
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการก าหนดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตจอมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงานเขตจอมทอง 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1) ประวัติความเป็นมาของพื้นที่/ส านักงานเขต 
ที่มาของช่ือเขต 
มาจากชื่อวัดจอมทอง ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าวัดเจ้าทอง บ้างก็ว่าวัดกองทอง นักวิชาการ

สันนิษฐานว่าวัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ปัจจุบันวัด
จอมทองมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดราชโอรสารามราชวรวหิาร 

ประวัติความเป็นมา  
บริเวณเขตจอมทองเดิมเป็นพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอบางขุนเทียน 

จังหวัดธนบุรี ซึ่งบริเวณนี้ต่อมามีชุมชนหนาแน่นและมีความเจริญขึ้น เนื่องจากเป็นที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอ มีทั้ง
คลอง ถนน และเส้นทางรถไฟตัดผ่าน ทางราชการจึงได้จัดตั้งเทศบาลนครธนบุรีขึ้นในปี พ.ศ. 2479 โดยให้
ต าบลบางค้ออยู่ในท้องที่ด้วย และตั้งสุขาภิบาลบางขุนเทียนขึ้นในพ้ืนที่บางส่วนของต าบลบางขุนเทียนและ
ต าบลบางมดในปี พ.ศ. 2508 ซ่ึง ต าบลจอมทอง ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยโอน
พ้ืนที่ 11 หมู่บ้านทางตอนเหนือของต าบลบางมดออกมา 

ต่อมาได้มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร ยกเลิกการเรียกชื่อต าบลและอ าเภอแบบเดิม ต าบลจอมทอง
จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงจอมทอง และอยู่ในเขตการปกครองของส านักงานเขตบางขุนเทียน 
จนกระท่ังในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง เขตจอมทอง ขึ้น  
โดยแบ่งพ้ืนที่เขตบางขุนเทียนออกมา 4 แขวง 

ต่อมาในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เขตจอมทองได้รับพื้นท่ีบางส่วนของแขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บูรณะ และแขวงบุคคโล เขตธนบุรี มาเป็นพ้ืนที่ปกครองของทางส านักงานเขต ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  ฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เรื่อง เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เขตธนบุรี เขตจอมทอง                 
เขตราษฎร์บูรณะ และตั้งเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในช่วงจัดพื้นท่ีการบริหารในกรุงเทพมหานครใหม่               
โดยแบ่งพ้ืนที่เขตการปกครองจากเดิม 38 เขตเป็น 50 เขต 

เขตจอมทองพื้นที่ในอดีตส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เรือกสวน ไร่นา ที่คลองด่าน หรือ       
คลองสนามชัย ซึ่งเป็นคลองสายประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญ สามารถ
สัญจรไปถึงจังหวัดสมุทรสาครออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้ ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอาคาร              
ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่  
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


  2) พื้นที่ เขตปกครอง อาณาเขตติดต่อ และแผนที่  
เขตจอมทองตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยาหรือฝั่งธนบุรี มีอาณาเขต

ติดต่อกับพื้นท่ีการปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตภาษีเจริญและเขตธนบุรี มีล ารางสาธารณะ คลองบางประทุน 

คลองตาฉ่ า คลองรางบัว คลองสวนหลวงใต้ คลองบางหว้า คลองวัดโคนอน (คลองวัดอ่างแก้ว)                   
คลองตาม่วง คลองวัดนางชี (คลองวัดเพลง) คลองด่าน คลองวัดใหม่ยายนุ้ย 1 (คลองศาลเจ้าต้นโพธิ์) และ
คลองแยกบางสะแก 13 เป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตธนบุรีและเขตราษฎร์บูรณะ มีคลองบางสะแก                    
คลองดาวคะนอง และถนนสุขสวัสดิ์เป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ และเขตบางขุนเทียน มีคลองบางปะแก้ว 
คลองยายจ าปี คลองกอไผ่ขวด ล ารางสาธารณะ คลองบางมด คลองตาสุก และคลองบัว (คลองตาเปล่ง)            
เป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตภาษีเจริญ มีคลองวัดกก 
คลองสนามชัย คลองวัดสิงห์ และคลองบางระแนะเป็นเส้นแบ่งเขต 

เขตจอมทองมีพ้ืนที่เขตการปกครอง 26.254 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 4 แขวง 
ดังนี้ 

1.  แขวงบางค้อ มีพ้ืนที่  3.375  ตารางกิโลเมตร 
2.  แขวงบางขุนเทียน มีพ้ืนที่  5.789  ตารางกิโลเมตร 
3.  แขวงจอมทอง มีพ้ืนที่  5.677  ตารางกิโลเมตร 
4.  แขวงบางมด มีพ้ืนที่          11,413  ตารางกิโลเมตร    

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99


5) อ านาจหน้าที่/ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ในส านักงานเขต 
โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต 
ส านักงานเขตเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือได้ว่าใกล้ชิดประชาชน  

มากที่สุดโดยน านโยบายของผู้บริหารมาด าเนินการในการให้บริการประชาชน การพัฒนาด้านเศรษฐกจิสังคม
สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค การศึกษา รับฟังและแก้ไขปัญหาของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่เขต  ส านักงานเขตจึงเปรียบเสมือนหน้าต่างของกรุงเทพมหานคร  การบริหารราชการ
ส านักงานเขตจะมีผู้อ านวยการเขต 1 คน  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร 
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต และจะมีผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต 2 คน  ช่วยก ากับดูแล  นอกจากนี้
ยังมีสภาเขต  ที่ประกอบด้วยสมาชิก  จ านวน 7 คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในแต่ละเขต  เพ่ือให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อผู้อ านวยการเขตในการก าหนดแนวทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหา รวมตลอดท้ัง
การให้บริการแก่ประชาชน 

อ านาจหน้าที่และการจัดองค์กร 
 ส านักงานเขต มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานการปกครองการทะเบียน การจัดท าแผนพัฒนาเขต 
การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม 
และท่ีจอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก และประกอบ
อาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มี
พิพิธภัณฑ์  การปรับปรุงแปล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง         
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  การจัดให้มี  และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษา ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย            
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุม
อาคาร การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้ 
 1.  ฝ่ายปกครอง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ 
ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิด ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ 
ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การปูองก้ันและบรรเทาสาธารณภัย 
การเลือกตั้ง การท าประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค                
การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์          



การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน              
งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ 
นโยบายและแผน และการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วย
อ านวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง              
งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทั่วไปของส านักงานเขต งานที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
ใดโดยเฉพาะและหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 2.  ฝ่ายทะเบียน มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตัว
ประชาชน ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) 
การควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และการพิจารณาก าหนดหน่วยเลือกตั้ง การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ           
และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 3.  ฝ่ายโยธา มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุง
โรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาต         
ตัดคันหิน  ทางเท้าการพิจารณาอนุญาตกระท าการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การ
เวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในโครงการพ้ืนที่ปิดล้อมของส านักงานเขต เพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อม
ถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ และที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน   
การบ ารุงดูแลรักษา คู คลอง ทางเรือ ท่อระบายน้ า สะพานข้ามคลอง การปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
ร่วมมือกับ ส านักผังเมืองในการวางและจัดท าผังเมืองประเภทต่าง ๆ การควบคุมอาคารตามท่ีได้รับ
มอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน         
การก าหนดพ้ืนที่ที่จะจัดรูปที่ดิน กรณีท่ีเป็นพ้ืนที่เฉพาะภายในเขต การจัดท า ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษา
ความสะอาด ปูายชื่อซอย ปูายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีของคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยง
เหลือง การจัดท าคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และ
รวมถึงการควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษาตามสัญญาหรืออ านาจหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
ด้วย และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร       
การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทาง
สุขาภิบาลและ ถูกสุขลักษณะการควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม              
การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข การก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุม จัดการ ก าจัด 
ห้าม ปูองกันและระงับเหตุร าคาญท่ีอาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้
เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่



ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น           
และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 5. ฝ่ายรายได้ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร 
(ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์
ผู้ค้างช าระภาษีท่ีอยู่ในพ้ืนที่เขต การด าเนินคดีแก่ผู้ค้างช าระภาษี การจัดท าทะเบียนควบคุม การจัดเก็บ
รายได้ การจัดท าสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 
 6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการรักษา         
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอย          
ในแม่น้ าเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ ามัน การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาต         
ตัดและขุดย้ายต้นไม้ในท่ีสาธารณะ การจัดท าแผนการปลูกต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตท่ีรับผิดชอบ การ
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การ
สนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 7. ฝ่ายการศึกษา มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณธุรการทั่วไป การงบประมาณ 
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานิจกรรม
นักเรียนในสถานศึกษา (ได้แก่ จัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และยุวกาชาด การทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการ และกิจรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ด าเนินการเก่ียวกับการเจ้าหน้าที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียน และข้าราชการครูในฝุายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก. ข้าราชการครู 
การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา การนิเทศการศึกษา การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งข้าราชการครูเข้ารับการ
ฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การนิเทศและตรวจเยี่ยม การสนับสนุนงานวิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการ
และเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา จัดท ารายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน 
กลุ่มโรงเรียน ด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 8. ฝ่ายการคลัง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ      
ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด (ได้แก่ 
การรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การน าส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดท าสรรพบัญชีและ
ทะเบียนต่าง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดท างบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การ
จัดท ารายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพ่ือการควบคุม การจัดท า
แผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ       
การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์)  
การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จ านวน 
9 ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงินระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 



ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและ
ทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 9. ฝ่ายเทศกิจ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน       
การส่งเสริมสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการ
พัฒนาชุมชนและสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการ                
มีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนา
สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริม
สนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน 
การรื้อย้ายชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ การจัดหา
แหล่งจ าหน่ายผลผลิต การด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัว การด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย  
การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการด าเนินงาน           
สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬา และลานกีฬา             
การด าเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี 
กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาศิลปะ                 
จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการด าเนินงาน
ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการเกษตร
และสภาพแวดล้อมเพ่ือการเกษตร การด าเนินการเก่ียวกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 11. โรงเรียนประถมศึกษา  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
โดยบริหารงานโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียน และ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 



ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมทางบกในพ้ืนที่เขตจอมทอง มีถนนสายหลัก ดังนี้ 

  1. ถนนพระรามที่ 2 (ธนบุรี-ปากท่อ) เป็นถนนคอนกรีตขนาด 8 ช่องทางจราจรมีเกาะกลาง 
และมีทางขนานอีกข้างละ 2 ช่องจราจร ต้นทางแยกจากถนนสุขสวัสดิ์ ทางด้านตะวันออกของเขตจอมทอง 
มุง่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทางข้ึนทางด่วนเฉลิมมหานครห่างจากทางแยกประมาณ 500 เมตร ระยะทาง
ในเขตประมาณ 4,200 เมตร สภาพการจราจรบนถนนพระราม 2 หนาแน่นยานพาหนนะใช้ความเร็ว               
มีความเสี่ยงสูงในการดินทางข้ามถนน มีสะพานลอยคนข้ามอยู่บางแห่ง ริมถนนมีอาคารใหญ่ๆ ประปราย
ตามแนวเส้นทาง มีแยกตัดกับถนนเอกชัยนอกพ้ืนที่เขตจอมทอง 
  2. ถนนสุขสวัสดิ์ เป็นถนสายส าคัญทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา ต่อจากถนน   
สมเด็จพระ-เจ้าตากเป็นถนนคอนกรีตขนาด 8 ช่องทางจราจรมีเกาะกลาง ทิศทางมุ่งตะวันออกเฉียงใต้          
ไป  ทางพระประแดง ผ่านทางตะวันออกของเขตจอมทองระยะทางในเขตประมาณ  1,600 เมตร มี
การจราจรหนาแน่นเชื่อมต่อถนนพระราม 2 เพ่ือไปจังหวัดสมุทรสาครหรือขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานคร                 
(ขั้นที1่) 
  3. ถนนจอมทอง เป็นถนนสายรองตามผังเมือรวมกรุงเทพมหานครแต่ถือว่าเป็นสายหลัก
ของเขต เป็นถนน ลาดยางขนาด 4 ช่องทางจราจร ไม่มีเกาะกลาง เขตทางกว้าง 15-20 เมตร สองข้างทาง
เป็นอาคารตึกแถวที่เป็นทั้งร้านค้า และที่อยู่อาศัยซอยแยกทั้งสองฝั่งถนนจ านวนมาก การจราจรหนาแน่น
เกือบตลอดวันในช่วงวันท างานปกติ ต้นทางเชื่อมต่อกับถนนสุขสวัสดิ์และปลายทางเชื่อมกับถนนเอกชัย 
ความยาวถนนจอมทองประมาณ 2,000 เมตร 
  4. ถนนเอกชัย เป็นถนนลาดยางขนาด 4 ช่องทางจราจร ไม่มีเกาะกลาง (นอกจากบริเวณ
ถนนด้านหน้าตลาดปิ่นทอง) เขตทางกว้าง 15 - 18 เมตร ต้นทางต่อจากถนนจอมทองตรงแยกถนนวุฒากาศ 
การจราจรค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะทางแยกถนนวุฒากาศจะมีการจราจรแน่นมาก มีซอยแยกท้ังสอง          
ฝั่งถนนเป็นระยะ ประชากรอยู่อย่างหนาแน่นระยะทางในเขตจอมทองประมาณ 23,358 เมตร 
  5. ถนนวุฒากาศ เป็นถนนลาดยางขนาด 4 ช่องทางจราจร ไม่มีเกาะกลาง เขตทางกว้าง 15-18 
เมตร ต้นทางแยกจากจุดต่อเชื่อมถนนจอมทองและถนนเอกชัย การจราจรค่อนข้างหนาแน่นเกือบตลอดทั้งวัน  
มีซอยแยก ทั้งสองฝั่งถนนเป็นระยะ ประชากรอยู่หนาแน่นระยะทางในเขตจอมทองประมาณ 1,500 เมตร 
ปัจจุบันมีเส้นทางถนนตากสิน - เพชรเกษม ตัดผ่านท าให้สามารถใช้เส้นทางออกสู่ถนนเพชรเกษม 
  6. ถนนตากสิน - เพชรเกษม เป็นถนนคอนกรีตขนาด 4 ช่องทางจราจร มีเกาะกลาง     
เขตทางกว้าง 35 เมตร ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ก่อสร้างเสร็จต้นปี พ.ศ. 2544 ตัดผ่านพ้ืนที่ตอน
เหนือของเขตจอมทอง เป็นโครงการต่อเชื่อมกับโครงการสร้างสะพานแม่น้ าเจ้าพระยาที่ปลายถนนสาทร
ระยะที่ 1 ช่วงสาทร - ตากสิน ท าให้สามารถเชื่อมโยงถนนเพชรเกษมถนนเจริญกรุงและทางด่วนขั้นที่ 2  
และต่อเชื่อมกับโครงการถนนเพชรเกษม - รัตนาธิเบศร์ 
  7. ถนนกัลปพฤกษ์ เริ่มจากถนนราชพฤกษ์ที่แยกต่างระดับสวนเลียบ สุดทางบริเวณแยก
ถนนกัลปพฤกษ์ เป็นถนนคอนกรีตขนาด 4 ช่องทางจราจร มีเกาะกลางถนน ระยะทางในพื้นที่ประมาณ         



