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ประเดน็ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าข้อมูลเพ่ือการพัฒนาพืน้ท่ีเขต 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป   

1) ประวัตคิวามเป็นมาของพืน้ท่ี/ส านักงานเขต  

 เม่ือปีพทุธศกัราช 2386  รัชสมยัของพระบามสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั  เจ้าพระยาบดินทร
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ยกทพัไปปราบกบฎท่ี นครจ าปาศกัดิ ์และเมืองหลวงพระบาง จนได้รับชยัชนะ และได้
กวาดต้อนครอบครัวหวัเมืองรายทางตดิตามมาด้วย โดยให้ตัง้ถ่ินฐานอยู่ยา่นคลองกุ่ม ตอ่มามีผู้คนอพยพมาท า
มาหากินเพิ่มขึน้ และใช้พืน้ท่ีบางสว่นท่ีเป็นท่ีท านาผืนใหญ่ ซึง่ภายหลงัได้รับการจดัตัง้เป็น “ต าบลคนันายาว”  
การปกครองขึน้อยูก่บั “อ าเภอบางกะปิ จงัหวดัพระนคร 

 ในปี พ.ศ. 2514 จงัหวดัพระนครถกูยบุเป็นจงัหวดัธนบรีุ  และเปล่ียนฐานะเป็น “นครหลวง
กรุงเทพธนบรีุ” 

 ในปี พ.ศ. 2515 เปล่ียนแปลงฐานะเป็น “กรุงเทพมหานคร” ซึง่ได้เปล่ียนการเรียกเขตการ
ปกครองใหม ่โดย “ต าบลคนันายาว” อยู่ในการปกครองของเขตบางกะปิ ซึง่เป็น 1 ใน 24 เขต กรุงเทพมหานคร 

 ในปี พ.ศ.2532 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีการปกครองใหม ่โดยแบง่
พืน้ท่ีเขตบางกะปิ และจดัตัง้เขตบงึกุ่ม ประกอบด้วยแขวงคลองกุ่ม แขวงสะพานสงู และแขวงคนันายาว  

 ในปี พ.ศ.2540 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีการปกครองใหม ่อีกครัง้ โดย
แยกแขวงคนันายาว ไปรวมกบับางสว่นของแขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม และบางสว่นของแขวงจระเข้บวั เขต
ลาดพร้าว และจดัตัง้เป็น “เขตคนันายาว “  มีพืน้ท่ี 28.720 ตารางกิโลเมตร เปิดให้บริการประชาชนครัง้แรกใน
วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2540 โดยเชา่พืน้ท่ีของศนูย์การค้าแฟชัน่ไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา เป็นท่ีท าการชัว่คราว 

 ในปี พ.ศ.2552 กรุงเทพมหานครมีความจ าเป็นต้องจดัขนาดพืน้ท่ีแขวงของเขตคนันายาวให้มี
ความเหมาะสม ประกอบกบัยงัไมมี่ประกาศก าหนดแนวพืน้ท่ีแขวงให้มีความชดัเจนแนน่อน และเพ่ือประโยชน์
ในด้านการปกครอง การบริหาร และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน จงึได้ประกาศเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีแขวง
คนันายาวบางสว่น และตัง้เป็นแขวงรามอินทรา เขตคนันายาว มีผลตัง้แตว่นัท่ี 3 สิงหาคม 2552 

 ปัจจบุนั ส านกังานเขตคนันายาว ตัง้อยูเ่ลขท่ี 9 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 11/5 ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวง/เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวชัรชยั เสนีวงศ์ เป็นผู้บริจาคท่ีดนิ จ านวน 5 ไร่ เพ่ือเป็น
สถานท่ีก่อสร้างอาคารส านกังานเขต และได้เปิดบริการ ณ อาคารส านกังานแหง่นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 28 ธนัวาคม 2552 
เป็นต้นมา 

 

2) พืน้ท่ี เขตปกครอง อาณาเขตตดิต่อ และแผนที่ 
 สภาพพืน้ท่ีของเขตคนันายาวเป็นท่ีราบลุ่ม เศรษฐกิจดัง้เดิมขึน้อยู่กับการเกษตรกรรม  ท า

นา     ท าสวน  ปัจจบุนัสภาพพืน้ท่ีและการประกอบอาชีพได้เปล่ียนแปลงไป เขตชมุชนเมืองขยายตวัจากพืน้ท่ี
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ชัน้ใน คนตา่งถ่ินอพยพเข้ามาอยู่อาศยัและประกอบอาชีพมากขึน้ พืน้ท่ีการเกษตรถกูแปรเปล่ียนสภาพเป็น
อาคารส านกังาน ธุรกิจการค้า อาคารพาณิชย์ และหมู่บ้านจดัสรรประชากร  

เขตคนันายาว  มีพืน้ท่ีทัง้หมด  ๒๘.๗๒  ตารางกิโลเมตร  แบง่การปกครองออกเป็น  ๒  แขวง  คือ  
แขวงคนันายาว และแขวงรามอินทรา 

 
 แขวงคนันายาวแนวเขตติดตอ่ 
  ทิศเหนือ ตดิตอ่กบั     แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา 

ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั     แขวงบางชนั เขตคลองสามวา และแขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ 
ทิศใต้  ตดิตอ่กบั     แขวงสะพานสงู   เขตสะพานสงู 
ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบั     แขวงรามอินทรา   เขตคนันายาว 

 แขวงรามอินทราแนวเขตตดิตอ่ 
           ทิศเหนือ ตดิตอ่กบั     แขวงทา่แร้ง  เขตบางเขน 

ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั     แขวงคนันายาว  เขตคนันายาว 
ทิศใต้  ตดิตอ่กบั     แขวงสะพานสงู   เขตสะพานสงู 
ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบั     แขวงคลองกุ่ม  และแขวงนวลจนัทร์  เขตบงึกุ่ม 

 

o จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (แยกแขวง เพศ สถานภาพ) 

      ( ข้อมลู ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕7 ) จ าแนกตามแขวง ดงันี ้
แขวง จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๑. รามอินทรา 
๒. คนันายาว 
       รวม 

22,775 
19,862 
42,637 

26,822 
21,984 
48,806 

49,579 
41,846 
91,443 

 
o โครงสร้างประชากร (เดก็ วยัแรงงาน ผู้สงูวยั) 

o จ านวนบ้าน/จ านวนครัวเรือน 

  ( ข้อมลู ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕7 )  จ าแนกตามแขวง ดงันี ้
แขวง                     จ านวน (หลงัคาเรือน) 

๑. รามอินทรา 
๒. คนันายาว 
       รวม 

24,566 
15,103 
39,669 
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o ความหนาแนน่และการกระจายตวัของประชากร 
o การนบัถือศาสนา 
o สญัชาต/ิเชือ้ชาติ 
o อตัราการเกิด/ตาย/ 

-  สถิติการเกิด (ข้อมลู ณ ปี พ.ศ. 2557) 
เดือน ปี (พ.ศ.) ชาย หญิง รวม 

มกราคม 2557 283 277 560 

กมุภาพนัธ์ 2557 255 253 508 

มีนาคม 2557 278 280 558 

เมษายน 2557 336 313 649 

พฤษภาคม 2557 335 300 635 

มิถนุายน 2557 281 309 590 

กรกฎาคม 2557 330 299 629 

รวม 2,098 2,031 4,129 

 

  

- สถิตกิารตาย (ข้อมลู ณ เดือนกรกฎาคม 2557)   
เดือน ปี (พ.ศ.) ชาย หญิง รวม 

มกราคม 2557 88 66 154 

กมุภาพนัธ์ 2557 78 63 141 

มีนาคม 2557 76 54 130 

เมษายน 2557 94 59 153 

พฤษภาคม 2557 77 43 120 

มิถนุายน 2557 72 54 126 

กรกฎาคม 2557 77 55 132 

รวม 562 394 956 

 

o อตัราการย้ายถ่ิน/สาเหตกุารย้ายถ่ิน 

   - สถิตกิารย้ายเข้า (ข้อมลู ณ เดือนกรกฎาคม 2557)   
เดือน ปี (พ.ศ.) ชาย หญิง รวม 

มกราคม 2557 200 252 452 

กมุภาพนัธ์ 2557 186 257 443 
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มีนาคม 2557 273 302 575 

เมษายน 2557 195 206 401 

พฤษภาคม 2557 271 304 575 

มิถนุายน 2557 224 218 442 

กรกฎาคม 2557 194 261 458 

รวม 1,543 1,800 3,346 

 

   - สถิตกิารย้ายเข้า (ข้อมลู ณ เดือนกรกฎาคม 2557)   
เดือน ปี (พ.ศ.) ชาย หญิง รวม 

มกราคม 2557 406 415 821 

กมุภาพนัธ์ 2557 407 410 817 

มีนาคม 2557 463 489 952 

เมษายน 2557 439 490 929 

พฤษภาคม 2557 535 510 1,045 

มิถนุายน 2557 436 460 896 

กรกฎาคม 2557 456 470 926 

รวม 3,142 3,244 6,386 

 

o ประชากรแฝง/แรงงานตา่งด้าว 

 

