2.1 จ านวนป้าย/อาคารเสี่ยงภยั/

ประเภท จ านวน

ป้ายขนาดใหญ่ -

อาคารเสี่ยงภยั -

2.2 จ านวนจดุเสี่ยงในพืน้ที ่ 15 จดุ

2.3 จ านวนจดุตดิตัง้และจ านวนกล้อง cctv ในพืน้ที่ .......48..............จดุ ......1,460.........ตวั

2.4 จ านวนไฟสอ่งสวา่งในพืน้ที ่ ไม่ได้จดัเก็บ ดวง

"- "- "-

"- "- "-

"- "- "-

"- "- "-

"- "- "-

"-

บริเวณ/พืน้ทีท่ีเ่ป็นจดุเสี่ยง สาเหตหุรือปัจจยัเสี่ยง วธีิการป้องกนั/แก้ไข

หมายเหตุ

"-



2.5 จ านวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ที่

2.6 จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลงิ/หวัจ่ายน า้ดบัเพลงิ

.........3.............สถานี

........3...........สถานี

.........-.............แหง่

......................มลูนิธิ

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

สน.เตาปนู "-

จ านวนหวัจ่ายน า้ดบัเพลงิในพืน้ที่

จ านวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ที่

สน.สามเสน "-

สน.บางโพ "-

จ านวนสถานีดบัเพลงิ

จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

สน.นางเลิง้ "-

พืน้ทีใ่ห้บริการสถานี

สน.ดสุติ "-



หมายเหตุ

"-

"-

"-

"-

"-"-

"-

"-

"-

"-

วธีิการป้องกนั/แก้ไข



ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ)

1. สถิตกิารเลอืกตัง้

ผู้ มีสทิธ์ิ ผู้มาใช้สทิธ์

สว. " - " -

สส. " - " -

 ผว.กทม. " - " -

สก. " - " -

สข. " - " -

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

สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้

"- "-

"- "-

"- "-

"- "-

"- "-

"- "-

การมีสว่นร่วม (ราย)
การเลอืกตัง้

"- "- "-

"-

กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่

"-"-

"-"-

"-

"-

"-

"-

"-

ทีต่ัง้ช่ือองค์กร

"- "-

"-

"-"-



3. จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

จ านวน (คน)

"-

"-

"-

"-

"-

"-

4

6

"-

1,100

"-

188

1

"-

"-

"-

"-

อาสาสมคัร

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)

 - อาสาสมคัรพิทกัสิ่งแวดล้อม

 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - อาสาสมคัร อปพร.

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย

 - อาสาสมคัรลานกีฬา

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ

หมายเหตุ

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

 - อาสาสมคัรดนตรี



ปัญหาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพืน้ทีเ่ขต

ด้าน ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพืน้ที่

1. ดา้นกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน มีอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีหลากหลายท าใหก้าร
บริหารจดัการเป็นไปไดย้าก

ท าใหก้ารจดัวางผงัเมืองเป็นไปไดย้าก

2. ดา้นสังคม 1. การคุม้ครองผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บงบประมาณ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัคงตอ้งด าเนินการ
โครงการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดความเขม้แขง็
2. เป็นพ้ืนท่ีชั้นในท่ีมกัมีการชุมนุมประทว้งใน
พ้ืนท่ีบ่อยคร้ัง ท าใหต้อ้งเพ่ิมก าลงัรักษาความ
ปลอดภยัมากข้ึน

1. การคุม้ครองผูบ้ริโภคไม่ครอบคลุม
2. เป็นพ้ืนท่ีชั้นในเกิดความไม่ความ
ปลอดภยัมากข้ึน

3. ดา้นเศรษฐกิจ จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยท าใหค้่าครองชีพของ
ประชาชนสูง ในการพฒันาดา้นต่าง ๆ  
ประชาชนไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือ

  ประชาชนไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือในการ
พฒันาดา้นต่างๆในส านกังานเขต



4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 1. ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่ใหค้วามร่วมมือในการ
คดัแยกมูลฝอย
2.  การไม่ไดรั้บความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีจาก
ผูป้ระกอบการบางส่วนท่ีไม่ตระหนกัในเร่ือง
สุขาภิบาล
3. มีการชุมนุมประทว้งในพ้ืนท่ีบ่อยคร้ัง ท าให้
การจดัการขยะมูลฝอยไม่ประสอบผลส าเร็จ

1. การคดัแยกมูลฝอยไม่ประสบความส าเร็จ
2.  งานดา้นสุขาภิบาลไม่ประสบความส าเร็จ

5. ดา้นสาธารณสุข การไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนบาง
ชุมชนในการป้องกนัและควบคุมโรค

การป้องกนัและควบคุมโรคในพ้ืนท่ี
ควบคุมไดย้าก



6. ดา้นการบริหารจดัการ 1. กิจกรรม/โครงการ นโยบายเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากส่วนกลางมีเป็นจ านวนมาก            
        2. หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือให้
ส านกังานเขตด าเนินการมีเป็นจ านวนมาก ท าให้
ภารกิจหลกัของเขตล่าชา้ไม่ต่อเน่ือง
3. มีชุมชนบางส่วนในพ้ืนท่ีไม่ใหค้วามร่วมมือ
ในการท างานร่วมกบัส านกังานเขต
4. บุคลากรของส านกังานเขตขาดทกัษะความรู้
การส่ือสารภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นต่อการเปิด
ประชาคมอาเซียน

การใหบ้ริการประชาชนท่ีเป็นภารกิจหลกั
ของส านกังานเขตเป็นไปโดยไม่มี
ประสิทธิภาพ             

7. อ่ืน ๆ (ระบุ) "- "-



แนวทางแก้ไข

มีการจดัพ้ืนท่ีตามประเภทใหเ้หมาะสม

1. ของบประมาณเพ่ิมเติม
2. เป็นปัญหาท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ
หน่วยงาน

  จดักิจกรรมส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน



1. ประชาสัมพนัธ์ใหก้บัประชาชนทราบในเร่ือง
การคดัแยกขยะมูลฝอย
2.  ประชาสัมพนัธ์ใหก้บัประชาชนทราบใน
เร่ืองการสุขาภิบาลใหม้ากข้ึน

ประชาสัมพนัธ์การป้องกนัและควบคุมโรคใน
พ้ืนท่ีใหก้บัประชาชนทราบ



มีการน าปรับปรุงการท าบริหารจดัการและการ
ท างานใหล้ดขั้นตอนและกระชบัสอดคลอ้งต่อ
ปริมาณประชาชน      

"-