3 กิโลเมตร สภาพ 2 ข้างทางมีหมู่บ้านขนาดใหญ่หลายแห่ง ในอนาคตมีการขยายและเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหว่างพ้ืนที่ตอนในของกรุงเทพมหานครกับบริเวณรอบนอก 
  8. ถนนพุทธบูชา เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ช่องทางจราจร เขตทางกว้าง            
12 เมตร ไม่มีเกาะกลาง ความยาวในพื้นที่เขตประมาณ 2.7 กิโลเมตร ต้นทางจากถนนพระรามที่ 2 ซอย 29 
สุดทางเชื่อมพ้ืนที่เขตทุ่งครุ ที่ล ากระโดงสาธารณะ ปัจจุบันสภาพข้างทางยังเหลือที่ว่าง ซึ่งเคยเป็นพ้ืนที่
การเกษตรท าให้มีความร่มรื่นและความเป็นธรรมชาติ สลับกับบ้านเรือนสองฝั่งถนนที่เป็นอาคารพาณิชย์และ
บ้านพักอาศัย 
  9. ถนนก านันแม้น (ซอยเอกชัย 36) เป็นถนนคอนกรีตขนาด 2 ช่องทางจราจร เขตทาง        
กว้าง 12 เมตร ความยาวในพื้นที่เขตประมาณ 1.8 กิโลเมตร ต้นทางจากซอยเอกชัย 36 ผ่านแยกก านันแม้น 
(นิลกาจ) ถนนกัลปพฤกษ์ สุดเขตจอมทองที่คลองตาฉ่ า สองข้างประกอบด้วยตึกแถว และมีที่พักอาศัย            
ปานกลาง บริเวณช่วงต้นของถนนเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการส าคัญ เช่น ศาลอาญาธนบุรี สถานีต ารวจ
นครบาลบางขุนเทียน และที่ท าการไปรษณีย์บางขุนเทียน 
  10. ถนนรัตนกวี เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ จากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองวัดสีสุก             
ขนาด 2 ช่องทางจราจร เมื่อข้ามคลองวัดสีสุกจะเป็นถนน 4 ช่องทางจราจร เริ่มต้นจากวัดสีสุก สุดทางที่       
วัดบางขุนเทียนนอก ระยะทางยาวประมาณ 2.2 กิโลเมตร สภาพสองข้างทางเป็นที่ว่าง มีอาคารตึกแถว        
เป็นระยะๆ มีบ้านเรือน ที่พักอาศัยเล็กน้อย 
  11. ถนนพระรามท่ี 2 ซอย 33 (วัดยายร่ม) เป็นถนนคอนกรีตขนาด 2 ช่องทางจราจร            
เขตทางกว้าง 12 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร ต้นทางแยกจากถนนพระรามที่ 2 ซอย 33        
สุดทางที่บริเวณคลองตาสุก สภาพพ้ืนที่สองข้างทางประกอบด้วยที่พักอาศัย และอาคารตึกแถว ซึ่งไม่
หนาแน่นนัก ยังมีที่ว่างริมทางให้เห็นเป็นส่วนใหญ่ 
  12. ถนนจอมทอง - บูรณะ (ถนนใต้ทางด่วนเฉลิมพระนคร) เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์              
ขนาด 2 ช่องทางจราจร ไป - กลับเชื่อมจากถนนพระรามที่ 2 สุดทางเชื่อมต่อพ้ืนที่เขตราษฎร์บูรณะ               
(ซอยสุขสวัสดิ์ 26) ระยะทางยาวประมาณ 1,320 เมตร สภาพพ้ืนที่สองข้างทางประกอบด้วยที่พักอาศัย            
ที่ว่างริมทางใช้เป็นเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างถนนพระรามที่ 2 กับถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอ้มลูทัว่ไปของพ้ืนทีเ่ขต

1. จ านวนประชากรในพ้ืนทีจ่ าแนกตามอายุและแขวง

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

ชาย 886 999 1,175 1,450 1,383 1,385 1,416 1,473 1,393 1,435

หญิง 808 1,016 1,056 1,337 1,446 1,346 1,475 1,457 1,477 1,566

รวม 1,694 2,015 2,231 2,787 2,829 2,731 2,891 2,930 2,870 3,001

ชาย 777 931 1,057 1,280 1,258 1,284 1,344 1,280 1,358 1,334

หญิง 724 836 997 1,318 1,225 1,226 1,348 1,477 1,463 1,490

รวม 1,501 1,767 2,054 2,598 2,483 2,510 2,692 2,757 2,821 2,824

ชาย 1,140 1,046 1,131 1,487 1,546 1,526 1,691 1,504 1,584 1,604

หญิง 1,077 1,107 1,126 1,476 1,594 1,521 1,694 1,734 1,770 1,827

รวม 2,217 2,153 2,257 2,963 3,140 3,047 3,385 3,238 3,354 3,431

ชาย 924 996 1,079 1,340 1,249 1,274 1,417 1,353 1,267 1,389

หญิง 784 906 1,083 1,352 1,333 1,251 1,324 1,369 1,473 1,477

รวม 1,708 1,902 2,162 2,692 2,582 2,525 2,741 2,722 2,740 2,866

รวมทัง้หมด 7,120 7,837 8,704 11,040 11,034 10,813 11,709 11,647 11,785 12,122

แขวงบางค๎อ

แขวงบางมด

แขวงจอมทอง

แขวง

แขวงบางขุนเทียน

เพศ
อายุ (ป)ี



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

ชาย 1,438 1,325 959 639 440 329 179 71 35 4 5 18,419

หญิง 1,745 1,553 1,244 809 605 472 292 172 44 18 10 19,948

รวม 3,183 2,878 2,203 1,448 1,045 801 471 243 79 22 15 38,367

ชาย 1,361 1,148 897 610 446 377 199 82 27 12 2 17,064

หญิง 1,539 1,328 1,085 801 657 520 289 148 56 18 2 18,547

รวม 2,900 2,476 1,982 1,411 1,103 897 488 230 83 30 4 35,611

ชาย 1,665 1,451 1,093 653 420 292 127 43 17 8 5 20,033

หญิง 1,993 1,755 1,401 815 563 441 261 120 34 18 7 22,334

รวม 3,658 3,206 2,494 1,468 983 733 388 163 51 26 12 42,367

ชาย 1,361 1,173 936 644 465 317 193 70 34 11 10 17,502

หญิง 1,486 1,351 1,211 744 572 482 271 148 41 34 11 18,703

รวม 2,847 2,524 2,147 1,388 1,037 799 464 218 75 45 21 36,205

รวมทัง้หมด 12,588 11,084 8,826 5,715 4,168 3,230 1,811 854 288 123 52 152,550

รวม

แขวงบางมด

แขวงจอมทอง

อายุ (ปี ตอ่)
แขวง เพศ

แขวงบางขุนเทียน

แขวงบางค๎อ



2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถ่ินของประชากรในพ้ืนที ่

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

แขวงบางขุนเทียน - - 1 - 233 236 145 53

แขวงบางค๎อ 2 2 1 - 272 233 171 59

แขวงบางมด 1,544 2,007 1,314 379 268 258 440 356

แขวงจอมทอง - 2 - - 223 206 137 45

รวม 1,546 2,011 1,316 379 996 933 893 513

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

แขวงบางขุนเทียน 1,858 1,884 1,955 1,165 2,048 2,099 2,159 1,205

แขวงบางค๎อ 1,578 1,684 1,568 1,065 2,013 1,915 1,743 1,017

แขวงบางมด 2,294 2,367 2,277 1,527 3,948 3,796 3,290 1,801

แขวงจอมทอง 1,750 1,750 1,657 915 2,053 1,940 1,854 1,218

รวม 7,480 7,685 7,457 4,672 10,062 9,750 9,046 5,241

การย้ายออกการย้ายเขา้
แขวง

การเกิด การตาย
แขวง



3. การย้ายถ่ินและเหตขุองการย้ายถ่ิน

แขวงบางขุนเทยีน แขวงบางค้อ แขวงบางมด แขวงจอมทอง

หางานทํา

ต๎องการเปล่ียนงาน

ต๎องการรายได๎เพิม่ขึ้น

หน๎าทีก่ารงาน

ศึกษาตํอ

ย๎ายทีอ่ยํอาศัย

กลับภูมิลําเนา

ติดตามครอบครัว

ทํากิจการครอบครัว

รักษาตัว

ขาดคนดูแล

ดูแลผ๎ูอื่น

อื่น ๆ 

จ านวน (คน) แยกรายแขวง
สาเหต/ุแขวง



4. จ านวนแรงงานตา่งดา้วทีล่งทะเบียน

บางขนุเทียน บางค้อ บางมด จอมทอง

พมํา 3,420 701 5,114 3,747

ลาว 2,107 1,094 2,881 2,676

เขมร 1,044 230 1,206 588

อื่น ๆ (ระบุ)

5. ความหนาแน่นของประชากร

พ้ืนที่ จ านวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลัง)

แขวงบางขุนเทียน 38,714 18,612 20,102 5,789 13,808 8,281

แขวงบางค๎อ 35,854 17,198 18,656 3,375 14,214 7,353

แขวงบางมด 45,104 21,476 23,628 11,413 20,600 10,594

แขวงจอมทอง 36,716 17,795 18,921 5,677 14,656 7,2406,467.50 / ตร. กม.

จ านวน (คน) แยกแขวง
ประเทศ

ครอบครัวแขวง
ประชากร      ความหนาแน่น

     (คน/ตร.กม.)

6,687.51 / ตร.กม.

10,623.40 / ตร. กม.

3,951.98 / ตร. กม.