2) โครงสร้างทางการบริหาร/อตัราก าลงั  
o ข้าราชการประจ า/ลกูจ้าง 

-  ข้าราชการ  จ านวน  129 อตัรา 
-  ลกูจ้างประจ า  จ านวน  325 อตัรา 
-  ลกูจ้างชัว่คราว จ านวน 211 อตัรา 

o ข้าราชการฝ่ายการเมือง 

- 

3) อ านาจหน้าท่ี/ความรับผิดชอบของฝ่ายตา่ง ๆ ในส านกังานเขต 
1. ฝ่ายปกครอง    รับผิดชอบเก่ียวกบังานสารบรรณและธุรการทัว่ไป  การเงินและพสัด ุการ
บริหารงานบคุคล การรับรองบคุคล และเร่ืองร่างตา่งๆ งานฌาปนกิจ สงแคราะห์ การทะเบียน
มลูนิธิ งานทะเบียนมสัยิด งานทะเบียนสมาคม งานทะเบียนศาลเจ้า งานทะเบียนพินยักรรม จด
ทะเบียนพาณิชย์ การรับรองเร่ืองร้องทกุข์ การปกครองท้องท่ี การเลือกตัง้ การประชาสมัพนัธ์ การ
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ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน การจดัท าแผนพฒันาเขต งานด้านสารสนเทศการรับสง่วิทยขุองเขต การ
ดแูลรักษาสถานท่ีและยานพาหนะสว่นกลาง และปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 
2. ฝ่ายทะเบียน รับผิดชอบเก่ียวกบัการให้บริการประชาชนเก่ียวกบัการทะเบียนราษฎร 
ทะเบียนบตัรประจ าตวัประชาชน ทะเบียนทัว่ไป ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนช่ือตวัช่ือสกลุ 
การจดัท าบญัชีรายช่ือผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ ตลอดจนการด าเนินการแก่ผู้กระท าผิดพระราชบญัญตัิ
ทะเบียนราษฎรและพระราชบญัญตัิบตัรประจ าตวัประชาชน และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

3.  ฝ่ายโยธา  รับผิดชอบเก่ียวกบัการก่อสร้าง ซอ่มแซมและปรับปรุงโรงเรียนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร และสิ่งสาธารณะประโยชน์ตา่งๆ การส ารวจเพ่ือวางแผนการก่อสร้าง การปรับปรุง
ระบบระบายน า้ การบ ารุงรักษาคคูลองและท่อระบายน า้ การป้องกันน า้ทว่ม การควบคมุบงัคบัการ
หรือปฏิบตังิานให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร ตรวจสอบควบคมุ ดแูลรักษาท่ี
สาธารณะตามมาตรฐานผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

 
4.  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภบิาล รับผิดชอบเก่ียวกบัการสขุาภิบาลอาหาร การสขุาถิบาล
สถานท่ีและการประกอบการท่ีเป็นอนัตรายกบัสขุภาพการสขุาภิบาลตลาด การสขุาภิบาล
สิ่งแวดล้อม การควบคมุมลพิษ ตลอดจนการควบคมุและป้องกนัโรค เชน่ โรคไข้เลือกออก ไข้หวดั
นก เป็นต้น และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 
5.  ฝ่ายรายได้ รับผิดชอบเก่ียวกบัการด าเนินการจดัเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย ภาษีรถยนต์ประจ าปี และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 

 
6.  ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ รับผิดชอบเก่ียวกบัการรักษาความสะอาด ความ
เป้นระเบียบเรียบร้อย การลดมลพิษ และรักษาสภาวะแวดล้อม การบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกลู 

 
7.  ฝ่ายการศึกษา  มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริม สนบัสนนุและประสานงานในเชิงนโยบาย 
ให้สถานศกึษาจดัากรศกึษาให้เป็นไปตามนโยบายแบะมาตรฐานของการศกึษาชาต ิโดยใช้โรงเรียน
เป็นพืน้ฐาน ประสานตรวจสอบ กลัน่กรองงานด้านบริหารงานบคุคลและสวสัดกิารของข้าราชการ
ครูและบคุลากรทางการศกึษาของสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ี วิเคราะห์ข้อมลูประชากรวยัเรียนเพ่ือการ
วางแผนการรับนกัเรียนแตล่ะระดบั ตรวจสอบและท าบญัชีรายช่ือเดก็อายุถึงเกณฑ์การศกึษาภาค
บงัคบั รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ กลัน่กรอง ข้อมลูสารสนเทศทางการศกึษา ให้บริการข้อมลู
สารสนเทศและประชาสมัพนัธ์เผยแพร่เก่ียวกบังานการศกึษา สง่เสริมสนบัสนนุกิจการนกัเรียน 



6 

 

ประสานการส ารวจข้อมลู สง่เสริมการจดัการศกึษาส าหรับเดก็พิการ เดก็ด้อยโอกาส เดก็
ความสามารถพิเศษกบัสถานศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ด าเนากรด้านภารกิจของศนูย์
วิชาการ ด าเนินการด้านการเงิน การงบประมาณและการจดัหาพสัดคุรุภณัฑ์ 

 
8.  ฝ่ายการคลัง รับผิดชอบเก่ียวกบัการช าระเงิน การน าสง่เงิน การจา่ยเงิน การงบประมาณ 
การบญัชี การจดัหาพสัด ุการจดัซือ้จดัจ้าง จากงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอดุหนนุรัฐบาล 
เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่ืนๆ ตรวจสอบสาระส าคญัทางการเงิน ตามระเบียบ ข้อบญัญัต ิ
กฎหมายของกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่นบัได้วา่ ฝ่ายการคลงัเป็น
หนว่ยงานสนบัสนนุท่ีส าคญัของส านกังาน 

 
9.  ฝ่ายเทศกิจ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุดแูล และบงัคบัการให้เป้นไปตาม
ข้อบญัญัตกิรุงเทพมหานคร เชน่ พระราชบญัญัตรัิกษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 พระราชบญัญัตสิาธารณสขุ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัคิวบคมุ
อาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ.2535 พระราชบญัญตัภิาษีโรงเรือนและท่ีดนิ พ.ศ. 2475 
แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ.2534 พระราชบญัญตัภิาษีป้าย พ.ศ.25410 แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ.2534  
พระราชบญัญตัภิาษีป้าย พ.ศ.2510 แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ.2534 พระราชบญัญตัภิาษีบ ารุงท้องท่ี 
พ.ศ.2508 พระราชบญัญัตคิมุครองสขุภาพของผู้ไมส่บูบหุร่ี พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัทิางหลวง 
พ.ศ.2535 พระราชบญัญัตคิวบคมุการโฆษณาโดยเคร่ืองขยายเสียง พ.ศ.2493 เป็นต้น 

 
10.  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดกิารสังคม รับผิดชอบในการด าเนินการพฒันาชมุชน ทัง้ด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ สงัคม อนามยั และคณุภาพชีวิต การให้การสงเคราะห์แก่ผู้ ด้วยโอกาสและ
ผู้ประสบภยั การจดัการอบรมให้ค าปรึกษาแนะน าให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการพฒันา
ชมุชน 

 
11.  สัสดีเขต มีหน้าท่ีด าเนินการก่ียวกบั การควบคมุ ก ากบั ดแูล และประสานกิจการสสัดี
ทัง้ปวง ก ากบัดแูล บญัชีทหารกองเกิน และกองหนนุในท้องท่ีเขตการเตรียมพล รวบรวมข้อมลู สถิต ิ
และสภาพของ ทหารกองเกิน กองหนนุในท้องท่ีเขต และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานสาย
งานสสัดี 
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4) รายได้ของส านกังานเขต (ภาษี/เงินอดุหนนุ/อ่ืนๆ)  
  การจดัเก็บรายได้ของส านกังานเขตคนันายาวในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 สามารถจดัเก็บได้ 
121,285,255  บาท  โดยแบง่เป็นภาษีประเภทโรงเรือนและท่ีดนิ  103,124,826 บาท ภาษีบงุท้องท่ี 
2,673,920 บาท และภาษีป้าย 15,486,505 บาท  สว่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ข้อมลู ณ เดือน
กรกฎาคม 2557 สามารถจดัเก็บภาษีโดยรวมไปแล้วทัง้สิน้ 114,337,811 บาท 

 

5) คา่ใช้จา่ย/งบประมาณในการพฒันาพืน้ท่ีของส านกังานเขต  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ส านกังานเขตคนันายาว มีงบประมาณ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันา   
เป็นเงิน 61,584,800 บาท  ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มีงบพฒันา เป็นเงิน 72,427,100 
บาท โดยแบง่เป็น การโยธา 43,598,000 บาท  การระบายน า้ 900,000 บาท  การปลกู (เพิ่มพืน้ท่ีสี
เขียว)  3,555,000 บาท  การพฒันาชมุชนฯ (โดยจดัท าโครงการตา่งๆ) 17,902,500 บาท  การ
อนามยั 6,471,600 บาท 

 

6) สว่นราชการ/หนว่ยงานบริการสงัคมท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี (ทัง้รัฐและเอกชน/ในและนอกสงักดั) 
สถานศึกษา  
-  โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 2 แหง่ คือ โรงเรียนคนันายาว  และโรงเรียนจินดาบ ารุง 

- โรงเรียนสงักดสั านกังานคณะกรรมการอาชีวะศกึษา (สอศ.) จ านวน 1 แหง่ คือ วิทยาลยั
เทคโนโลยีทกัษิณาบริหารธุรกิจ 
-  โรงเรียนเอกชน จ านวน 5 แหง่ คือ โรงเรียนทรงวิทย์ศกึษา  โรงเรียนฉัตรวิทยา โรงเรียนปรัชชาธร 
โรงเรียนอนบุาลราชเดช และโรงเรียนอนบุาลนิรมล 
-  ศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน จ านวน 1 แหง่ คือ ศนูย์การศกึษาน้อกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยั เขตคนันายาว 