6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน)

ศาสนา จ านวน (คน)

พุทธ 13,958

อิสลาม 128

คริสต๑ 138

อื่นๆ (ระบุ) 42

7. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนทีเ่ขต

ศาสนา จ านวน (แห่ง)

พุทธ 17

อิสลาม 1

คริสต๑ 1

อื่นๆ (ระบุ)

รายชื่อ

วัดแก๎วไพฑูรย๑หรือวัดบางประทุนใน วัดไทร วัดนาคนิมิตร วัดนางนองวรวิหาร วัดบางขุนเทียนนอก  

วัดยายรํม วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร วัดศาลาครืน วัดสิงห๑ วัดสีสุก วัดหนังราชวรวิหาร

วัดแมํพระประจักษ๑ เมืองลูร๑ต

วัดบางขุนเทียนกลาง วัดบางประทุนนอก วัดบางขุนเทียนใน วัดโพธิแ์ก๎ว วัดโพธิท์อง วัดมงคลวราราม (วัดมะเกลือ)

มัสยิดนูร๎ูลยากีน 



8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุทีค่วรแก่การอนุรักษ์

แขวง จ านวน (แห่ง)

แขวงบางขุนเทียน 2 1. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นวัดประจํารัชกาลที ่3

2. วัดไทร เป็นทีต้ั่งพระตําหนักทองของพระเจ๎าเสือ

แขวงบางค๎อ 2 1. วัดหนังราชวรวิหาร เปน็วดัอารามหลวงชั้นตรี สร๎างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระศรีสรรเพช็ญ๑ ที่ 9

2. วัดนางนองวรวิหาร สร๎างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระศรีสรรเพ็ชญ๑ ที ่8

9. กิจกรรมตามประเพณีทีส่ าคัญ โดดเดน่

กิจกรรม

1. แขํงขันเรือยาว

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

ความส าคัญ

เป็นประเพณีทีสื่บทอดกันมา กํอนวันลอยกระทง 1 วัน

ชว่งเวลาในการจัดกิจกรรม

ชื่อ ความส าคัญ



โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนขา้ราชการประจ า/ลูกจ้าง

อัตราถือครอง อัตราจริง อัตราถือครอง อัตราจริง

16 18 9 9

21 21 2 2

12 13 49 49

14 15 2 2

22 22 3 3

19 19 63 67

13 13 4 4

14 14 4 4

13 14 566 578

13 14 6 7

2. จ านวนขา้ราชการการเมอืง

2 คน

8 คน

ฝุายพัฒนาชุมชนฯ

ฝุายรักษาความสะอาด

ฝุายส่ิงแวดล๎อมและสุขาภิบาล

จ านวน (คน)

ส่วนราชการในส านักงานเขต

ฝุายการศึกษา

ลูกจ้างขา้ราชการ

 - สมาชิกสภาเขต

ฝุายปกครอง

ฝุายทะเบียน

ฝุายเทศกิจ

ฝุายการคลัง

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ฝุายโยธา

ฝุายรายได๎



3. รายไดข้องส านักงานเขต  (ขอ้มลู ตลุาคม 2556 - มนีาคม 2557)

ประมาณการ รายไดจ้ริง

 - ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 2,928 57,624,192.75

2,965 1,224,018.06

1,077 3,593,362.10 - ภาษีปูาย

 - คําธรรมเนียมตําง ๆ (ระบุ)

 - รายได๎อื่น ๆ (ระบุ)

 - ภาษีบํารุงท๎องที่

ราย
รายได ้(ล้านบาท)

ประเภทของรายได้



4. ค่าใชจ้่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนทีข่องส านักงานเขต 

สนับสนุนงานประจ า สนับสนุนงานยุทธศาสตร์

งบประมาณสนับสนุนงานประจําและงานเชิงยุทธศาสตร๑ หมายถึง คําใช๎จํายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหนํวยงาน

ฝุายรักษาความสะอาด

ฝุายส่ิงแวดล๎อมและสุขาภิบาล

ฝุายรายได๎

ฝุายพัฒนาชุมชนฯ

ฝุายปกครอง

ฝุายทะเบียน

ส่วนราชการในส านักงานเขต

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)

งบประมาณ (ล้านบาท)

ฝุายเทศกิจ

ฝุายการคลัง

ฝุายการศึกษา

ฝุายโยธา



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมทีต่ั้งอยู่ในพ้ืนที ่

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง

ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง

ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง

ภารกิจ/ความรับผิดชอบทีต่ั้ง

สํานักงานสรรพากรพืน้ทีส่าขาจอมทอง

โรงพยาบาลบางมด

ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง

ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง

ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง

ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง

ศูนย๑บริการสาธารณสุข 29 ชํวง นุชเนตร แขวงบางค๎อ เขตจอมทอง

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อนิเตอร๑เนชัน่แนล ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง

สํานักงานประปาสาขาตากสิน

สถานีตํารวจนครบาลบางมด

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ

ศาลอาญาธนบุรี

ทีท่ําการไปรษณีย๑บางขุนเทียน

สํานกังานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27



ขอ้มลูดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ

ตามผังเมอืงรวม การใชท้ี่ดนิ พ.ค.56 - ม.ิย.57 การเปลี่ยนแปลง

ทีดิ่นประเภททีอ่ยูํอาศัยหนาแนํนปานกลาง 20,055,252.91 241,118.03

ทีดิ่นประเภททีอ่ยูํอาศัยหนาแนํนมาก 361,771.18 5,192.64

ทีดิ่นประเภทพาณิชยกรรม 1,635,153.76 212.00
ทีดิ่นประเภทสถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 177,144.18  -

รวม 22,229,322.03 246,522.67

    4. ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีวัตถุประสงค๑เพือ่เป็นสถาบันราชการ และการดําเนินกิจการของรัฐ

       ทีเ่กี่ยวกับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน๑

ประเภทการใชท้ีด่นิ
พ้ืนที ่(ตร.กม.)

    พืน้ทีเ่ขตจอมทองมีการกําหนดการใช๎ทีดิ่นหลักในพืน้ทีไ่ว๎ 3 ประเภท คือ

    1. ประเภททีอ่ยูํอาศัยหนาแนํนปานกลาง มีวัตถุประสงค๑เพือ่

       - รองรับการขยายตัวของการอยูํอาศัยในบริเวณพืน้ทีตํ่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน

       - รองรับการอยูํอาศัยในบริเวณพืน้ทีตํ่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ศูนย๑ชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม

       - รองรับการอยูํอาศัยในบริเวณพืน้ทีตํ่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นในซ่ึงอยูํในเขตการให๎บริการของระบบขนสํงมวลชน

       - รองรับการอยูํอาศัยในบริเวณพืน้ทีเ่ขตเมืองชั้นในทีม่ีการสํงเสริมและดํารงรักษาทัศนียภาพและสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ

       - รองรับการอยูํอาศัยในบริเวณพืน้ทีเ่ขตเมืองชั้นใน ซ่ึงอยูํในเขตการให๎บริการของระบบขนสํงมวลชน

    2. ประเภททีอ่ยูํอาศัยหนาแนํนมาก มีวัตถุประสงค๑เพือ่

    3. ประเภทพาณิชยกรรมมีวัตถุประสงค๑เพือ่ให๎ใช๎ประโยชน๑เป็นศูนย๑พาณิชยกรรมของเมือง เพือ่รองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค๎า การบริการ 

       และนันทนาการทีใ่ห๎บริการแกํประชาชนโดยทัว่ไป



2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพ้ืนทีเ่ขต

ดี พอใช้ ตอ้งปรับปรุง

ถนนสายหลัก 4 9,520 √

ถนนสายรอง 5 10,510 √

ตรอก ซอย 111 43,907 √

จํานวนจุดตัดของถนนในพืน้ทีเ่ขต  5  จุด

2.2 สะพานรถยนตข์า้มแยกในพ้ืนทีเ่ขต

ชื่อสะพาน ชื่อถนน ชื่อทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ชอ่งจราจร ปีทีส่ร้าง

สะพานข๎ามแยก ถนนพระรามที ่2 แยกบางปะแก๎ว โครงสร๎าง 750 2 ชํอง 2547

บางปะแก๎ว ตัดถนนสุขสวัสด์ิ เหล็ก

(ถนนสุขสวสัด์ิ - ถนนพระรามที่ 2) พืน้ ค.ส.ล.

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



4 รูปแบบ

1 รถโดยสารประจําทาง

2 รถสองแถว

3 รถไฟ มีสถานีรถไฟในพืน้ทีเ่ขต 2 สถานี คือ สถานีวัดไทร และสถานีวัดสิงห๑

4 รถไฟฟูา BTS มีสถานีวุฒากาศ

2.4 สภาพการจราจรในพ้ืนที่

     ความเร็วเฉล่ียของการเดินทางในพืน้ที ่ 17  กิโลเมตร/ชั่วโมง 

2.5 พ้ืนทีท่ีม่ปีัญหาการจราจร

ชว่งเวลา

เรํงดํวน

เรํงดํวน

เรํงดํวน

เรํงดํวน

จุด/บริเวณทีก่ารจราจรตดิขดั

ถนนสุขสวัสด์ิ (ขาเข๎า)

สาเหต

ติดสะสมตํอเนื่องจากการกํอสร๎างอุโมงค๑

บริเวณแยกมไหสวรรย๑ เขตธนุบรี

รถเข๎าเมืองจํานวนมาก ติดสะสมจากถนนถนนพระรามที ่2 (ขาเข๎า) 

ถนนพระรามที่ 2 (ขาเขา๎) บริเวณทางขึน้ทางดํวน ติดสะสมมาจากดํานเก็บคําผํานทาง

บริเวณสามแยกบางปะแก๎ว สุขสวัสด์ิ

2.3 รูปแบบการเดนิทางหลักในพ้ืนทีเ่ขต

ถนนกัลปพฤกษ๑ ปริมาณรถมากติดสะสมมาจากแยกตากสิน

และมีการเล่ียงเส๎นทางถนนเพชรเกษมมาใช๎

ถนนกัลปพฤกษ๑เนื่องจากการกํอสร๎างรถไฟฟูาฯ



2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.) สถิตผู้ิใชท้าง สถิตอุิบัตเิหต

2.52

2.75

2.1

1.8

จ านวนจุดจอดจักรยานในพ้ืนที ่ 8  จุด

2.7 จ านวนท่าเทียบเรือในพ้ืนที ่(เรือโดยสาร)  11  .ท่า

2.8 จ านวนจุดเชื่อมตอ่บริการขนส่งสาธารณะ (จุดทีส่ามารถเชื่อมตํอการเดินทางระหวํางรถ/เรือ/รถไฟ/รถไฟฟูา)......................................จุด

2.9 ระยะเวลาเฉลี่ยทีเ่ขา้ถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากทีพ่ัก/ทีท่ํางานถึงบริการขนสํงสาธารณะ) ประมาณ 20 - 30 นาที

2.10 สภาพทางเท้าในพ้ืนที ่(ความเห็นทีม่ีตํอทางเท๎าในพืน้ที)่  ดี

ถนนพระรามที ่2

4. ซอยวุฒากาศ 42 ถึงสถานีรถไฟฟูา ปากซอยวุฒากาศ 42

ชื่อถนน/เส้นทาง ตน้ทาง

1. ถนนพุทธบูชา

ปลายทาง

ถนนพระรามที ่2

วุฒากาศ

ปากซอยจอมทอง 19

คลองกอไผํทด

สุดเขตจอมทอง

สถานีรถไฟฟูาวุฒากาศ

2. ถนนรัตนกวี ปากซอยพระรามที ่2 ซอย 28

3. ซอยพระรามที ่2 ซอย 33



2.11  ทีจ่อดรถยนตส์าธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนตท์ีส่ามารถรองรับได้

รถยนตท์ีร่องรับ 

ราชการ เอกชน (คัน)

2.12 จุดเสี่ยงและสถิตกิารเกิดอุบัตเิหตจุากการเดนิทาง

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

สถิตกิารเกิดอุบัตเิหตุสาเหตุ

ชื่ออาคาร/สถานทีจ่อดรถยนต์
เจ้าของ

บริเวณทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอุบัตเิหตุ การป้องกัน/แก้ไข



คูคลอง/ระบบการระบายน้ า/การป้องกันน้ าท่วม

1. คูคลองและแหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนทีเ่ขต

มี ไมม่ี มี ไมม่ี สนน. สนข.

คลองดาวคะนอง ถนนสุขสวัสด์ิ คลองบางขนุเทียน 10.00-15.00 2,000 √ √ √

คลองต๎นไทร คลองดําน คลองบางสะแก 5.00-7.00 1,250 √

คลองดําน คลองวัดนางชี คลองบางขนุเทียน 10.00-15.00 2,150 √

คลองบางขนุเทียน คลองสนามชัย คลองบางมด 8.00-15.00 3,650 √

คลองสนามชัย คลองดําน คลองวัดสิงห๑ 15.00-20.00 2,650 √

คลองบางมด (ชํวงที ่1) คลองสนามชัย คลองขอํย 6.00-12.00 2,350 √

คลองบางมด (ชํวงที ่2 คลองบางขนุเทียน คลองตาสุก 6.00-12.00 1,700 √

คลองบางค๎อ คลองดําน คลองบางสะแก 4.00-12.00 1,800 √

คลองบางประทุน คลองสนามชัย คลองตาฉ่ํา 4.00-8.00 2,900 √

คลองจนี คลองดําน ตัน 3.00-5.00 500 √

คลองบางปะแกว๎ ถนนสุขสวัสด์ิ คลองยายจําปี 4.00-15.00 2,800 √

คลองบางระแนะ คลองสนามชัย คลองตาฉ่ํา 6.00-10.50 2,650 √

คลองลางโคลัด คลองบางระแนะ คลองวัดสิงห๑ 4.00-8.00 500 √

คลองบางหว๎า คลองดําน คลองกลัปพฤกษ๑ 8.00-13.00 1,465 √

หมายเหตุชื่อคลอง จาก ถึง
การบุกรุกพ้ืนที่ ผู้รับผิดชอบ

กว้าง (ม.) ยาว(ม.)
แนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วม



มี ไมม่ี มี ไมม่ี สนน. สนข.

คลองลัดเช็ดหน๎า คลองบางมด คลองบางขนุเทียน 15.00-22.00 700 √

คลองวัดยายรํม คลองบางมด คลองบางขนุเทียน 4.00-6.00 450 √
ลํากระโดงสาธารณะขา๎ง

วัดสีสุก
คลองบางมด คลองบางขนุเทียน 2.50-7.00 725 √

คลองขอํย คลองบางมด คลองบางขนุเทียน 7.00-8.00 400 √

คลองตามาก ลํากระโดงฯ แยกคลองนา คลองตารํุง 1 3.00-10.00 540 √

คลองบัว ถนนพระรามที ่2 คลองขวางบางมด 3.00-10.00 540 √

คลองเจา๎คุณ คลองบางขนุเทียน คลองลัดขีเ้หล็ก 6.00-12.00 1,500 √

คลองศาลเจา๎แมทํับทิม คลองขอํย คลองตาปิก 5.00-8.00 1,200 √

คลองลัดขีเ้หล็ก คลองบางมด คลองบางปะแกว๎ 7.00-19.00 1,635 √

คลองยายจําปี คลองบางปะแกว๎ ลํากระโดงแยกคลองลัดขี้เหล็ก 3.00-16.00 1,200 √

คลองขวางบางปะแกว๎ คลองบางขนุเทียน คลองบางปะแกว๎ 4.00-14.00 2,050 √

คลองยายวี คลองบางมด 2 คลองยายจําปี 4.00-6.00 675 √

คลองยายวัน คลองบางมด 2 คลองยายจําปี 4.50-7.50 665 √

คลองตาฉยุ คลองบางมด 2
ลํากระโดงฯ ซอยพุทธบูชา

 13
3.50-5.00 650 √

คลองผ๎ูใหญํชิน คลองบางมด 2 คลองลัดขีเ้หล็ก 4.00-7.00 1,750 √

คลองตารํุง 1 คลองนา สุดพืน้ทีเ่ขตจอมทอง 6.00-10.00 850 √

คลองตารํุง 2 คลองตารํุง 1 คลองตาสุก 4.00-9.00 1,320 √

ชื่อคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)
แนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วม การบุกรุกพ้ืนที่ ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ



มี ไมม่ี มี ไมม่ี สนน. สนข.

คลองผ๎ูใหญํเปลํง คลองบางมด ตัน 1.50-6.50 300 √

คลองตายง คลองบัว ลํากระโดงสาธารณะ 4.00-6.00 400 √

คลองตาทอด คลองบัว ลํากระโดงสาธารณะ 6.00 550 √

คลองโพธิ์ ถนนพรารามที ่2 ซอยพระรามที ่2 ซอย 3 2.00-3.50 285 √

คลองแยกคลองเจา๎คุณ คลองเจา๎คุณ คลองลัดขีเ้หล็ก 3.00-5.00 420 √

คลองต๎นโพธิ์ คลองบางปะแกว๎ คลองบางปะแกว๎ 2.50-5.00 1,320 √

ลํากระโดงฯ ชุมชนวัดโพธิ์แกว๎ คลองบางปะแกว๎ คลองต๎นโพธิ์ 1.50-2.00 215 √

ลํากระโดงฯ กลางซอยพทุธบูชา 15 คลองบางมด คลองตาฉยุ 3.50-5.00 460 √

คลองสวนหลวงใต๎ คลองรางบัว คลองบางหว๎า 4.50 600 √

ลํากระโดงฯ ซอยพุทธบูชา 9 ถนนพุทธบูชา คลองลัดขีเ้หล็ก 1.50-4.00 460 √

คลองศาลตาขนุ คลองบางขนุเทียน คลองผ๎ูใหญํรวบ 4.50-7.00 130 √

คลองตาปิก คลองศาลเจา๎แมทํับทิม คลองบางมด (ชํวงที ่2) 3.00-6.00 470 √

ลํากระโดงฯ แยกคลองตารํุง 2 คลองตารํุง 2 ลํากระโดงสาธารณะ 4.00-6.00 540 √

คลองนา (ชํวงที ่1) คลองขา๎งวัดกก คลองตารํุง 1 4.00-12.00 1,320 √

คลองนา (ชํวงที ่2) คลองตารํุง 1 คลองตารํุง 2 4.50-7.00 660 √

ลํากระโดงฯ แยกคลองนา คลองนา คลองตามาก 2.50-6.00 565 √
ลํากระโดงฯ ขา๎งซอบ

พระรามที ่2 ซอย 32
ถนนพระรามที ่2 คลองขา๎งวัดกก 2.50-4.00 365 √

การบุกรุกพ้ืนที่ ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุชื่อคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)

แนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วม



มี ไมม่ี มี ไมม่ี สนน. สนข.

ลํากระโดงฯ ซอยพุทธบูชา 13 ถนนพุทธบูชา คลองลัดขีเ้หล็ก 3.00-8.00 850 √

คลองตาโอ๐ คลองนา คลองบางมด (ชํวงที ่1) 7.00-12.00 880 √

ตลองตาโต คลองตาโอ๐ คลองแยกศาลเจา๎แมทํับทิม 5.00-10.00 1,100 √

คลองแยกคลองบางมด 1 คลองศาลเจา๎แมทํับทิม คลองบางมด (ชํวงที ่2) 3.00 370 √

คลองแยกคลองบางมด 2 คลองศาลเจา๎แมทํับทิม คลองบางมด (ชํวงที ่2) 4.00-6.00 400 √

คลองแยกคลองบางมด 3 คลองศาลเจา๎แมทํับทิม คลองบางมด (ชํวงที ่2) 4.00-6.00 450 √

คลองวัดนาคนิมติร คลองดาวคะนอง ถนนพระรามที ่2 3.00-4.00 1,100 √

คลองบางระแนะน๎อย คลองสนามชัย คลองขา๎งวัดกก 4.00-12.00 1,075 √

คลองขา๎งวัดกก คลองสนามชัย คลองบางระแนะน๎อย 3.00-8.00 1,300 √

คลองไรํ คลองบางขนุเทียน ตัน 2.50-6.00 700 √

ลํากระโดงสาธารณะชุมชนสุดเขต ถนนพระรามที ่2 ถนนสุขสวัสด์ิ 1.00-3.00 420 √

คลองขวางดาวคะนอง ถนนพระรามที ่2 คลองดาวคะนอง 6.00-12.00 1,100 √

ลํากระโดงฯ แยกคลองบางระแนะน๎อย คลองบางระแนะน๎อย
ลํากระโดงฯ แยกคลองขา๎ง

วัดกก
2.50-6.000 950 √

คลองตาแผลง คลองดําน คลองสวนเลียบ 6.00-10.00 450 √

คลองตามวํง คลองดําน คลองวัดนางชี 3.00-6.00 970 √

คลองวัดศาลาครืน คลองบางหว๎า คลองตาแผลง 4.00-5.00 700 √

คลองวัดโคนอน คลองบางหว๎า ถนนกลัปพฤกษ๑ 3.00-9.00 375 √

ชื่อคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)
แนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วม การบุกรุกพ้ืนที่ ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ



มี ไมม่ี มี ไมม่ี สนน. สนข.

ลํากระโดงฯ หลัง ร.ร.เลิศพัฒนาศึกษา คลองบางค๎อ ตัน 2.00 586 √

คลองลัดบางสะแก (1) คลองบางค๎อ คลองบางสะแก 1.50-5.00 1,025 √

คลองลัดบางสะแก (2) คลองลัดบางสะแก (1) คลองบางสะแก 2.50-5.00 660 √

ลํากระโดงฯ แยกคลองต๎นไทร 1 คลองต๎นไทร ตัน 3.00 275 √

ลํากระโดงฯ แยกคลองต๎นไทร 2 คลองต๎นไทร ตรอกปูาย 3.50-6.00 220 √

ลํากระโดงฯ ข๎างธนาคารกสิกรไทย ถนนวุฒากาศ คลองดําน 1.50-3.00 245 √

คลองสวนเลียบ คลองตาแผลง คลองตามวํง 4.00-6.00 300 √

คลองรางบัว คลองตาฉ่ํา ซอยเอกชัย 8 3.00-14.00 2,160 √

คลองขวางบางประทุน คลองบางประทุน คลองบางระแนะ 2.50-4.50 865 √

ลํากระโดงฯ เลียบซอยเอกชัย 25 ถนนเอกชัย คลองสนามชัย 2.00-3.00 495 √

ลํากระโดงฯ เลียบซอยเอกชัย 26 ถนนเอกชัย คลองขวาบางประทุน 2.50-3.00 200 √

คลองตาเปลํง คลองวัดกก ถนนพระรามที ่2 5.00-6.00 900 √

คลองแยกคลองนา 1 คลองนา คลองบัว 6.00-7.00 520 √

คลองแยกคลองนา 2 คลองนา คลองตาโต 4.00-5.00 480 √

คลองแยกศาลเจา๎แมทํับทิม คลองศาลเจา๎แมทํับทิม คลองนา 3.50-6.00 520 √

ลํากระโดงแยกคลองเจา๎คุณ คลองเจา๎คุณ ตัน 2.00-4.00 420 √

ลํากระโดงแยกคลองเจ๎าคุณ (1) คลองเจา๎คุณ คลองขวางบางปะแกว๎ 2.00-4.00 970 √

ผู้รับผิดชอบ
ชื่อคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)

แนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วม
หมายเหตุ

การบุกรุกพ้ืนที่



มี ไมม่ี มี ไมม่ี สนน. สนข.

ลํากระโดงแยกคลองเจ๎าคุณ (2) คลองเจา๎คุณ ลํากระโดง 1 2.00-4.00 180 √

ลํากระโดงแยกคลองเจ๎าคุณ (3) ลํากระโงด 1 คลองขวางบางปะแกว๎ 2.50-3.00 230 √

ลํากระโดงแยกคลองเจ๎าคุณ (4) ลํากระโดง 1 คลองขวางบางปะแกว๎ 4.00 240 √

ลํากระโดงแยกคลองเจ๎าคุณ (5) ลํากระโดง 4 ลํากระโดง 1 2.50 200 √

ลํากระโดงสาธารณะแยกคลองข๎างวดักก คลองขา๎งวัดกก ลํากระโดงฯ แยกคลองบางระแนะน๎อย 3.00 320 √

ลํากระโดงฯ หมูํบ๎านสินทว ีหลัง บก.น. 9 ลํากระโดงแยกคลองนา คลองตารํุง 1 4.00-5.00 635 √

ลํากระโดงฯ หมูํบา๎นสินทวีหน๎า บก.น.9 ลํากระโดงแยกคลองนา คลองตารํุง 1 3.00-5.00 575 √

คลองผ๎ูใหญํรวบ คลองบางขนุเทียน
ลํากระโดงฯ ปลายซอย

พุทธบูชา 9
3.00-5.00 1,100 √

คลองตรง คลองขวางบางปะแกว๎ คลองขวางดาวคะนอง 10.00-14.00 360 √

คลองศาลเจา๎ คลองสนามชัย ตัน 2.00-6.00 560 √

ลํากระโดงแยกคลองบางระแนะ (1) คลองบางระแนะ ลํากระโดง 4 4.00 360 √

ลํากระโดงแยกคลองบางระแนะ (2) คลองบางระแนะ ลํากระโดง 4 4.00-6.00 365 √

ลํากระโดงแยกคลองบางระแนะ (3) คลองบางระแนะ ลํากระโดง 4 2.50-5.00 365 √

ลํากระโดงแยกคลองบางระแนะ (4) ลํากระโดง 3 ถนนกลัปพฤกษ๑ 1.50-2.00 530 √

ลํากระโดงขา๎งหมูบํ๎านเนอวานา (1) คลองรางบัว คลองบางหว๎า 4.00 590 √

ลํากระโดงขา๎งหมูบํ๎านเนอวานา (2) คลองรางบัว คลองบางหว๎า 1.00-4.00 560 √

ลํากระโดงสาธารณะแยกคลองข๎างวดักก 2 คลองขา๎งวัดกก
ลํากระโดงฯ แยกคลองบาง

ระแนะน๎อย
3.00-5.00 350 √

ชื่อคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)
แนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วม การบุกรุกพ้ืนที่ ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ



มี ไมม่ี มี ไมม่ี สนน. สนข.