 
ศาสนสถาน 

-  วดั  จ านวน 3 แหง่  คือ วดัราษฎร์ศรัทธาธรรม (บางชนั)   วดัปัฐวิกรณ์ (วดัคลองครุ)     วดั
บญุศรีมนีุกรณ์ 

-  มสัยิด จ านวน 2 แหง่ คือ มสัยิดยมัอียะตุ้นมสุลีมีน  มสัยิดอลั - เอาว์ก๊อฟ 

 
สถานีต ารวจนครบาล   
 มีจ านวน 4 แหง่ คือ  สถานีต ารวจนครบาลบางชนั  สถานีต ารวจนครบาลคนันายาว  สถานี
ต ารวจนครบาลบงึกุ่ม   สถานีต ารวจนครบาลโคกคราม 
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สถานีดับเพลิง   
 สถานีดบัเพลิงท่ีให้การสนบัสนนุในพืน้ท่ีเขตคนันายาว จ านวน 1 แหง่ ได้แก่ สถานีดบัเพลิงบางชนั 

 
สถานพยาบาลในพืน้ท่ีและใกล้เคียง 
 ได้แก่  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  โรงพยาบาลสินแพทย์  โรงพยาบาลเปาโล  เมโมเรียล      
นวมิทร์  และศนูย์บริการสาธารณสขุ 56 ทบัเจริญ 

 

 

2. ข้อมูลเฉพาะ 

2.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (กยภ.) 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 

พื้นที่เขตคันนายาว 

มีการก าหนดการใช้ที่ดินหลักในพ้ืนที่ไว้ 5 ประเภท คือ  

1. ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

- รองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน  

- รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง เขต

อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

2. ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

- ด ารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง  

- ด ารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมืองซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของ

ระบบขนส่งมวลชน 

3. ประเภทพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

- ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชน เพ่ือกระจายกิจกรรมการค้าและการบริการที่

อ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณชานเมือง  



การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 
 
พื้นที่เขตคันนายาว 

มีการก าหนดการใช้ที่ดินหลักในพ้ืนที่ไว้ 5 ประเภท คือ  
1. ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

- รองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน  
- รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง เขต

อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
2. ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

- ด ารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง  
- ด ารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมืองซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการ

ของระบบขนส่งมวลชน 
3. ประเภทพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

- ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชน เพ่ือกระจายกิจกรรมการค้าและการบริการที่
อ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณชานเมือง  

- ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ชุมชนชานเมืองเพ่ือส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การ
บริการ และนันทนาการท่ีจะก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของประชาชนที่อยู่
อาศัยบริเวณชานเมือง 
4. ประเภทอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเขตการบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับ

การประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 
5. ประเภทสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถาบัน

ราชการและการด าเนินกิจการของรัฐที่เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ 
 
ประเภทการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ตามผังเมืองรวม (ตร.ม.) การใช้ที่ดิน พ.ค. 56-มิ.ย.57 (ตร.ม.) 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย    10,945,849.23        35,790.00  
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปาน
กลาง    11,883,720.52        13,309.00  
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม      2,096,432.09         8,406.00  
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม      1,268,378.53                  -    
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ         456,802.31                  -    

รวม    26,651,182.68        57,505.00  
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- ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ชุมชนชานเมืองเพ่ือส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การ

บริการ และนันทนาการท่ีจะก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของประชาชนที่อยู่

อาศัยบริเวณชานเมือง 

4. ประเภทอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเขตการบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับการ

ประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 

5. ประเภทสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถาบันราชการ

และการด าเนินกิจการของรัฐที่เก่ียวกับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ 

ประเภทการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ตามผังเมืองรวม (ตร.ม.) การใช้ที่ดิน พ.ค. 56-มิ.ย.57 (ตร.ม.) 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย    10,945,849.23        35,790.00  

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง    11,883,720.52        13,309.00  

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม      2,096,432.09         8,406.00  

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม      1,268,378.53                  -    

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ         456,802.31                  -    

รวม    26,651,182.68        57,505.00  

 

                           
ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง 

o ประเภท จ านวน ขนาดและระยะทางของถนน ตรอก ซอยในพืน้ท่ีเขต 
- จ านวนเส้นทาง ตรอก ซอย 
- ระยะทาง  
- สภาพของถนน ตรอก ซอย 

o จ านวนสะพานรถข้าม  
o จดุตดัถนน 
o รูปแบบการเดนิทางในพืน้ท่ี 

- ประเภทการเดนิทาง 
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- จ านวนผู้ เดนิทางในพืน้ท่ีด้วยระบบตา่ง ๆ  
o สถิตกิารจดทะเบียนรถยนต์ในพืน้ท่ี 
o สภาพการจราจรในพืน้ท่ี 

- ความเร็วเฉล่ียของการเดนิทางในพืน้ท่ี  

- จ านวนจดุและพืน้ท่ีท่ีการจราจรติดขดั 

- ชว่งเวลาวิกฤตแิละสาเหต ุ
o จ านวนเส้นทางจกัรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้ 
o จดุจอดจกัรยาน 
o จ านวนทา่เรือ (เรือโดยสาร) 
o จ านวนจดุเช่ือมตอ่บริการขนสง่สาธารณะ  
o ระยะเวลาท่ีเข้าถึงบริการขนสง่สาธารณะ 
o สภาพทางเท้าในพืน้ท่ี 
o ท่ีจอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ท่ีสามารถรองรับได้ 
o จดุเส่ียงและสถิติการเกิดอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง 

o  

คูคลอง/ระบบการระบายน ้า/การป้องกันน ้าท่วม 

o จ านวน/ประเภท/ขนาดพืน้ท่ีแหลง่น า้ในพืน้ท่ี  
o จ านวนคคูลอง/ทางระบายน า้ (ประเภท/ขนาด/ระยะทาง) 

-  จ านวน คคูลอง ทางระบายน า้  ในพืน้ท่ีเขตคนันายาว มีทัง้สิน้ 34 แหง่   

 
o การบกุรุกคคูลองพืน้ท่ีสาธารณะ (ท่ีเก่ียวกบัการระบายน า้) 

-  มีการบกุรุกท่ีดนิ บริเวณคลองบางชนั จ านวน  8  ราย 
-  มีการบกุรุกท่ีดิน บริเวณคลองคอตนั จ านวน  9  ราย 
-  มีการบกุรุกท่ีดิน บริเวณคลองครุ จ านวน  1  ราย 
-  มีการบกุรุกท่ีดิน บริเวณคลองกหุมนั จ านวน  1  ราย 
-  มีการบกุรุกท่ีดิน บริเวณคลองหลวงวิจิตร   จ านวน  1  ราย 
-  มีการบกุรุกท่ีดิน บริเวณคลองล าชลา่ จ านวน  1  ราย 

 
o จดุอ่อนน า้ท่วม (บริเวณ, ขนาดพืน้ท่ี) 

-  มีจ านวน 5 จดุ คือ 
 1. หมู่บ้านแสงอรุณ  ถนนรามอินทรา 
 2. หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 ผงั ก. ถนนนวมินทร์ 
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 3. บริเวณวดัราษฎร์ศรัทธาธรรม ถนนรามอินทรา ซอย 109 
 4. หมู่บ้านเพชรอนนัต์  ถนนกาญจนภิเษก 
 5. หมู่บ้านเคหะธานี 3  ถนนนวมินทร์ 

o ระยะเวลาเฉล่ียในการระบายน า้ 
o คคูลอง แมน่ า้(บริเวณ) ท่ีมีการก่อสร้างแนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม (ช่ือคลอง,มีหรือไมมี่เข่ือน

,ความยาวของเข่ือน-ร้อยละของความยาวคลอง) 

 
การให้บริการของการประปา  
o พืน้ท่ีการให้บริการของการประปา 
o ปริมาณและแนวโน้มการใช้น า้ของประชาชนในพืน้ท่ี 
o จ านวนครัวเรือนท่ีมี/ไมมี่น า้ปาปาใช้ 
o แหลง่น า้ท่ีใช้อปุโภค/บริโภคในพืน้ท่ี 

การให้บริการของการไฟฟ้า  
o พืน้ท่ีให้บริการของการไฟฟ้า 
o ปริมาณและแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพืน้ท่ี 
o จ านวนครัวเรือนท่ีมี/ไมม่ีไฟฟ้าใช้ 

2.2 ด้านส่ิงแวดล้อม  

 มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน  

o ประเภท/ปริมาณขยะตอ่วนัของประชาชนในพืน้ท่ี 
 -   ประเภทขยะทัว่ไป 

  -   ปริมาณขยะ 120 ตนั/วนั 
  -   ประชาชนในพืน้ท่ี ผู้หญิง 48,806 คน ผู้ชาย 42,637 คน รวมทัง้หมด 91,443 คน 
o ประเภท จ านวน ท่ีตัง้ของสถานประกอบการ (เชน่ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงงาน) ประเภท

มลูฝอย/ปริมาณมลูฝอย 

  -  ประเภทขยะทัว่ไป 

  โรงแรม 
  -   โรงแรมแกรนด์สยามอินน์  ซอยสวนสยาม ๙ ถนนสวนสยาม 
  ห้างสรรพสินค้า 
  -  ห้างแฟชัน่ไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา  
  -   ห้างอมอริน่ี ถนนรามอินทรา 
  -   ห้างแม็คแวร์ล ูถนนปัญญา-รามอินทรา 
  -   ห้างพรอมานาด ถนนรามอินทรา 
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  -   ห้างแม็คโคร  ถนนรามอินทรา 

   
โรงงาน 
  -   บริษัทสยามร่วมมิตร โรงงาน 1 ถนนเสรีไทย 

  -  บริษัทสยามร่วมมิตร โรงงาน 2 ถนนเสรีไทย 
  -   บริษัทสยามร่วมมิตร โรงงาน 3 ถนนเสรีไทย 
  -   บริษัทวนัไทยอตุสาหกรรม  ถนนเสรีไทย 
  -   บริษัทบางชนัเยลเนอเรสเอเซมบลี จ ากดั  ถนนเสรีไทย 
  -   บริษัทเดล่ีฟู้ ดส์ จ ากดั  ถนนเสรีไทย 
  -   บริษัทมิยาบ ิจ ากดั ถนนเสรีไทย 
  -   ปริมาณมลูฝอย 1,930 ตนั/วนั 

 
o จ านวน ท่ีตัง้ของแหลง่ก าเนิดมลูฝอยท่ีเป็นท่ีพกัอาศยัอ่ืน ๆ (เชน่ โรงเรียน วดั ตลาด 

ร้านอาหาร) ประเภทมลูฝอย/ปริมาณมลูฝอย 
 -  ประเภทมลูฝอยทัว่ไป 

  วดั 
  -   วดัราษฎร์ศรัทธาธรรม (วดับางชนั) ซอยรามอินทรา 109 ถนนพระยาสเุรนทร์ 
  -   วดับญุศรีมนีุกรณ์  ซอยนวมินทร์ 163 ถนนนวมินทร์ 
  -   วดัคลองครุ ถนนตดัใหมรั่ชดา-รามอินทรา 
  ตลาด 
  -   ตลาดสายเนตร กม.8 ถนนรามอินทรา 
  -   ตลาดปอพลาซา่ ถนนคู้บอน 
  -   ตลาด กม. 7 ถนนรามอินทรา 
  โรงเรียน 
  -   โรงเรียนจินดาบ ารุง ถนนคู้บอน 
  -   โรงเรียนคนันายาว  ถนนเสรีไทย 

  -  โรงเรียนทรงวิทย์ศกึษา ถนนเสรีไทย 
  -   วิทยาลยัทกัษิณาบริหารธุรกิจ  ถนนรามอินทรา 
  -   โรงเรียนปรัชชาธร  ถนนสวนสยาม 

  -   โรงเรียนฉตัรวิทบยา  ถนนรามอินทรา 
  -   อนบุาลสวนสยาม  ถนนสวนสยาม 
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                ร้านอาหาร 
  -   ร้านอาหารช็อคโกแลตวิลล์   
  -   ร้านอาหารจนัทร์เพ็ญ 

  -  ร้านอาหารเทอเรซ 61  
  -   ปริมาณมลูฝอย   1,287 ตนั/วนั 

 
o ท่ีตัง้ของสถานประกอบการท่ีมีการประกอบอาหาร 

  -   ร้านอาหารช็อคโกแลตวิลล์  ถนนนวมินทร์ 74 
  -   ร้านอาหารจนัทร์เพ็ญ ถนนรามอินทรา 
  -   ร้านอาหารเทอเรซ 61 ถนนรามอินทรา 

 
o ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ท่ีตัง้  

  -   ร้านกรณิศ ซอยรามอินทรา 58 
  -   ร้านพิมนภทัร์  ซอยรามอินทรา 58 
  -   ร้านซิงเฮงจัน่  ถนนรามอินทรา 83 
  -   ร้านต้นกล้ารีไซเคลิ  ถนนกาญจนาภิเษก 
  -   ร้านลดัดาวลัย์รีไซเคลิ  ถนนกาญจนาภิเษก 
  -   นายสมศกัดิ ์ จงปัตนา ถนนเสรีไทย 
  -   ร้านมิตรรุ่งเรือง  ถนนเสรีไทย 
  -   ร้าน ศ.ศกัดา  ถนนรามอินทรา 
  -   ร้านรับทรัพย์  ซอยนวมินทร์ 163 

 
  -   ปริมาณการรับซือ้ แก้ว 42 ตนั/เดือน กระดาษ 160 ตนั/เดือน โลหะ 40 ตนั/เดือนพลาสตกิ 48 
ตนั/เดือน 

 

o ความสามารถในการจดัเก็บ/รูปแบบ/วิธีการ/เส้นทาง (การบริหารจดัการ) 
  -   ปริมาณสิ่งปฏิกลูท่ีจดัเก็บได้  ต.ค.56- ก.ค.57 จ านวน 248 ลบ.ม. เป็นเงิน 611,500 บาท 
  -   ปริมาณมลูฝอยอนัตรายในครัวเรือน/มลูฝอยอิเล็กทรอนิกส์ท่ีคดัแยกได้ 
  -   ปริมาณไขมนัท่ีจดัเก็บได้ (ลบ.ม.)/จ านวน ต.ค.56- ก.ค.57 จ านวน 96 ลบ.ม. เป็นเงิน 
225,000 บาท 
  -   ปริมาณขยะท่ีน ากลบัมาใช้ใหมแ่ละต้องน าไปก าจดั/วิธีการก าจดั 
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o ศกัยภาพของส านกังานเขต เชน่ จ านวน ประเภทรถ(เก็บขน) เจ้าหน้าท่ี 

-  รถเก็บขนมลูฝอย ขนาด 5 ตนั  มีจ านวน 6 คนั 
-  รถเก็บขนมลูฝอย ขนาด 2 ตนั มีจ านวน 8 คนั 

-  รถเก็บขนมลูฝอย ขนาด 8 ตนั มีจ านวน 5 คนั 
-  รถเก็บขนมลูฝอย ขนาด 1.5 ตนั มีจ านวน 6 คนั 
-  รถเก็บขนมลูฝอย ขนาด 10 ตนั มีจ านวน 1 คนั 
-  รถกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตนั มีจ านวน 5 คนั 

-  พนกังานเก็บขน มี 87 คน 
-  พนกังานขบัเคร่ืองกลขนาดเบา มีจ านวน 42 คน 

 
 อากาศ/เสียง 

o ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ/พืน้ท่ีท่ีมีปัญหา 
o ปริมาณก๊าชอนัตรายในอากาศ/พืน้ท่ีท่ีมีปัญหา 
o แหลง่ก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ 

o ระบตุ าแหนง่ข้อมลู  
o จดุตรวจวดัคณุภาพอากาศและเสียงส าหรับสถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศและเสียง

แหง่ใหม ่
o จดุตรวจวดัควนัด า 
o กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  

o สถิตจิ านวนเคร่ืองมือตรวจวดัระดบัเสียง  
 น ้าเสีย/การบ าบัด  

o จ านวนคคูลอง แหลง่น า้ทัง้หมด 
o จ านวนคคูลอง แหลง่น า้ท่ีมีคณุภาพน า้ต ่ากวา่มาตรฐาน 
o พืน้ท่ีให้บริการของโรงบ าบดัน า้เสีย 
o ท่ีตัง้ของชมุชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการท่ีมีผลตอ่คณุภาพน า้ในพืน้ท่ี 
o ปริมาณน า้เสียท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี  (ปริมาณน า้เสีย/วนั หรือ อตัราการใช้น า้เฉล่ียของประชากร) 
o จ านวนผู้ รับบริการบ าบดัน า้เสียจากกรุงเทพมหานคร (อาคาร/แหลง่ก าเนิดมลพิษท่ีมี 

      การขออนญุาตตอ่เช่ือมระบบระบายน า้เสีย) 
o จ านวนสถานประกอบการท่ีจดัสง่รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย  
      (สถานประกอบการท่ีมีการจดัสง่รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย) 
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o จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตเุดือดร้อนร าคาญ 

- ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู 

- อากาศ/เสียง 

- น า้เสีย/การบ าบดั 

- พืน้ท่ีสีเขียว/ต้นไม้ 

- อ่ืน ๆ   
 พ้ืนท่ีสีเขียว  

o จ านวน/ประเภท/ขนาดพืน้ท่ีสีเขียวในพืน้ท่ี 
o ชดุข้อมลูชดุท่ี 1 พืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นสวน (สวนถนน สวนหยอ่มขนาดเล็ก สวน

หมูบ้่าน สวนชมุชน สวนระดบัยา่น สวนระดบัเมือง สวนเฉพาะทาง) 
o ชดุข้อมลูชดุท่ี 2 พืน้ท่ีสีเขียวประเภทอ่ืน ๆ  (สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหลง่น า้ 

ท่ีลุม่ ท่ีวา่ง พืน้ท่ีไม้ยืนต้น พืน้ท่ีเกษตรกรรม พืน้ท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น า้ พืน้ท่ีอ่ืน ๆ)  

o ชดุข้อมลูชดุท่ี 3 สรุปภาพรวมของพืน้ท่ีสีเขียวทัง้ 10 ประเภท ได้แก่ สวน (7 ประเภท) 
และพืน้ท่ีสีเขียวอ่ืน ๆ 9 ประเภท 

แตล่ะชดุข้อมลูประกอบด้วย 
- จ านวน (แหง่) 