คลองแยกคลองตาโต (1) คลองตาโต คลองศาลเจา๎แมทํับทิม 5.00 250 √

คลองแยกคลองตาโต (2) คลองตาโต คลองศาลเจา๎แมทํับทิม 5.00 210 √

คลองแยกคลองตาโต (3) คลองตาโต คลองศาลเจา๎แมทํับทิม 5.00 190 √

ลํากระโดงสาธารณะแยกคลองต๎นไทร (3) คลองต๎นไทร คลองบางสะแก 1.50-4.00 770 √

ลํากระโดงสาธารณะแยกคลองต๎นไทร (4) ลํากระโดงฯ แยกคลองต๎นไทร (3) คลองบางสะแก 4.00 340 √

ลํากระโดงสาธารณะแยกคลองต๎นไทร (5) ลํากระโดงฯ แยกคลองต๎นไทร (3) คลองบางสะแก 2.00-4.50 340 √

คลองแยกคลองลัดเช็ดหน๎า คลองลัดเช็ดหน๎า คลองวัดสีสุก 2.00-4.00 550 √

ลํากระโดงสาธารณะซอยเอกชัย 8 (1) คลองรางบัว คลองบางหว๎า 2.50 500 √

ลํากระโดงสาธารณะเอกชัย 8 (2) คลองรางบัว คลองบางหว๎า 2.50 500 √

ลํากระโดงสาธารณะหน๎าวัดโพธิ์ทอง ลํากระโดงฯ แยกคลองลัดขี้เหล็ก คลองยายจําปี 2.00-4.00 530 √

คลองมะดัน คลองดาวคะนอง ตัน 2.00-6.00 375 √

คลองวัดสิงห๑ จากคลองสนามชัย คลองบางโคลัด 2.50-6.00 1760 √

ลํากระโดงสาธารณะแยกคลองตารํุง 1 (1) คลองตารํุง 1 ลํากระโดงฯ แยกคลองตารํุง 2 (1) 6.00-10.00 250 √

ลํากระโดงสาธารณะแยกคลองตารํุง 1 (2) คลองตารํุง 1 ลํากระโดงฯ แยกคลองตารํุง 2 (1) 4.00 250 √

ลํากระโดงสาธารณะแยกคลองตารํุง 1 (3) คลองตารํุง 1 ลํากระโดงฯ แยกคลองตารํุง 2 (1) 5.00-7.00 250 √

ลํากระโดงสาธารณะแยกคลองตารํุง 2 (1) คลองตารํุง 2 ลํากระโดงสาธารณะประโยชน๑ 5.00-6.00 650 √

ลํากระโดงสาธารณะแยกคลองตารํุง 2 (2) คลองตารํุง 2 ลํากระโดงสาธารณะประโยชน๑ 6.00 220 √

การบุกรุกพ้ืนที่ ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุชื่อคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)

แนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วม



มี ไมม่ี มี ไมม่ี สนน. สนข.

ลํากระโดงสาธารณะแยกคลองตารํุง 2 (3) คลองตารํุง 2 ลํากระโดงสาธารณะประโยชน๑ 4.00-6.00 225 √

ลํากระโดงสาธารณะแยกคลองตารํุง 2 (4) คลองตารํุง 2 ลํากระโดงสาธารณะประโยชน๑ 5.00-6.00 450 √

คลองวัดใหมยํายนุย๎ คลองดําน ตัน 2.00-2.50 390 √

2. จุดอ่อนน้ าท่วม การท่วมขงั และการระบายน้ า

มาก ปานกลาง น๎อย

ถนนพระรามที ่

2 ชํวงบริเวณ

200 ทํอระบายน้ําใน

ผิวจราจรมี

30 นาที √

 3. ปริมาณน้ าฝนรวมของพ้ืนที ่15 - 30  มิลลิเมตร/ปี

     ปริมาณน้ําฝนรวมของพืน้ที ่ณ เดือนมิถุนายน 2557 (ข๎อมูลระหวําง ม.ค. - ม.ิย. 57)

     ปริมาณน้ําฝนรวม 6 เดือน 163  มิลลิเมตร คิดเป็นร๎อยละ 1.1

     คําเฉล่ีย/เดือน 27.2  มิลลิเมตร  คําเฉล่ีย/วัน 0.9  มิลลิเมตร

 4. ชว่งเวลาทีม่ฝีนตกมากทีสุ่ดของป ีคือ  ระหวํางเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม

 5. ชอ่งทางหลักในการระบายน้ าในพืน้ทีเ่ขตประกอบด๎วย คลองสนามชัย คลองดาวคะนอง คลองบางปะแก๎ว

ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุชื่อคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)

แนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วม การบุกรุกพ้ืนที่

 บริเวณทีเ่ป็น

จุดอํอนน้ําทํวม

ขนาดพืน้ที ่(ตร.

ม.)
สาเหตุ

ระยะเวลา

เฉล่ียใน

การระบาย

ผลกระทบตํอพืน้ที่



น้ าเสีย และการบ าบัด 

1. จ านวนคูคลอง แหล่งน้ าทีม่ีคุณภาพน้ําตํ่ากวํามาตรฐานในพืน้ทีเ่ขต..............................แหํง

2. ปริมาณการใชน้้ าของประชาชนในพืน้ทีเ่ฉล่ีย/วัน/คน..........................ลบ.ม.

3. ปริมาณน้ าเสียทีเ่กิดขึ้นในพืน้ทีเ่ฉล่ีย/วัน/คน.....................ลบ.ม.

4. พ้ืนทีท่ีไ่ดร้ับการบริการของโรงบ าบัดน้ าเสีย

   แขวงจอมทอง เขตจอมทอง เป็นพืน้ทีท่ีไ่ด๎รับบริการจากโรงควบคุมคุณภาพน้ําทุงํครุ

5. จ านวนผู้รับบริการบ าบัดน้ าเสียจากกรุงเทพมหานคร...........................ราย



6. จ านวนและทีต่ั้งของชมุชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการทีม่ผีลตอ่คุณภาพน้ าในพ้ืนที่

ประเภทของกิจกรรม ชื่อ ทีต่ั้ง ผลกระทบตอ่พ้ืนที่

โรงงาน 1. บจก. บอน บอน แอพพาเรล 73, 35, 77, 79, 81, 83 และ 85 ถ.พระรามที ่3 แขวงบางมด

2. บจก. โพล-เทล เอ็นจิเนียร่ิง 26/48 ม.4 ถ. สุขสวัสด์ิ แขวงจอมทอง

3. บจก. ไทยโมลด๑เทค 85/38-39 ซ.กํานันกม๎น ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน

4. บจก. โรงหลํอพิพัฒน๑ 34/9 ม.10 ซ.เอกชัย 16 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน

5. นายเกรียงศักด์ิ ปานศรีแก๎ว 161-162 ม.3 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงจอมทอง

6. บจก. เดํนฟูาการพิมพ๑ (ประเทศไทย) 43/288 ม.1 ซ.จอมทอง 5 ถ. จอมทอง แขวงจอมทอง

7. หจก. วิเชียร๑พิมพ๑ผ๎า 31/1 ซ.สุขสวัสด์ิ 2 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงจอมทอง

8. บจก. เวิลด๑เพ๎นท๑ 1/19 ม. 5 ซ.สุขสวัสด์ิ 2 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงจอมทอง

9. โรงงาน ณะรํุงเรือง 17/11 ม.4 ซ.สุขสวัสด์ิ 14 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงจอมทอง

10. บจก. ไฮเทคพัฒนาอุตสาหกรรม 63/17 ม.1 ซ.จอมทอง 13 ถ.จอมทอง แขวงจอมทอง

11. บจก. ไดก๎าแพ็ค 4 ซ 25 ถ.พระรามที ่2 แขวงบางมด

12. หจก. ค.วิเชียร๑พิมพ๑ผ๎า 31/1 ซ.สุขสวัสด์ิ 14 ถ.สุขสวัสดิ แขวงจอมทอง

13. หจก. เครเดิล เวิลด๑ 125/51-57,62 ม.3 ซ.กํานันแม๎น 20 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน

14. หจก. โรงงานด๎ายหลอดไทยแสง 6/3 ม.4 ซ.สุขสวัสด์ิ ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงจอมทอง

15. บจก. อรภัทร ฟูดู 41/24 ถ.ริมคลองบางสะแก แขวงบางค๎อ



7. จ านวนสถานประกอบการทีจ่ัดส่งรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย  24  แห่ง

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

ประเภทของกิจกรรม ชื่อ ทีต่ั้ง ผลกระทบตอ่พ้ืนที่

อื่น ๆ (ระบุ) สถานีบริการน้ ามนัเชื้อเพลิง

1. บจก. ปตท. บริหารธุรกิจค๎าปลีก 16/2 ม.8 ถ.กัลปพฤกษ๑ แขวงบางขุนเทียน

2. บมจ. ปตท. บริเวณด๎านเก็บคําผํานทาง ทางดํวนดาวคะนอง ถ. พระรามที ่2

3. หจก. วีรา 139/39 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค๎อ

4. หจก. วีรา 25/3 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค๎อ

โรงพยาบาล

5. บมจ. เอสโซํ (ประเทศไทย) 297 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด

6. ร.อ.บุญกิจ ธํารงวิทย๑ 720 ม.3 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงจอมทอง

7. บจก. วงศ๑วิภาวัน 26/78 ม.10 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน

1. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 362 ม.4 ถ.พระรามที ่2 แขวงบางมด.

8. นายวันชัย ศุภพัฒนวรกุล 18/11 ม.8 ถ.กัลปพฤกษ๑ แขวงบางขุนเทียน



มลูฝอย/สิ่งปฏิกูล/ไขมนั  (ขอ้มลู ต.ค.2556 - 31 พ.ค.2557)

 ค่าเฉลี่ยปีงบประมาณ 2556   203.23  ตนั/วัน

1. ปริมาณขยะตอ่วันในพ้ืนที ่192.21  ตนั

    ขยะยํอยสลาย......................ตัน

    ขยะรีไซเคิล...........................ตัน

    ขยะอันตราย.........................ตัน

    ขยะทัว่ไป.............................ตัน

2. ปริมาณสิ่งปฏิกูลทีจ่ัดเก็บได.้..................ลบ.ม./เดอืน

3. ปริมาณไขมนัทีจ่ัดเก็บได.้................ลบ.ม./เดอืน

4. ร้านรับซ้ือของเก่า ปริมาณการรับซ้ือ ทีต่ั้ง

พ้ืนทีร่้าน (ตร.ม.)ชื่อร้าน/สถานทีร่ับชื้อของเก่า ทีต่ั้ง



อากาศ/เสียง

1. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพืน้ทีเ่ฉล่ีย(ฝุุนขนาดเล็ก)  14  ไมโครกรัม/ลบ.ม.

    

2. พ้ืนที/่บริเวณทีม่ปีัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนทีเ่ขต (ระบุจุดหรือบริเวณทีต่ดิตั้งเครื่องมอืตรวจวัด)

จุดที่

1

ผลกระทบพ้ืนที/่บริเวณทีม่ปีัญหา ชว่งเวลา ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

ชว่งเวลาในการตรวจวัด

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห๑

ผู้รับผิดชอบ

สํานักส่ิงแวดล๎อม

บริเวณ/สถานทีต่รวจวัด



4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที ่(ระบุจุดหรือบริเวณทีต่ดิตั้งเครื่องมอืตรวจวัด)

จุดที่

1

5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณทีต่ดิตั้งเครื่องมอืตรวจวัด)

จุดที่ ผู้รับผิดชอบ

1 บก.จร

บริเวณ/สถานทีต่รวจวัด ชว่งเวลาในการตรวจวัด

ตรงข๎ามโรงพยาบาลบางมด

บริเวณ/สถานทีต่รวจวัด ชว่งเวลาในการตรวจวัด

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห๑

ผู้รับผิดชอบ

กรมควบคุมมลพิษ



6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

7. จ านวนเรื่องร้องเรียนเหตเุดอืดร้อนร าคาญ (รอบป)ี

จ านวนเรื่องร้องเรียน จ านวนเรื่องที่ไดร้ับการแก้ไข หมายเหตุ

73 73

53 53

5 5

26 26

2 2

19 19

4 4

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

ผลกระทบชื่อ ทีต้ั่ง ประเภทของกิจกรรม

น้ําทํวม

พืน้ทีสี่เขียว/ต๎นไม๎

อื่น ๆ (ระบุ)

เรื่อง

ขยะมูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล

ฝุุน/อากาศ

เสียง

น้ําเสีย/การบําบัด

      1. เกี่ยวกับสัตว๑เล้ียง

      2. เสียงและความส่ันสะเทือน

      3. ยุงลาย

      4. กีดขวางทางจราจร



ด้านชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

จํานวนชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง  52  ชุมชน

เคหะชุมชน ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง ชุมชนหมูบ่้านจัดสรรชุมชนอาคารสูง ชุมชนแออัด รวม

0 6 38 4 1 3 52

ชุมชนแยกรายแขวง

ชาย หญงิ 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

1. แขวงจอมทอง ชุมชนชานเมือง 221 541 145 252 365

ชุมชนชานเมือง 253 291 85 91 140

ชุมชนชานเมือง 246 265 125 256 130

ชุมชนเมือง 510 557 348 534 185

ชุมชนเมือง 101 97 22 127 49

ชุมชนเมือง 135 165 56 194 50

ชุมชนเมือง 53 42 10 43 42

ชุมชนเมือง 950 1,075 182 924 919

ชุมชนเมือง 695 757 251 763 438

ชุมชนเมือง 212 218 129 258 43

6. มัสยดินูร๎ุลยากนี

7. อดุมสิน 2

2. สามงํามพัฒนา

3. เรือนไทยพัฒนา

1. ซอยสุดเขต

อาย ุ(คน)
แขวง ประเภทชุมชน ชือ่ชุมชน

จ านวนประชากร

1. บ๎านสวน

ที่ตัง้

23/2 ม.9 แขวงจอมทอง

2. ทิพย๑สุวรรณ

3. ซอยปล่ังอนุสรณ๑

4. ซอยโรงน้ํามันเกาํ (ยบุ)