- ขนาดพืน้ท่ีแตล่ะแหง่ (ตร.ม.) 
- สถานท่ีตัง้ของพืน้ท่ี 
- ภาพถ่ายแสดงลกัษณะของแตล่ะพืน้ท่ี 
- สดัสว่นพืน้ท่ีสวนสาธารณะ/สวนหย่อมตอ่ประชากร 
- สดัสว่นพืน้ท่ีสีเขียวอ่ืน ๆ ตอ่ประชากร 
- พืน้ท่ีสีเขียวในภาพรวมตอ่ประชากร 
- ร้อยละของพืน้ท่ีสีเขียวตอ่พืน้ท่ี กทม. 

o จ านวนผู้ได้รับบริการสวนสาธารณะหลกัของ กทม. 32 แหง่ 

2.3 ด้านสังคม  

ชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
o จ านวน/ประเภท/ท่ีตัง้/ประชากร 
o การศกึษา 
o อาชีพ 

o รายได้ 
o ความมัน่คงด้านท่ีอยูอ่าศยั 
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o การมีสว่นร่วมทางการเมือง 
ศาสนา 

o จ านวนศาสนสถาน 
o กิจกรรมประจ าปีตามประเพณี (ส าคญั/โดดเดน่) 

การศึกษา 
การศึกษาในระบบ 

o โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ท่ีเขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม 
ความสามารถในการรับนกัเรียน และจ านวนท่ีรับจริงตามปีการศกึษา (สนศ.)  

o โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครท่ีจดัการศกึษาส าหรับเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ 

แยกตามพืน้ท่ีเขต ความสามารถในการรับนกัเรียน และจ านวนท่ีรับจริงตามปี
การศกึษา (สนศ.) 

o โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ท่ีเขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม 
ความสามารถในการรับนกัเรียน และจ านวนท่ีรับจริงตามปีการศกึษา (สนศ.) 

o จ านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียน                 ตาม
ปีการศกึษา 

o จ านวนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยก
ประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา 

o จ านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสงักดั กทม. แยกรายชัน้/รายโรงเรียน          ตาม
ปีการศกึษา 

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

 
o ข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรียนนอกโรงเรียนสงักดั กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/

สญัชาต)ิ 
o ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การศกึษาตอ่ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียน

ตามปีการศกึษา 
o ผลคะแนนระดบัประเทศของโรงเรียนในสงักดั กทม. ใน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา และภาษาไทย 
o จ านวนเด็กลาออกกลางคนั การซ า้ชัน้ การขาดเรียน/สาเหต ุของโรงเรียนในสงักดั 

กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา 
o จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ รายวิชา 

รายโรงเรียนตามปีการศกึษา 
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o จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม.ท่ีย้ายกลบัภมูิล าเนา/สาเหต ุ
แยกตามระดบัชัน้ รายวิชา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา 

o ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม.  
การศึกษานอกระบบ 

o จ านวนเด็กเคล่ือนย้าย/สาเหต ุของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปี
การศกึษา 

o จ านวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศนูย์ฝึกอาชีพ สถานท่ีตัง้ แยกตามพืน้ท่ีเขต จ านวนรับ
นกัศกึษาได้เท่าไหร่ หลกัสตูรท่ีเปิดสอน 

o ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพๆ ได้ท างานตรงกบัความต้องการ แยกรายโรงเรียน
ตามปีการศกึษา 

o ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพผา่นมาตรฐานชีพผา่นมาตรฐานวิชาชีพ แยกราย
โรงเรียนตามปีการศกึษา 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
o จ านวนห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหน่วยงานอ่ืน (ใครเรียนรู้ กทม.  

หรือหน่วยงานอ่ืน หรือประชาชน)  
o ห้องสมดุ/บ้านหนงัสือส าหรับคนตาบอด 
o จ านวนบ้านหนงัสือ 
o จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/แหลง่/ศนูย์การเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีเขต เชน่ แหล่ง

เรียนรู้ด้านการทอ่งเท่ียว แหลง่เรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน แหลง่เรียนรู้ โบราณสถาน 
อทุยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสมนุไพร เป็นต้น  

o สถิตกิารใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ  
o จ านวนเครือขา่ยท่ีด าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั 

สวัสดกิารสังคม 

o จ านวนผู้พิการ/ผู้สงูอายท่ีุลงทะเบียน และได้รับการดแูล 
o จ านวนเด็กเร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ 
o จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน 
o จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสือ/ผู้ ใช้บริการ 
o จ านวนศนูย์เยาวชน/สมาชิก/การให้บริการ 
o จ านวนศนูย์กีฬา/สมาชิก/การให้บริการ 
o จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ใช้บริการ 
o จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/ผู้ รับบริการ 
o จ านวนสวนสาธารณะ/พืน้ท่ี/ผู้ใช้บริการ 
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o จ านวนลานกีฬา Extreme sports /การให้บริการ  
o จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มมุเมือง/การให้บริการ 
o จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นกัเรียน 
o จ านวนศนูย์ฝึกดนตรี/นกัเรียน/หลกัสตูร 
o จ านวนผู้ ด้อยโอกาส 
o จ านวนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาสท่ีได้รับการลดหย่อนคา่เลา่เรียนในการอบรม

พฒันาอาชีพ 

o จ านวนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาสท่ีต้องการความชว่ยเหลือด้านท่ีอยู่อาศยั 
o จ านวนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาสท่ีได้รับความชว่ยเหลือด้านท่ีอยูอ่าศยั 
o จ านวนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ท่ีได้รับสวสัดิการกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบ

อาชีพ 

o จ านวนผู้ ด้อยโอกาสท่ีได้รับสวสัดกิารชมุชนโดยตรง  
o จ านวนเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธ์ิ  
o เดก็ด้อยโอกาสท่ีได้รับการชว่ยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง 
o เดก็ด้อยโอกาสท่ีได้รับสวสัดิการและการสงเคราะห์  
o เดก็ด้อยโอกาสท่ีได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา 
o ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบท่ีมีรายได้ท่ีมัน่คง  
o ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบท่ีมีอาชีพท่ีมัน่คง 
o ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบท่ีเข้าถึงแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต ่าเพ่ือ

การประกอบอาชีพ 

o ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบท่ีได้รับการจดทะเบียนในฐานข้อมลู 
o ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบท่ีได้รับความคุ้มครองและความ

ปลอดภยัในการท างาน 
 แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถ/ุอาคารท่ีควรค่าต่ออนุรักษ์ 

2.4 ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้  
 การมีงานท า  

o ผู้ มีงานท าและรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้ มีงานท า/ผู้วา่งงาน (ในระบบ/นอกระบบ) 
ตลาด 

o จ านวน/แผงค้าของตลาด กทม. 
o จ านวน/แผงค้าของตลาดเอกชน 
o จดุผอ่นผนัหาบเร่/แผงลอยและจ านวนผู้ ค้า 
o ตลาดนดั 
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ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนท่ี 

o ประเภท/ปริมาณ/ชว่งเวลา 
o พืน้ท่ีเกษตรกรรม  
o จ านวนเกษตรกร 

o จ านวนผลิตภณัฑ์ BANGKOK BRAND  

o จ านวนสินค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ 

โรงงาน 

o จ านวน/ประเภท/แรงงานของโรงงานในพืน้ท่ีเขต 
สถานประกอบการ 
o จ านวนโรงแรม 
o จ านวนห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซือ้/ศนูย์ค้าปลีก-สง่ 
o จ านวนสถานบริการน า้มนั/ก๊าซ 

o สถานบนัเทิง/โรงภาพยนตร์ 
o ธนาคาร/ร้านขายทอง/โรงจ าน า 

การท่องเท่ียว 
o จ านวนแหลง่ท่องเท่ียว/กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเท่ียว 
o จ านวนนกัทอ่งเท่ียว/ประเภท/ชว่งเวลาของการมาเท่ียว 
o คา่ใช้จา่ยตอ่หวั/ตอ่วนัของนกัทอ่งเท่ียว 
o เร่ืองร้องเรียนของนกัท่องเท่ียว  

 

2.5  ด้านสาธารณสุข  
 การเจ็บป่วย 

o สถิตกิารป่วยและตายด้วยโรคท่ีไมต่ิดตอ่ 
o สถิตกิารป่วยและตายด้วยโรคติดตอ่ 

บริเวณท่ีมีการแพร่ระบาดของโรค 
o สถิตกิารตายจากอบุตัเิหต ุอบุตัภิยั 
o สถิตกิารฆา่ตวัตาย และความรุนแรงในครอบครัว 

การให้บริการ 
o ประเภท จ านวน ท่ีตัง้ของสถานพยาบาล/ให้บริการ  
o จ านวนเตียง การครองเตียงของสถานพยาบาล/สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสขุ 
o จ านวนผู้ ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาล แยกผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยนอก  

โรคท่ีรักษา 
o สถิตกิารรักษา (ตาย หาย เฝ้าระวงั) 
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ชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ีเขตคนันายาว   จากปัจจัยปัญหาดงักล่าว ส านักงานเขตคนันายาว  ได้เล็งเห็น
ความส าคญัของปัญหาตา่งๆ   

 เพ่ือให้ชุมชนในพืน้ท่ีเขตคนันายาวก้าวไปสู่ความเป็นชุมชนท่ีน่าอยู่อย่างยั่งยืนส านกังาน
เขตคนันายาว จึงได้ด าเนินการ  ดงันี ้

  ๑. เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาโดยมีนโยบายในการส่งเสริมกระบวนการการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง   
  ๒. ส่งเสริมผู้มีอาชีพหรือผู้มีความรู้ในด้านอาชีพให้เป็นผู้ประกอบการและพัฒนาไปสู่
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจรากหญ้าที่สามารถต่อยอด
และพัฒนาเป็นเครือข่ายการผลิตท่ีมั่นคงและยังยืนได้ 

  ๓. ส่งเสริมให้ผู้ อยู่ในวัยเรียนมีโอกาสเข้าถึงการบริการทางการศึกษาภาคบงัคบั เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างทั่วถึง 
  ๔. พัฒนาสภาพแวดล้อมและท่ีอยู่อาศยัในชุมชนให้สะอาดเป็นระเบียบ น่าอยู่ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชนให้มีสภาพท่ีดีขึน้ โดยการเน้นและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน  
  ๕. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศกัยภาพผู้น าชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายชุมชน ให้
ผู้น าช ุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อน าไปสู ่ช ุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ 

 

4. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพืน้ท่ีเขต 

ในด้านบริหารจดัการ 
1. ควรมีการพฒันาบคุลากรให้เกิดประโยชน์ตอ่องค์กรและสงัคมสว่นรวม 
2. ควรบริหารจดัการระบบงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกบัองค์ประกอบในการปฏิบตังิานของ
กรุงเทพมหานคร 
3. ควรเสริมศกัยภาพกลไกในการบริหารจดัการภายในองค์กร     
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o จ านวนบคุลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 

 

2.6  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 สถติท่ีิเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 

o คดีอาชญากรรม (ท าร้ายร่างกาย ฆา่ ขม่ขืน ปล้น ชิงทรัพย์) 
o อบุตัเิหตทุางถนน/รถยนต์ 
o คดีเก่ียวกบัยาเสพตดิ 
o ไฟไหม้/แผน่ดนิไหว/น า้ทว่ม 
o อาคารทรุด  ป้ายล้ม ตกึถลม่ 

o สารเคมีร่ัวไหล 
การป้องกัน 

o จ านวนป้าย/อาคารเส่ียงภยั 
o จ านวนจดุเส่ียงในพืน้ท่ี 

o จ านวนจดุติดตัง้และจ านวนกล้อง cctv ในพืน้ท่ี 
o จ านวนไฟสอ่งสวา่งในพืน้ท่ี  
o จ านวนสถานีและพืน้ท่ีการให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ท่ี 

o จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลิง/หวัจา่ยน า้ดบัเพลิง 
o มลูนิธิกู้ภยัตา่ง ๆ  
o ความเร็วในการเข้าถึงพืน้ท่ีเกิดเหต ุ

2.7 ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง (กยบ.) 
o สถิตกิารเลือกตัง้ 
o จ านวนชมรม มลูนิธิ หรือองค์กรตา่ง ๆ ท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาเขต (จ านวนสมาชิก/

กิจกรรมตอ่ปี) 
o จ านวนชมรม มลูนิธิตา่ง ๆ ท่ีเข้าร่วม/สนบัสนนุการพฒันาพืน้ท่ี จ านวนและความถ่ีของการเข้า

ร่วม 
o จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ  

o อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม. 
o อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ 
o อาสาสมคัรบ้านหนงัสือ 
o อาสาสมคัรดนตรี 
o อาสาสมคัรศนูย์กีฬา 
o อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.) 
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o อาสาสมคัรลานกีฬา 
o อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม 

o อาสาสมคัรด้านคนพิการ 
o อาสาสมคัร อปพร. 
o อาสาสมคัรสาธารณสขุ 
o อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ 
o อาสาสมคัรชว่ยปฏิบตังิานสภาเยาวชน 
o อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม 

o อาสาสมคัรพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม 
o อาสาสมคัรชกัลากขยะในชมุชน 

 

 

3. ทศิทางการพัฒนาของส านักงานเขต 

เป้าหมายการพฒันา/วิสยัทศัน์ของส านกังานเขต 
วิสัยทัศน์ของเขต   

 

 “ เขตคันนายาว  จะเป็นเขตท่ีอยู่อาศัยตามมาตรฐานผังเมือง มีสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต             

ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการท่ีดี  มีความปลอดภัย  และสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการ

ให้บริการ   สาธารณูปการท่ีดี  มีความปลอดภัย  และสร้างความพงึพอใจสูงสุดในการให้บริการ” 

 

  ค าขวัญของเขต  

   “  การเกษตรมากมี    ของดีชุมชน 

      เที่ยวยลสวนสยาม  สนามกอล์ฟเล่นกีฬา 

      ศูนย์การค้าใหญ่   ขับสบายใจถนนวงแหวน ” 

 

 การศกึษาวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพฒันาพืน้ท่ีเขตคนันายาว  ทัง้ด้านสงัคม สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ และสภาพพืน้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมเป็นสงัคม
เมือง มีการขยายตวัของเมือง เน่ืองจากพืน้ท่ีหลายแห่งถูกเปล่ียนสภาพเป็นท่ีอยู่อาศยัหนาแน่น หมู่บ้าน 

อาคารพาณิชย์ สถานท่ีประกอบการทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม  ด้านตา่งๆ ทัง้ปัญหามลพิษทางอากาศ  ขยะ น า้เสีย การจราจร น า้ท่วม และกระทบคณุภาพ



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 50-54

ชาย 2,232 2,593 2,756 3,218 2,721 2,726 3,098 3,332 3,440 3,377 3,071

หญิง 2,163 2,530 2,712 3,181 2,909 2,967 3,688 3,926 4,210 4,226 3,880

รวม 4,395 5,123 5,468 6,399 5,630 5,693 6,786 7,258 7,650 7,603 6,951

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

รวมทัง้หมด 4,395 5,123 5,468 6,399 5,630 5,693 6,786 7,258 7,650 7,603 6,951

เขตคนันายาว เพศ
อาย ุ(ปี)



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

ชาย 2,368 1,808 1,168 802 521 307 137 33 10 4

หญิง 2,925 2,328 1,523 1,110 871 511 226 82 25 7

รวม 5,293 4,136 2,691 1,912 1,392 818 363 115 35 11

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

รวมทัง้หมด

เขตคนันายาว รวม
อาย ุ(ปี ตอ่)

เพศ



จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (แยกแขวง เพศ สถานภาพ)

( ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2557 ) จ าแนกตามแขวง ดังนี้

ชาย หญงิ รวม

๑. รามอนิทรา   22,775  26,822   49,579

๒. คันนายาว   19,862  21,984   41,846

       

รวม
  42,637  48,806   91,443

2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิน่ของประชากรในพ้ืนที่ 

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

เขตคนันายาว 7,039 6,776  -  - 470 1,102  - 

รวม 7,039 6,776  -  - 470 1,102  - 

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

เขตคนันายาว

การย้ายออก (คน)การย้ายเข้า (คน)

แขวง

การเกิด (คน) การตาย (คน)

จ านวนประชากร



6,182 5,964  -  - 8,565 10,418  - 

รวม 6,182 5,964  -  - 8,565 10,418  - 

3. การย้ายถิน่และเหตุของการย้ายถิน่ ไม่มีข้อมูล

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

หางานท า

ต้องการเปลี่ยนงาน

ต้องการรายได้เพ่ิมขึน้

หน้าทีก่ารงาน

ศกึษาตอ่

ย้ายทีอ่ยอ่าศยั

กลบัภมิูล าเนา

ตดิตามครอบครัว

ท ากิจการครอบครัว

รักษาตวั

ขาดคนดแูล

ดแูลผู้ อ่ืน

จ านวน (คน) แยกรายแขวง
สาเหต/ุแขวง



อ่ืน ๆ 

4. จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน

ประเทศ จ านวน (คน) แยกแขวง

คนันายาว รามอินทรา

พม่า 2203 1556

ลาว 838 728

เขมร 1705 1450

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

5. ความหนาแน่นของประชากร

พืน้ที่ จ านวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

เขตคนันายาว 90,437 42,189 48,248 25,980 39,200

เขตคนันายาว 

3,481

ครอบครัว
ประชากร(คน)      ความหนาแน่น  

   (คน/ตร.กม.)



6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน) ไม่มีข้อมูล

ศาสนา จ านวน (คน)

พทุธ

อิสลาม

คริสต์

อ่ืนๆ (ระบ)ุ

7. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนที่เขต

ศาสนา จ านวน (แหง่)

พทุธ 3

อิสลาม 2

คริสต์ 4

อ่ืนๆ (ระบ)ุ (ศาลเจ้า) 2

8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์ ไม่มีข้อมูล



แขวง จ านวน (แหง่)

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

9. กิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญ โดดเด่น ไม่มีข้อมูล

กิจกรรม ความส าคญั ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม

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

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

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ือ ความส าคญั



โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

รวม 129 125 536 506

2. จ านวนข้าราชการการเมือง

 - คน

 - คน

3. รายได้ของส านักงานเขต (ข้อมลู ณ 31 กรกฎาคม 2557)

ประมาณการ รายได้จริง

 - ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 105,000,000.00      98,129,743.29                

2,500,000.00          1,836,206.60                  

16,200,000.00        14,371,861.89                

จ านวน (คน)

สว่นราชการในส านกังานเขต

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ลกูจ้างข้าราชการ

 - ภาษีบ ารุงท้องที่

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รายได้ (ล้านบาท)
ประเภทของรายได้

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

 - ภาษีป้าย

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

 - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ระบ)ุ



4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต 

สนบัสนนุงานประจ า สนบัสนนุงานยทุธศาสตร์

0.394                      -                                  

-                          -                                  

-                          -                                  

-                          -                                  

0.021                      7.290                              

0.900                      41.648                            

-                          -                                  

0.098                      22.764                            

-                          4.776                              

-                          6.471                              

1.413                  82.949                      

งบสนบัสนนุงานประจ าและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง คา่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าปี

ของหน่วยงาน

5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

งบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

สว่นราชการในส านกังานเขต

ช่ือหน่วยงาน/ส่วนราชการ ที่ตัง้

สถานีต ารวจนครบาลบางชนั

สถานีต ารวจนครบาลคนันายาว

28 ซอยเสรีไทย 73 แขวง/เขต คนันายาว กทม. 