5. ภาณุมาภรณ๑พัฒนา

78/4 ม.8 แขวงจอมทอง

26/6 ม.6 แขวงจอมทอง

23/9 ม.8 แขวงจอมทอง

67/112 ม.3 แขวงจอมทอง

32/51 ม.4 แขวงจอมทอง

37/30 ม.4 แขวงจอมทอง

37/7 ม.1 แขวงจอมทอง

44 ม.2 แขวงจอมทอง

41/43 ม.5 แขวงจอมทอง



ชุมชนเมือง 87 132 62 82 75

ชาย หญงิ 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

ชุมชนเมือง 518 507 190 765 70

ชุมชนเมือง 190 230 80 280 60

ชุมชนเมือง 361 320 39 380 262

ชุมชนเมือง 1,130 1,144

ชุมชนเมือง 219 254 142 284 47

ชุมชนเมือง 147 177 98 194 32

ชุมชนแออดั 333 342 191 304 180

2. แขวงบางมด เคหะชุมชน 1,045 815 350 1,455 55

ชุมชนเมือง 2,130 2,835 1,003 3,109 853

ชุมชนเมือง 268 228 122 231 143

ชุมชนเมือง 149 188 76 179 82

ชุมชนเมือง 250 350 123 385 92

หมูบํ๎านจดัสรร 450 510 282 527 151

หมูบํ๎านจดัสรร 532 812 533 918 217

ชุมชนแออดั 157 147 93 159 52

3. แขวงบางค๎อ ชุมชนชานเมือง 320 344 95 449 120

ชุมชนเมือง 1,000 1,450 500 1,800 150

แขวง ประเภทชุมชน ชือ่ชุมชน ที่ตัง้
จ านวนประชากร อาย ุ(คน)

1. ชาวสวนสัมพันธ๑

8. ซอยเทียนทรัพย๑

9. ผาสุก

10. รวมใจ

11. จอมทอง

12. วัดบางขนุเทียนนอก

13. คุณยายวัน

1. ขา๎ราชการตํารวจ บก.น.9

1. วัดโพธิ์แกว๎

2. วัดสีสุก

3. ทองเจอื (ยบุ)

4. บางมดพัฒนา หมู ํ7

14. บางระแนะน๎อย

1. บ๎านบางมด

2. สินทวีวิลลํา

1. ปูาแดงพัฒนา 1

1. ศาลาครืนรวมใจ

1. วัดมงคลวราราม

43/92 ม.1 แขวงจอมทอง

30/70 ม.5 แขวงจอมทอง

32/5 ม.10 แขวงจอมทอง

67/18 ม.6 แขวงจอมทอง

3/1 ม.7 แขวงจอมทอง

57/80 ม.7 แขวงจอมทอง

11/3 ม.11 แขวงจอมทอง

17/112 ม.2 แขวงจอมทอง

903/667 แขวงบางมด

1049 แขวงบางมด

100 ถ.ราษฎร๑บูรณะจอมทอง 

แขวงบางมด87 ม.11 แขวงบางค๎อ

5 ตรอกมงคล แขวงบางค๎อ

37/58 ม.11 แขวงบางมด

79/3 ม.9 แขวงบางมด

209 พระราม 2 ซ.3 แขวงบางมด

58/26 ม.7 แขวงบางมด

3/195 ม.9 แขวงบางมด



ชุมชนเมือง 984 828 200 1,442 170

ชุมชนเมือง 280 340 152 362 106

ชาย หญงิ 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

3. แขวงบางค๎อ ชุมชนเมือง 700 800 259 1,038 203

ชุมชนเมือง 135 265 35 325 40

ชุมชนเมือง 440 466 326 521 59

ชุมชนแออดั 460 521 96 787 98

หมูบํ๎านจดัสรร 764 600 245 969 150

ชุมชนแออดั 1,333 1,446 878 1,309 592

ชุมชนแออดั 155 178 40 243 50

4. แขวงบางขนุเทียนชุมชนชานเมือง 275 410

ชุมชนเมือง 155 190 113 189 43

ชุมชนเมือง 222 246 159 246 63

ชุมชนเมือง 120 142 92 144 26

ชุมชนเมือง 153 146

ชุมชนเมือง 162 178

ชุมชนเมือง 132 137 109 107 53

ชุมชนเมือง 160 185 105 189 51

ชุมชนเมือง 236 249

แขวง ประเภทชุมชน ชือ่ชุมชน ที่ตัง้
จ านวนประชากร อาย ุ(คน)

5. วิสุทธิจติร

2. นางนอง 2 สันติสุข

3. ซอยสวนหลวง

4. วัดนางนอง

5. ซอยชัยวัฒน๑ 10

6. วุฒากาศ 46 (อพยพ 2)

7. ริมคลองบางค๎อ

1. จนักล่ินพัฒนา

2. สุขศิริ

1. หมูบํ๎านพัฒนา หมู ํ11

1. ศิลปเดช

4. ซอยบุญอยูํ

6. ค๎ุงขา๎วหลาม

7. วัดสิงห๑

8. ซอยวาสนา

1. โรงพักเกาํบางขนุเทียน

2. แกว๎กลม

3. รวมมิตร

30/1 ตรอกสันติสุข แขวงบางค๎อ

56 ซ. อาทิตย๑ แขวงบางค๎อ

88/7 ซ.สุขศิริ แขวงบางค๎อ

66 ม.11 แขวงบางขนุเทียน

72/43 ม.1 แขวงบางขนุเทียน

78/40 ซ.สวนหลวง แขวงบางค๎อ

47/1 ซ.นางนอง 1 แขวงบางค๎อ

125/4 แขวงบางค๎อ

11/1 ซ.อพยพ 2 แขวงบางค๎อ

82/32 แขวงบางค๎อ

35 ซ. จอมทอง 12 แขวงบางค๎อ

4/6 ม.3 แขวงบางขนุเทียน

18/57 ม.4 แขวงบางขนุเทียน

36/14 ม.6 แขวงบางขนุเทียน

64/41 ม.3 แขวงบางขนุเทียน

10/1 ม.3 แขวงบางขนุเทียน

111/72 ม.11 แขวงบางขนุเทียน

14 ม.3 แขวงบางขนุเทียน



ชุมชนเมือง 320 430 138 550 62

ชุมชนเมือง 269 360

ชุมชนเมือง 135 153 97 142 49

ชาย หญงิ 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

ชุมชนเมือง 980 1,350 506 1,222 602

ชุมชนเมือง 253 350 215 325 63

หมูบํ๎านจดัสรร 1,090 1,021

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

แขวง ประเภทชุมชน ชือ่ชุมชน ที่ตัง้
จ านวนประชากร อาย ุ(คน)

11. สุขสันต๑พัฒนาเอกชัย 26

9. บางระแนะใหญํ

10. รํวมพัฒนา เอกชัย 31

61/3 ม.3 แขวงบางขนุเทียน

62/5 ม.4 แขวงบางขนุเทียน

116/36 ม.2 แขวงบางขนุเทียน

84/2 ม.2 แขวงบางขนุเทียน

17/29 ม.2 แขวงบางขนุเทียน

67/20 ม.10 แขวงบางขนุเทียน1. ซอยรํวมสุข

12. ตลาดน้ําวัดไทร

13. หลังตลาดวัดไทร



2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน

ประถมศึกษา มัธยม อุดมศึกษา อ่ืน ๆ 

1. แขวง.............. เคหะชุมชน

ชุมชนชานเมือง

ชุมชนเมือง

หมูบํ๎านจดัสรร

อาคารสูง

    อยูํระหวํางการจดัเกบ็และรวบรวมขอ๎มูล

3...............................................
1...............................................
2...............................................

การศึกษา (ร้อยละ)
แขวง ประเภทชุมชน ชือ่ชุมชน

1...............................................
2...............................................

3...............................................
1...............................................
2...............................................

3...............................................
1...............................................
2...............................................

3...............................................
1...............................................



ชุมชนแออดั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน

รับจ้างทั่วไป ลูกจ้าง/

พนักงานบริษัท

รับราชการ/

วสิาหกิจ

ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว อ่ืน ๆ 
1. แขวง.............. เคหะชุมชน

ชุมชนชานเมือง

ชุมชนเมือง

หมูบํ๎านจดัสรร

    อยูํระหวํางการจดัเกบ็และรวบรวมขอ๎มูล

3...............................................
1...............................................
2...............................................

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

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

อาชีพ (ร้อยละ)
รายได้เฉลีย่ของครวัเรอืน/เดือน (บาท)แขวง ประเภทชุมชน ชือ่ชุมชน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



อาคารสูง

ชุมชนแออดั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน

จ านวนผู้มีสิทธิ์ ร้อยละผู้ใช้สิทธิ
1. แขวง.............. เคหะชุมชน

ชุมชนชานเมือง

ชุมชนเมือง

หมูบํ๎านจดัสรร

อาคารสูง

อยูํระหวํางการจดัเกบ็และรวบรวมขอ๎มูล

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

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

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

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

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

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

แขวง ประเภทชุมชน ชือ่ชุมชน

3...............................................
1...............................................
2...............................................

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

1...............................................
2...............................................

3...............................................
1...............................................
2...............................................

3...............................................
1...............................................
2...............................................

3...............................................
1...............................................



ชุมชนแออดั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ
3...............................................

3...............................................
1...............................................
2...............................................

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



ดา้นสังคม 

1. จํานวนผ๎ูพิการ/ผ๎ูสูงอายุทีล่งทะเบียน และได๎รับการดูแล

ลงทะเบียน ไดร้ับบริการ

ผ๎ูพิการ 1,918 1,918

ผ๎ูสูงอายุ 18,478 18,478

2. จํานวนเด็กเรํรํอน/คนไร๎บ๎าน/การบริการ

ส ารวจ ไดร้ับบริการ

เด็กเรํรํอน

คนไร๎บ๎าน

3. จํานวนศูนย๑พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียน/จํานวนนักเรียน

   ศูนย๑พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียน จํานวน 4 แหํง   ศูนย๑อบรมเด็กกํอนเกณฑ๑ จํานวน 2 แหํง 

จ านวนเดก็

34

26

233. ศูนย๑เด็กบ๎านบางมด ชุมชนบ๎างบางมด

หมายเหตุ

จ านวนอาสาสมคัรผู้ดแูลเดก็

1. ศูนย๑เด็กศิลปเดช ชุมชนศิลปเดช

2. ศูนย๑เด็กมัสยิดนูร๎ุลยากีน ชุมชนมัสยิดนูร๎ุลยากีน

ชื่อศูนย์พัฒนาเดก็ก่อนวัยเรียน ทีต่ั้ง

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท
จ านวน (ราย)

หมายเหตุ



25

53

166

จ านวน (แห่ง)

1

-

5.  จํานวนศูนย๑เยาวชน/ศูนย๑กีฬาและการให๎บริการ  (ข๎อมูล ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557 )

จ านวน (แห่ง)

1

 -

6. จํานวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผ๎ูใช๎บริการ   (ต้ังแตํวันที ่1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

 -

 -

 -

 -

246,313 

 - -

 -  -

 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

ศูนย๑เยาวชน

-

ชื่อ

ศูนย๑เยาวชนจอมทอง

ประเภท

ผู้ใชบ้ริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผู้ใช้บริการ ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557

ผู้ใช้บริการ ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557ผู้ใชบ้ริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556

76,302 7,225

บ๎านหนังสือ

ประเภท

17

5. ศูนย๑เด็กวัดยายรํม

6

4. จํานวนห๎องสมุดประชาชน/บ๎านหนังสือ/ผ๎ูใช๎บริการ (ข๎อมูล ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557 )

ห๎องสมุดเพือ่การเรียนร๎ูกรุงเทพมหานคร

ชื่อ

4. ศูนย๑เด็กวัดสีสุก ชุมชนวัดสีสุก

โรงเรียนวัดยายรํม

ห๎องสมุดเพือ่การเรียนร๎ูกรุงเทพมหานคร

รวม

ศูนย๑กีฬา  -



ลาน A 3 แหํง ผ๎ูใช๎บริการ 9,050 ราย

ลาน B - แหํง ผ๎ูใช๎บริการ - ราย

ลาน C 26 แหํง ผ๎ูใช๎บริการ 45,950 ราย

จํานวนลาน

กีฬา Extreme

 sports

- แหํง ผ๎ูใช๎บริการ - ราย

7. จํานวนพิพิธภัณฑ๑ท๎องถิ่น/ผ๎ูรับบริการ 1 แหํง ผ๎ูใช๎บริการ 939 ราย (ต้ังแตํวันที ่1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

8. จํานวนสวนสาธารณะ - แหํง ผ๎ูใช๎บริการ - ราย

9. จํานวนศูนย๑ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มุมเมือง - แหํง ผ๎ูใช๎บริการ - ราย

10. จํานวนศูนย๑ฝึกกีฬาเยาวชน/นักเรียน - แหํง ผ๎ูใช๎บริการ - ราย

11. จํานวนศูนย๑ฝึกดนตรี - แหํง ผ๎ูใช๎บริการ - ราย

    (พิพิธภัณฑ๑ท๎องถิ่นฯ เขตจอมทอง วัดยายรํม)



12. จํานวนผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ผ๎ูด๎อยโอกาสทีไ่ด๎รับการลดหยํอนคําเลําเรียนในการอบรมพัฒนาอาชีพ

ผ๎ูสูงอายุ - ราย

ผ๎ูพิการ - ราย

ผ๎ูด๎อยโอกาส - ราย

13. จํานวนผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ผ๎ูด๎อยโอกาสทีต๎่องการความชํวยเหลือด๎านทีอ่ยูํอาศัย

ผ๎ูสูงอายุ 1 ราย

ผ๎ูพิการ - ราย

ผ๎ูด๎อยโอกาส 1 ราย

14. จํานวนผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ทีไ่ด๎รับสวัสดิการกองทุนออมหรือกองทุนชุมชนเพือ่ประกอบอาชีพ

ผ๎ูสูงอายุ - ราย

ผ๎ูพิการ - ราย

15. จํานวนเร่ืองร๎องเรียนทีเ่กี่ยวข๎องกับการละเมิดสิทธิ ์ -  เร่ือง

16. เด็กด๎อยโอกาสทีไ่ด๎รับการชํวยเหลือให๎รอดพ๎นจากการใช๎ความรุนแรง 12  ราย



17. เด็กด๎อยโอกาสทีไ่ด๎รับสวัสดิการและการสงเคราะห๑ 87  ราย

18. เด็กด๎อยโอกาสทีไ่ด๎รับการฟืน้ฟูสมรรถภาพทางรํางกาย อารมณ๑ สังคม สติปัญญา -  ราย

19. ผ๎ูด๎อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีม่ีรายได๎ทีม่ั่นคง -  ราย

20. ผ๎ูด๎อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีม่ีอาชีพทีม่ั่นคง -  ราย

21. ผ๎ูด๎อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีเ่ข๎าถึงแหลํงเงินกู๎ดอกเบีย้ตํ่าเพือ่การประกอบอาชีพ -  ราย

22.  ผ๎ูด๎อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด๎รับการจดทะเบียนในฐานข๎อมูล -  ราย

23. ผ๎ูด๎อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด๎รับความค๎ุมครองและความปลอดภัยในการทํางาน -  ราย

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ



ดา้นเศรษฐกิจ อาชพี รายได ้

1. การมงีานท า

o  ผ๎ูมีงานทําและรายได๎เฉล่ียตํอเดือนของผ๎ูมีงานทํา/ผ๎ูวํางงาน (ในระบบ/นอกระบบ)

 ผ๎ูมีงานทํา ราย

รายได๎เฉล่ียตํอเดือน บาท/เดือน

2. ตลาด/ตลาดนัด

กทม. เอกชน

เจ้าของ
จ านวนแผงทีต่ั้ง/บริเวณชื่อตลาด



3. จุดผ่อนผันหาบเร/่แผงลอย

แผง ผู้ค้า (ราย)

27 27

6 6

6 6

6 6

4. ผลิตภัณฑ์ชมุชน/พ้ืนที่

พืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ที่ 2,058 ไรํ

จํานวนเกษตรกร 300 ราย

ผลผลิต (ระบุชนิด/ประเภท/ชํวงเวลาทีไ่ด๎ผลผลิต/ผลผลิตตํอไรํ)

1. กล๎วยน้ําว๎า กล๎วยหอม / ตลอดปี / 100 เครือ/ไรํ/ปี

2. ชมพูมํะเหมี่ยม / 2 คร้ังตํอปี / 1,000 ก.ก./ไรํ/ปี

3. ส๎มบางมด / 1 คร้ังตํอปี / 500 ก.ก./ไรํ/ปี

4. ล้ินจี่ / ขึ้นกับสภาพอากาศ / 600 ก.ก./ไรํ/ปี

5. กล๎วยไม๎ หวายตัดดอก / ตลอดปี / 10,000 ชํอ/ไรํ/ปี

6. มะพร๎าวน้ําหอม / ตลอดปี / 10,000 ผล/ไรํ/ปี

7. มะพร๎าวใหญํ / ตลอดปี / 5,000 ผล/ไรํ/ปี

หมายเหตุ

ซอยพระรามที ่2 (27)

ถนนสุขสวัสด์ิ ซอย 6-14

ซอยสุขสวัสด์ิ 14

ถนนตากสิน 46

จ านวน
จุดผ่อนผัน/บริเวณ



ผลิตภัณฑ๑ BANGKOK BRAND 

ยังไมํประกาศผล อยูํระหวํางสํานักพัฒนาสังคม ดําเนินการจัดสรร

สินค๎าชุมชนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑

ระดบั 5 ดาว จ านวน 5 ราย ไดแ้ก่

1. กระเป๋าหนังวัว เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ นายชัชภูมิ ดอกสันเทียะ

2. รองเท๎าสตรีหนังแท๎ เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ นายทศพร ภักตรา

3. ซิลกี้แฮร๑โค๏ต (อาหารผม) เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ Petchlada Herbs

4. กระเป๋าหนังปลากระเบน เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ นางเยาวรัตน พลานุสนธิ์

5. น้ําจิ้มสุกี้ - หมูกระทะ ทีที เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ ทีที โคคาสุกี้

ระดบั 4 ดาว จ านวน 6 ราย ไดแ้ก่

1. กระเป๋าหนังวัว เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ นายชัชภูมิ ดอกสันเทียะ

2. รองเท๎าผ๎าใบ Snow Flakes เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ นายนิมิต เตชะวีรภัทร

3. เส้ือและกระโปรง (เส๎นใยประดิษฐ๑) เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ นายวิศรุต เลิศศักด์ิวิมาน

4. หัวโขน เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ นายธวัชชัย มหัทธนะสิน

5. กําไลหนังปลากระเบน เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ บริษัท เอส.ท.ีซีร๑สตาร๑ เลทเธอร๑ จํากัด

6. แปูงข๎าวเกรียบปากหม๎อและไส๎สาคูข๎าเกรียบปากหม๎อ เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ กลํุมหมูํบ๎านคุณโอ๐ตลาดน้ําวัดไทร

ระดบั 3 ดาว จ านวน 2 ราย ไดแ้ก่

1. ภาพลายนูนตํ่าจากกระดาษสา (เทพเจ๎าทรงม๎า) เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ น.ส.ภัทรมน เกิดสมพงษ๑

2. กระเป๋าผ๎าไหม เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ นางอศัลยา โตแย๎ม



ระดบั 2 ดาว จ านวน 1 ราย ไดแ้ก่

1. กระเป๋ามือถือสองชั้น เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ นายจรูญ กุดเปุง

ระดบั 1 ดาว จ านวน 1 ราย ไดแ้ก่

1. เคร่ืองบินกึ่งจําลองโฟม เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ อดุลย๑ของเลํนบินได๎

ไมม่ดีาว เน่ืองจากไมไ่ดส้่งเขา้คัดสรร จ านวน 5 ราย ไดแ้ก่

1. เส้ือยืดเด็กปะผ๎าทํามือ, กระเป๋าผ๎าปะผ๎าทํามือและปักมือ, ตะกร๎าเดคูพาท เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ได๎แกํ น.ส.นภาพร ศิวกุล

2. กระเทียมดอง เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ น.ส.จันทนีย๑ ต้ังกอบลาภ

3. ถักโคร๑เชไหมพรม เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ นางพิมพ๑พร ดีสวําง

4. กระเป๋าถัก เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ นางศิริลักษณ๑ กิ่งชา

5. ผ๎าหํม เจ๎าของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ น.ส.สุจรรยา กิตติฤดีกุล

5. โรงงาน

จ านวนแรงงานชื่อโรงงาน ประเภทการประกอบการทีต่ั้ง



6. สถานประกอบการ

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศูนย์การค้า ซูปเปอร์มาเก็ต มนิิมาร์ท สถานีบริการน้ ามนั/ก๊าช ธนาคาร โรงจ าน า

ร้านขายทอง ร้านอาหาร

สถานประกอบการ (แห่ง)

แขวง............................

แขวง............................

แขวง............................

แขวง............................

แขวง............................

แขวง

แขวง............................

แขวง............................

แขวง............................

แขวง

แผงอาหารริมบาทวิถี

สถานประกอบการ (ตอ่)



7. การท่องเทีย่ว

จํานวนแหลํงทํองเทีย่วในพืน้ที่ 10 แหํง

จ านวน (แห่ง)

2

4

2

1

1

กิจกรรมสํงเสริมการทํองเทีย่ว

งบประมาณทีใ่ช้

คําใช๎จํายเฉล่ียของนักทํองเทีย่ว .................... บาท/คน/วัน

เร่ืองร๎องเรียนของนักทํองเทีย่ว เฉล่ีย .................... เร่ือง/เดือน

จ านวนนักท่องเทีย่ว

งานประเพณี

ชว่งเวลาทีม่กีารท่องเทีย่ว

08.00 - 16.00 น.

08.00 - 16.00 น.

08.00 - 16.00 น.

08.00 - 16.00 น.

กํอนวันลอยกระทง 1 วัน

ประเภทของแหล่งท่องเทีย่ว

พิพิธภัณฑ๑

กิจกรรม ชว่งเวลาในการจัดกิจกรรม

ด๎านประวัติศาสตร๑

ด๎านเกษตร

ศิลปวัฒนธรรม



หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

5. สถิติการใช๎บริการแหลํงเรียนร๎ูประเภทตําง ๆ 

  2. สวนเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (สวนสมบูรณ๑)

      ทีต้ั่ง สวนสมบูรณ๑ 10/4 ม.2 ถ.พระรามที ่2 ซ. 3 แยก 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทรศัพท๑ 088-089-8986

      ทีต้ั่ง 33/1 ม.5 ถนนพุทธบูชา ซ. 9 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทรศัพท๑ 086-799-8779

  5. สวนล้ินจี่โบราณ 180 ปี

6. จํานวนเครือขํายทีดํ่าเนินกิจกรรมด๎านการเรียนร๎ูตามอัธยาศัย

      ทีต้ั่ง ถนนพระรามที ่2 ซ. 28 (ถนนรัตนกว)ี แยก 18 ในพืน้ทีห่มูํ 6 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทรศัพท๑ 

02-875-2134  6. สวนส๎มบางมดแหลํงสุดท๎ายของ กทม.

      ทีต้ั่ง 53/1 ม.5 ถ. เอกชัย ซ.30 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทรศัพท๑ 02-897-8163

  7. สวนรวมพันธุ๑ไม๎ 77 จังหวัด (สวนสุวรรณานนท๑)

      ทีต้ั่ง ริมถนนจอมทอง แขวงบางค๎อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

  3. ฟาร๑มเห็ดแมํต๋ิม - แมํตุ๐ย

      ทีต้ั่ง ถนนพระรามที ่2 ซ. 3 แยก 1 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทรศัพท๑ 081-808-8462

  4. สวนกล๎วยไม๎ตัดดอก

แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรในพ้ืนทีเ่ขตจอมทอง ม ี7 แห่ง

  1. ศูนย๑อนุรักษ๑พันธุกรรมพืชและสวนพันธุกรรมพืชเขตจอมทอง

      ทีต้ั่ง อาคารอเนกประสงค๑ ชั้น 2 สํานักงานเขตจอมทอง ถ.พระรามที ่2 ซ. 3 แยก 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ      โทรศัพท๑ / โทรสาร 02-427-1171 ตํอ 5297



ดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

1. สถิตทิีเ่กิดขึ้นในพ้ืนที่

จ านวน 

(ครั้ง/คด)ี

14 - ข๎อมูลจาก สน. บางมด

452

163 สน. บางขุนเทียน

2. การป้องกัน

2.1 จํานวนปูาย/อาคารเส่ียงภัย/

ประเภท จ านวน

ปูายขนาดใหญํ 11

อาคารเส่ียงภัย 35

อื่น ๆ (ระบุ)

-

หมายเหตุ

-

อาคารทรุด/ถลํม

ปูายล๎ม

สารเคมีร่ัวไหล

ประเภท

อาชญากรรม

 - ทําร๎ายรํางกาย ปล๎น ชิงทรัพย๑

 - การกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

อุบัติเหตุทางถนน

อัคคีภัย

หมายเหตุ

สน. ทําข๎าม



      การจัดเก็บปูายผิดกฎหมายในทีส่าธารณะ พ.ศ.2556 รวม 2,315 ปูาย

2.2 จํานวนจุดเส่ียงในพืน้ที ่  19   จุด

ชุมชนวาสนา

สวนสาธารณะดาวคะนอง

สะพานลอยคนข๎ามปากซอยวัดสีสุก

สะพานลอยคนข๎ามปากซอยสุขสวัสด์ิ 2

ชุมชนศาลาครืนรวมใจ

ชํวงเวลาระหวําง 00.01 - 05.00 น. 