10230

1 ซอยคู้บอน 33 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา

 เขตคนันายาว 10230

666 หมู ่1 ซอยเสรไทย 17 ถนนเสรีไทย แขวง

คลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กทม 10240

777 หมู ่1 ถนนนวลจนัทร์ แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึ

กุ่ม กทม 10240

สถานีต ารวจนครบาลบงึกุ่ม

สถานีต ารวจนครบาลโคกคราม

ภารกิจ/ความรับผิดชอบ



หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

สถานีดบัเพลงิบางชนั

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ศนูย์บริการสาธารณสขุ 56 ทบั

เจริญ

1 ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสปุระดษิฐ์  แขวง/เขต   

มีนบรีุ กทม 10230

679 ถนนรามอินทรา แขวง/เขตคนันายาว กทม.

10230

43/1 ถนนนวลจนัทร์ แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม 

กทม 10230



ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลใน Word

ตามผงัเมืองรวม การใช้ทีด่นิปัจจบุนั การเปลี่ยนแปลง

1. ทีอ่ยู่อาศยั

2. พาณิชยกรรม

3. อตุสาหกรรม

4. คลงัสนิค้า

5. อนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม

6. ชนบทและเกษตรกรรม

 7. อนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริมศลิป วฒันธรรมไทย

 8. สถานบนัราชการ การสาธารณปูโภค/

สาธารณกูาร

หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ

ประเภทการใช้ทีด่นิ
พืน้ที ่(ตร.กม.)



2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพ้ืนที่เขต ไม่มีข้อมูล

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ถนนสายหลกั 2 1,902.10  -  -  - 

ถนนสายรอง 2 2,500  -  -  - 

ตรอก ซอย  --  --  --  --  -- 

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

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพ้ืนที่เขต ไม่มีข้อมูล

ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีทีส่ร้าง

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



..........................รูปแบบ ไม่มีข้อมูล

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

2.4 สภาพการจราจรในพ้ืนที่

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

2.5 พ้ืนที่ที่มีปัญหาการจราจร ไม่มีข้อมูล

ช่วงเวลา

2.3 รูปแบบการเดินทางหหลักในพ้ืนที่เขต

จดุ/บริเวณทีก่ารจราจรตดิขดั สาเหตุ



2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.) สถิตผิู้ ใช้ทาง (คน)
สถิตอิบุตัเิหต

 (ครัง้/เดอืน)

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

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

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

ปลายทางต้นทางช่ือถนน/เส้นทาง



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

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

2.11  ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ทีส่ามารถรองรับได้ ไม่มีข้อมูล

รถยนต์ทีร่องรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)

2.12 จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง ไม่มีข้อมูล

สถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุสาเหตุ การป้องกนั/แก้ไข

ช่ืออาคาร/สถานทีจ่อดรถยนต์
เจ้าของ

บริเวณทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ



หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนที่เขต

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน.

ล าบงึกุ่ม คลองระหสั คลองบางชัน 20-100 4,000 /

คลองครุ คลองล าเกร็ด คลองแสนแสบ 8-12 6,500 / /

คลองหลอแหล ล าบงึกุ่ม คลองแสนแสบ 6-10 500 / /

คลองล าเกร็ด คลองบางชัน จุดส้ินสุดซอยคู้บอน 3 4-10 4,300 / /

คลองคอตัน (โคกบา่วสาว) คลองบางชัน จุดส้ินสุดซอยคู้บอน 5-10 2,650 /

คลองล าชะล่า แยกล ารางหลวงวจิิตร คลองหกขุด 5-6 2,150         / /

คลองบางชัน คลองพระยาสุเรนทร์ คลองแสนแสบ 9-10 9,700         / /

คลองระหสั ถนนเสรีไทย  คลองแสนแสบ 9-10 400           / /

คลองล านุ่น ล าบงึกุ่ม ถนนรามอินทรา 5-6 3,800         /

คลองบา้นเกาะ ถนนรามอินทรา ล าบงึกุ่ม คลองบางชัน 4-7 2,680         /

คลองตาเร่ง ถนนรามอินทรา แยกคลองจรเข้บวั 4-5 1,380         /

ล ารางแยกคลองคู้บอน แยกคลองตาเร่ง คลองคู้บอน 4-5 1,500         /

คลองหกขุด (จรเข้บวั) แยกคลองล าชะล่า คลองพระยาสุเรนทร์ 5-6 2,100         /

ล าปลายคลองเกร็ด คลองครุ  คลองหกขุด 5-6 1,900         /

ล ารางแยกคลองหลวงวจิิตร คลองหลวงวจิิตร จุดส้ินสุดทา้ย ม.ปฐัวกิรณ์ 3-5 600           /

ช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.)
การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ

ไม่มีข้อมูล

ยาว(ม.)
แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม



ล ารางยายเล้ิง คลองบางชัน  จุดส้ินสุด 3-4 400           /

ล ารางข้าง ร.ร.คันนายาว ล าบงึกุ่ม คลองแสนแสบ 4-6 250           /

ล ารางแยกคลองหนองแขม คลองหนองแขม จุดส้ินสุด 4-6 1,060         /

ล ารางสีพมู คลองบางชันด้านเหนือ คลองบางชันด้านใต้ 4-6 3,590         /

ล ารางสุเหร่าแดง ล าบงึกุ่ม คลองแสนแสบ 4-6 250 /

ล ารางเชื่อมคลองหกขุดแยกคลองคู้บอน คลอกหกขุด  ล ารางแยกคลองคู้บอน 3-5 450 /

ล ารางข้างหมู่บา้นชื่นกมล คลองครุ ถนนวงแหวนรอบนอก 3-4 800 /

ล ารางแคราย คลองครุ  ล ารางทา้ยหมู่บา้นนวธานี 3-4 570 /

ล ารางหลังวดับางชัน คลองล าเกร็ด  คลองบางชัน 6-8 250 /

ล ารางชวดด้วน ล าบงึกุ่ม จุดส้ินสุดใน ม.นวธานี 3-15 700           /

ล ารางหนองกระด่ี คลองล าเกร็ด จุดส้ินสุดใน ม. แมกไม้ 5-10 700           /

ล ารางแยกคลองบา้นเกาะ คลองบางชัน คลองบา้นเกาะ 5-6 600           /

ล ารางทางกระบอื ล าบงึกุ่ม ปลายซอยอมรพนัธน์คร 6 6-7 160           /

ล ารางข้างชุมชนนภาพไิล ล าบงึกุ่ม ขุดส้ินสุด 4-5 480           /

ล ารางแยกคลองครุ คลองครุ ล าบงึกุ่ม 3-5 160           /

ล ารางข้างถนนวงแหวน คลองแสนแสบ ล าบงึกุ่ม 2-3 120           /

คลองคู้หมัน จากล าบงึกุ่ม  คลองแสนแสบ 5-16 190           /

ล ารางทา้ยซอยภสุูวรรณ จากล าบงึกุ่ม  คลองแสนแสบ 5-7 200           /

ล ารางตาบญุ ล ารางแยกคลองหนองแขม คลองระหสั 2-4 2,100         /



2. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขัง และการระบายน ้า

มาก ปานกลาง น้อย

หมูบ้่านแสงอรุณ

หมูบ้่านปัฐวกิรณ์ 1 ผงั ก

บริเวณวดัราษฎรศรัทธาธรรม

หมูบ้่านเพชรอนนัต์

หมูบ้่านเคหะธานี

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

 บริเวณทีเ่ป็นจดุอ่อนน า้ทว่ม สาเหตุขนาดพืน้ที ่(ตร.ม.)
ระยะเวลา

เฉลี่ยใน

การ

ผลกระทบตอ่พืน้ที่



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

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

 

น า้เสีย และการบ าบัด 

1. จ านวนคูคลอง แหล่งน ้าทีมี่คณุภาพน า้ต ่ากวา่มาตรฐานในพืน้ทีเ่ขต..............................แหง่

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

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

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

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



6. จ านวนและที่ต้ังของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการที่มีผลต่อคุณภาพน ้าในพ้ืนที่ ไม่มีข้อมูล

สถานประกอบการ

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

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

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

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

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

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

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

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

ชมุชน

โรงงาน

ประเภทของกิจกรรม ทีต่ัง้ช่ือ

ตลาด

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

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

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

ผลกระทบตอ่พืน้ที่



7. จ านวนสถานประกอบการทีจ่ดัสง่รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสยี.......................แหง่

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

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



สนข.