เนื่องจากไมํมีคนสัญจร ทําให๎เป็น

บริเวณทางเปล่ียว

ติดต้ังต๎ูเขียว/จัด

เจ๎าหน๎าทีอ่อกตรวจ

หมายเหตุ

สะพานลอยคนข๎ามหน๎าสมาคมฮินแหนํน

สะพานลอยคนข๎ามปากซอยวัดนาคนิมิต

สะพานลอยคนข๎ามหน๎าหมูํบ๎านชิชา

สะพานลอยคนข๎ามใต๎ทางดํวน

อาคารร๎างทับทิมแมนชั่น

สะพานลอยคนข๎ามซอยจันทร๑พร้ิง

อาคารร๎างซอยเอกชัย 32

บริเวณ/พ้ืนทีท่ีเ่ป็นจุดเสี่ยง สาเหตหุรือปัจจัยเสี่ยง

สวนสาธารณะสุวรรณานนท๑

วิธีการป้องกัน/แก้ไข



2.3 จํานวนจุดติดต้ังและจํานวนกล๎อง cctv ในพืน้ที่ 50 จุด 245 ตัว

2.4 จํานวนไฟสํองสวํางในพืน้ที ่ 2,131 ดวง (ติดต้ังเพิม่ปีละประมาณ 100 ดวง)

2.5 จํานวนสถานีและพืน้ทีก่ารให๎บริการของสถานีตํารวจในพืน้ที่

ชุมชนบ๎านสวน

ชุมชนรวมมิตร

ชํวงเวลาระหวําง 00.01 - 05.00 น. 

เนื่องจากไมํมีคนสัญจร ทําให๎เป็น

บริเวณทางเปล่ียว

ติดต้ังต๎ูเขียว/จัด

เจ๎าหน๎าทีอ่อกตรวจ

ชุมชนแก๎วกลม

ชุมชนทองเจือ

ชุมชนปูาแดงพัฒนา 1

ชุมชนวุฒากาศ 46

สถานี พ้ืนทีใ่ห้บริการ



2.6 จํานวนสถานีปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/สถานีดับเพลิง/หัวจํายน้ําดับเพลิง

...................... สถานี

...................... สถานี

...................... แหํง

...................... มูลนิธิ

2.7 ความเร็วเฉล่ียในการเข๎าถึงพืน้ทีเ่กิดเหตุกรณีเกิดอุบัติภัยตําง ๆ ...................  นาที

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

จํานวนสถานีปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวนสถานีดับเพลิง

จํานวนหัวจํายน้ําดับเพลิงในพืน้ที่

จํานวนมูลนิธิกู๎ภัยในพืน้ที่



ดา้นการมสี่วนร่วมทางการเมอืงและการบริหารจัดการเมอืง  (หมายเหตุ : นําเสนอข๎อมูลตามทีม่ีการจัดเก็บ)

1. สถิติการเลือกต้ัง

ผู้มสีิทธิ์ ผู้มาใชส้ิทธ์

สว.

สส.

ผว.กทม.

สก.

สข.

2. จํานวนชมรม มูลนิธิ หรือองค๑กรตําง ๆ ทีม่ีวัตถุประสงค๑ในการพัฒนาเขต (จ ำนวนสมำชิก/กิจกรรมต่อป)ี

สมาชกิ(ราย) จ านวนครั้งกิจกรรมทีด่ าเนินการในพ้ืนที่

การมสี่วนร่วม (ราย)
การเลือกตั้ง

ทีต่ั้งชื่อองค์กร



3. จํานวนอาสาสมัครตําง ๆ 

จ านวน (คน)

4

2

1

 - อาสาสมัครศูนย๑กีฬา

 - อาสาสมัครศูนย๑ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)

หมายเหตุอาสาสมคัร

วําง 2 ตําแหนํง

 - อาสาสมัครลานกีฬา

 - อาสาสมัคร อปพร.

 - อาสาสมัครสาธารณสุข

 - อาสาสมัครเฝูาระวังภัยยาเสพติด

 - อาสาสมัครชํวยปฏิบัติงานสภาเยาวชน

 - อาสาสมัครศูนย๑เยาวชน กทม.

 - อาสาสมัครห๎องสมุดเพือ่การเรียนร๎ู

 - อาสาสมัครบ๎านหนังสือ

 - อาสาสมัครดนตรี

 - อาสาสมัครปฏิบัติงานด๎านพัฒนาสังคม

 - อาสาสมัครด๎านคนพิการ



 - อาสาสมัครพิทักส่ิงแวดล๎อม

 - อาสาสมัครชักลากมูลฝอย

 - อื่น ๆ (ระบุ)

 - อาสาสมัครเพือ่ปฏิบัติงานในสํานักงานการสงเคราะห๑และสวัสดิการสังคม



ดา้นการศึกษา

การศึกษาในระบบ

จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2556

ขนาดโรงเรียน เล็ก กลาง ใหญํ รวม

จ านวน (แห่ง) 2 4 5 11

สนข. รร. รวม สนข. รร. รวม สนข. รร. รวม สนข. รร. รวม

149 14 163  - 490 490 500 500 205 205

กรอบอัตราก าลังขา้ราชการสามญั ขา้ราชการครู ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 

ขา้ราชการสามญั (คน) ขา้ราชการครู (คน) ลูกจ้างประจ า (คน) ลูกจ้างชั่วคราว (คน)



โรงเรียน ห้องพิเศษ อ.1 อ.2 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม

วัดมงคลวราราม 59 65 124 59 68 78 62 86 86

วัดนางนอง 77 65 146 93 95 106 99 81 95

วัดศาลาครืน 25 28 53 47 43 29 35 38 37

วัดโพธิท์อง 72 79 151 63 93 96 75 91 109

วัดสีสุก 89 100 189 149 116 137 143 142 153

วัดบางประทุนนอก 40 42 82 61 63 65 49 76 58

วัดโพธิแ์ก๎ว 29 31 60 37 35 38 36 31 36

วัดนาคนิมิตร 112 135 247 154 135 119 140 124 133

วัดบางขุนเทียนนอก 64 51 115 72 83 87 78 88 83

วัดยายรํม 61 82 143 76 83 83 78 90 78

วดัไทร (ถาวร พรหมานุกูล) 10 131 144 275 182 156 166 193 199 189

รวม 10 759 826 1,585 993 968 1,004 988 1,046 1,057

จ านวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรายชั้น รายโรงเรียนตามปีการศึกษา



โรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

วัดมงคลวราราม

วัดนางนอง

วัดศาลาครืน

วัดโพธิท์อง

วัดสีสุก

วัดบางประทุนนอก

วัดโพธิแ์ก๎ว

วัดนาคนิมิตร

วัดบางขุนเทียนนอก

วัดยายรํม

วดัไทร (ถาวร พรหมานุกูล)

รวม

จ านวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรายชั้น รายโรงเรียนตามปีการศึกษา



โรงเรยีนวัดไทร (ถาวร พรหมานุกูล)

อนุบาล 1

อนุบาล 2

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

รวม

1

2

17

 -

4

5

 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

จ านวนเดก็พิเศษ ประเภทความสามารถพิเศษ

 -

4

1



กลํุมสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร๑ วทิยาศาสตร๑ สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ

คะแนนเฉล่ีย 45.61 42.72 37.86 38.9 31.56 68.36 52.12 56.37

ดา้นการจดั

การศึกษา

ดา้นผลทีเ่กิดกับ

นักเรียน

ดา้นการเสริม

ความเขม้แขง็

1. ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก

2. ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก

3. ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก

4. ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก

5. ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก

6. ดี ดี ดีเยี่ยม ดีมาก

7. ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก

8. ดี ดี ดีเยี่ยม ดีมาก

9. ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก

10. ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

11. ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL ปี พ.ศ.2556 ส านักงานเขตจอมทอง

โรงเรียน
ระดบัผลการศึกษา ระดบัผลการ

ประเมินใน

ภาพรวม

คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6



ระดับผลการประเมิน

ภาพรวม ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก

จํา
นว

นน
ักเ

รีย
นช

ั้นป
ฐม

ศึก
ษา

ปีท
ี ่6

 ป
ี

กา
รศึ

กษ
า 2

55
7

สํา
เร็จ

กา
รศึ

กษ
า

โร
งเรี

ยน
สัง

กัด
 ส

พบ
. เ

ขต
พืน้

ที่

กา
รศึ

กษ
า ก

ทม
.

โร
งเรี

ยน
สัง

กัด
 ส

พฐ
. เ

ขต
พืน้

ที่

กา
รศึ

กษ
าตํ

าง
จัง

หว
ัด

โร
งเรี

ยน
สัง

กัด
กรุ

งเท
พม

หา
นค

ร

โร
งเรี

ยน
เอ

กช
น

โร
งเรี

ยน
สา

ธิต
 สั

งก
ัด 

สน
ง. 

สก
อ.

วิท
ยา

ลัย
นา

ฏศิ
ลป

์

โร
งเรี

ยน
ดุริ

ยา
งค

๑ทห
าร

กา
รศึ

กษ
าน

อก
ระ

บบ

วัดมงคลวราราม 439

วัดนางนอง 569

วัดศาลาครืน 229

วัดโพธิท์อง 527

วัดสีสุก 840

วัดบางประทุนนอก 372

วัดโพธิแ์ก๎ว 213

วัดนาคนิมิตร 805

วัดบางขุนเทียนนอก 489

สถิตนัิกเรียนส าเร็จการศึกษา และการเขา้ศึกษาตอ่

โรงเรียน



วัดยายรํม 488

วัดไทร (ถาวร พรหมานุกูล) 1,085

6,056

จํา
นว

นน
ักเ

รีย
นช

ั้นป
ฐม

ศึก
ษา

ปีท
ี ่6

 ป
ี

กา
รศึ

กษ
า 2

55
7

สํา
เร็จ

กา
รศึ

กษ
า

รง
เรีย

นท
าง

ศา
สน

า

อื่น
ๆ

นัก
เรีย

นไ
ปป

ระ
กอ

บอ
าช

ีพ

นัก
เรีย

นไ
มํสึ

กษ
าตํ

อแ
ละ

ไม
ํปร

ะก
อบ

อา
ชีพ

ติด
ตา

มไ
มํไ

ด๎

ติด
ตา

มไ
มํไ

ด๎

วัดมงคลวราราม 439

วัดนางนอง 569

วัดศาลาครืน 229

วัดโพธิท์อง 527

วัดสีสุก 840

วัดบางประทุนนอก 372

วัดโพธิแ์ก๎ว 213

วัดนาคนิมิตร 805

โรงเรียน

สถิตนัิกเรียนส าเร็จการศึกษา และการเขา้ศึกษาตอ่

รวม



วัดบางขุนเทียนนอก 489

วัดยายรํม 488

วัดไทร (ถาวร พรหมานุกูล) 1,085

6,056

การศึกษาตามอัธยาศัย

พิพิธภัณฑ๑ท๎องถิ่น

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

รวม

      พิพิธภัณฑ๑หุนํบ๎านยิ้ม ต้ังอยูํเลขที ่57/34 หมูํ 7 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทรศัพท๑ 

02-460-1948

      โทร 02-428-0685

  4 พิพิธภัณฑ๑เอกชนทีส่ร๎างขึ้นเพือ่ให๎บุคคลทีน่ับถือศาสนาพราหมณ๑ฮินดู และบุคคลทัว่ไปกราบไหว๎ มี 1 แหํง คือ

      พิพิธภัณฑ๑เทพศรียันตรา ต้ังอยูํหลังวัดโพธิท์อง ซอยพระราม 2 ซอย 25 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

 โทรศัพท๑ 085-923-1061

      พิพิธภัณฑ๑ท๎องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง วัดยายรํม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ

  1. พิพิธภัณฑ๑ในพืน้ทีเ่ขตจอมทอง ทีอ่ยูํในสํวนของสํานักงานเขตจอมทองดูแล มี 1 แหํง คือ

  2 พิพิธภัณฑ๑ทีอ่ยูํในความดูแลรับผิดชอบของวัดในพืน้ทีเ่ขตจอมทอง มี 1 แหํง คือ

      พิพิธภัณฑ๑วัดหนัง ต้ังอยูํในพืน้ทีว่ัดหนังราชวรวิหาร แขวงบางค๎อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทรศัพท๑ 

089-792-1131  3 พิพิธภัณฑ๑ทีต้ั่งขึ้นเป็นศูนย๑การเรียนร๎ูภูมิปัญญาท๎องถิ่น มี 1 แหํง คือ



ปัญหาและขอ้เสนอเพ่ือการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขต

ดา้น ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบตอ่พ้ืนที่ แนวทางแก้ไข

1. ด๎านกายภาพ โครงสร๎างพืน้ฐาน

2. ด๎านสังคม

3. ด๎านเศรษฐกิจ - เศรษฐกิจตกตํ่า - ผ๎ูประกอบการเลือกกิจการจํานวนมาก 

และมีการขอผํอนชําระภาษีมากขึ้น

- จัดเก็บรายใหมํเพิม่ขึ้น โดยอาศัยข๎อมูล

จากหนํวยงานตํางๆ

4. ด๎านส่ิงแวดล๎อม

5. ด๎านสาธารณสุข

6. ด๎านการบริหารจัดการ

7. อื่น ๆ (ระบุ)