ส านักสวัสดิการสังคม

/

/

/

/

/

/

/

/

หมายเหตุ
ผู้ รับผิดชอบ



/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/



มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ที.่...........120.............ตนั

    ขยะยอ่ยสลาย........-..............ตนั

    ขยะรีไซเคลิ...........-................ตนั

    ขยะอนัตราย...........-..............ตนั

    ขยะทัว่ไป..........120...................ตนั

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

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

4. ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ทีต่ัง้

พืน้ทีร้่าน (ตร.ม.)

ร้านกรณิศ ซอยรามอินทรา 58 ไม่มีข้อมูล

ร้านพิมนภัทร์  ซอยรามอินทรา 58

ร้านซิงเฮงจั่น  ถนนรามอินทรา 83

ร้านต้นกล้ารีไซเคิล  ถนนกาญจนาภิเษก

ร้านลัดดาวัลย์รีไซเคิล  ถนนกาญจนาภิเษก

นายสมศักด์ิ  จงปัตนา ถนนเสรีไทย

ร้านมิตรรุ่งเรือง  ถนนเสรีไทย

ร้าน ศ.ศักดา ถนนรามอินทรา

ร้านรับทรัพย์  ซอยนวมินทร์ 163

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ือร้าน/สถานทีรั่บชือ้ของเก่า ทีต่ัง้



อากาศ/เสียง

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

    

2. พ้ืนที/่บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ผลกระทบพืน้ที/่บริเวณทีมี่ปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ



5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

7. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี)

จ านวน

เร่ือง

ร้องเรียน

จ านวนเร่ือง

ทีไ่ด้รับการ

แก้ไข

หมายเหตุเร่ือง

ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู

ฝุ่ น/อากาศ

เสยีง

น า้เสยี/การบ าบดั

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ผลกระทบประเภทของกิจกรรมช่ือ ทีต่ัง้



หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

พืน้ทีส่เีขียว/ต้นไม้

น า้ทว่ม

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ



ด้านชุมชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

1. ประชากร

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

เคหะชุมชน 1  สน. คันนายาว ซ.เสรีไทย 73 452 261

2  สน. คันนายาว ซ.คู้บอน 33 366 414

ชุมชนชานเมือง 1  หมู่ 6,8 คันนายาว ถ.ปัญญารามอินทรา 249 209

2  เกาะแครายพัฒนา ซ.01กาญจนาภิเษก 10/4 204 197

ชุมชนเมือง 1  ริมคลองล าเกร็ด ซ.รามอินทรา99 358 415

2  หมู่ 5 ซ.รามอินทรา 98 254 341

3  ซอยรอดอนันต์ 7 ซ.รามอินทรา 54 312  468 

4  ซอยคู้บอน 25 ซ. คู้บอน 25 299 321

5  ชุมชนหมู่บ้านอมรวิวัฒน์ ซ.นวมินทร์ 163 182 218

6  ชุมชนรามอินทรา 89,91 ซ.รามอินทรา 89,91 149 172

หมู่บ้านจัดสรร 1  ซอยประสิทธิชัย ซ.รามอินทรา 69 162 178

2  หมู่บ้านเปรมฤทัย 1 ซ.รามอินทรา46,46/1 450 681

3  หมู่บ้านอมรพันธ์นครสวนสยาม ซ.เสรีไทย 9,11 1,200 1,800

4  หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 4 ซ.รามอินทรา60 267 233

5  หมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ 11 ซ.คู้บอน13 154 156

ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้

อายุ 
แขวง ประเภทชุมชน ช่ือชุมชน

จ านวนประชากร (คน)
ที่ตัง้



6  หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2 ซ.นวมินทร์ 90 356 379

7  หมู่บ้านฟายน์โฮมส์ 3 ซ.รามอินทรา 58 แยก 6 366 414

8  หมู่บ้านอมรพันธ์นครเสรีไทย ซ..หมู่บ้านอมรพันธ์นคร 7 160 168

9  หมู่บ้านรังสิยา ซ.รามอินทรา 12 299 321

10 หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 ผัง ก ซ.นวมินทร์74 แยก3 584 816

11 หมู่บ้านบก.ทหารสูงสุด ซ.รามอินทรา 46 แยก3 625 827

12 สุขอนันต์ ซ.กาญจนาภิเษก 9 684 749

13 หมู่บ้านเปรมฤทัย 3 ซ.กาญจนาภิเษก 011/1 756 820

14 ชุมชนหมู่บ้านวาเลนไทน์ ซ.รามอินทรา 46 แยก11 214 248

15 หมู่บ้านเปรมฤทัย 1/2 ซ.รามอินทรา 46 468 652

16 อมรพันธ์ 135 ซ. สวนสยาม 286 260

17 หมู่บ้านแสงอรุณ ซ.รามอินทรา 68 631 654

18 คลองล านุ่น ถ.กาญจนาภิเษก 95 64

อาคารสูง 1..................-.............................

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

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

ชุมชนแออัด 1  ซอยผู้ใหญ่ชม ซ.คู้บอน 19 238 262

2  วิมานสุข ซ.เสรีไทย 71 853 964

3  บ้านเกาะ ซ.สวนสยาม22 218 232



4  เกาะจวน ซ.เสรีไทย83 301 340

5  ริมคลองระหัสพัฒนา ซ.เสรีไทย38 310 345

6  ริมคลองหลอแหล ซ.เสรีไทย52 325 337

7  สยามพัฒนา ซ.เสรีไทย83 145 139

8  หลวงวิจิตร ซ.รามอินทรา 46 แยก11 64 86

9  นภาพิไลพัฒนา ซ.เสรีไทย 56 1,057 1,118

10 สุเหร่าแดง ซ.เสรีไทย 56 424 521

11 จินดาบ ารุงพัฒนา ซ. คู้บอน 13 184 202

12 หมู่  3  รวมใจพัฒนา ซ.เสรีไทย 50 154 156

13 รามอินทรา 83,85 ซ.รามอินทรา83,85 595 714

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน ไม่มีข้อมูล

ประถมศกึษา มธัยม อดุมศกึษา อ่ืน ๆ 

1. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

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

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

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

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

การศกึษา (ร้อยละ)

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



ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

2. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

3. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน ไม่มีข้อมูล

รับจ้างทัว่ไป
ลกูจ้าง/

พนกังานบริษัท

รับราชการ/

วสิาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจสว่นตวั อ่ืน ๆ 

รายได้เฉลี่ย

ของ

ครัวเรือน/

เดอืน (บาท)

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

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

อาชีพ (ร้อยละ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

2. แขวง.............. เคหะชมุชน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

3. แขวง.............. เคหะชมุชน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน ไม่มีข้อมูล

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



จ านวนผู้ มีสทิธ์ิ 

(คน)
ร้อยละผู้ ใช้สทิธิ

1. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

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

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

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

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

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

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

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

การมีสว่นร่วมทางการเมือง (ลา่สดุ)

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

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

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

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

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

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

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

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

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน



ชมุชนแออดั

2. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



3. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

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



ด้านการศึกษา

การศึกษาในระบบ

1. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

2. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครทีจ่ดัการศกึษาส าหรับเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษ แยกตามพืน้ทีเ่ขต ความสามารถในการ

รับนกัเรียน และจ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

3. โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

4. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

5. จ านวนเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียน
ตามปีการศกึษา

6. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสงักดั กทม. แยกรายชัน้/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

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

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

9. ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การศกึษาตอ่ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

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

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

12. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ รายวชิา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

13. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม.ทีย้่ายกลบัภมิูล าเนา/สาเหต ุแยกตามระดบัชัน้ รายวชิา ราย
โรงเรียนตามปีการศกึษา

14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม. 

การศึกษานอกระบบ

1. จ านวนเดก็เคลือ่นย้ายและสาเหต ุ ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

2. จ านวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศนูย์ฝึกอาชีพ สถานทีต่ัง้ แยกตามพืน้ทีเ่ขต จ านวนรับนกัศกึษาได้เทา่ไหร่ หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพๆ ได้ท างานตรงกบัความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพทีผ่า่นมาตรฐานวชิาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา



การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จ านวนห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหนว่ยงานอ่ืน (ใครเรียนรู้ กทม. หรือหนว่ยงานอ่ืน หรือประชาชน)

2. ห้องสมดุ/บ้านหนงัสอืส าหรับคนตาบอด

3. จ านวนบ้านหนงัสอื

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

5. สถิตกิารใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ 

6. จ านวนเครือข่ายทีด่ าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจดัเก็บ



ด้านสังคม 

1. จ านวนผู้ พิการ/ผู้สงูอายทุีล่งทะเบียน และได้รับการดแูล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้ พิการ

ผู้สงูอายุ

2. จ านวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ส ารวจ ได้รับบริการ

เดก็เร่ร่อน

คนไร้บ้าน

3. จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน

จ านวนเดก็

4. จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสอื/ผู้ ใช้บริการ

จ านวน (แหง่)
ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

5.  จ านวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย)

จ านวน

ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ทีต่ัง้ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท

ประเภท

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนงัสอื



6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ

ลาน A .........1...... แหง่ ผู้ ใช้บริการ ไม่มีข้อมูล ราย

ลาน B .........6...... แหง่ ผู้ ใช้บริการ .............. ราย

ลาน C .......16...... แหง่ ผู้ ใช้บริการ .............. ราย

จ านวนลาน

กีฬา Extreme

 sports

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

7. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/ผู้ รับบริการ .........1...........แหง่ ผู้ ใช้บริการ ไม่มีข้อมูล ราย

8. จ านวนสวนสาธารณะ ..........-..........แหง่ ผู้ ใช้บริการ ไม่มีข้อมูล ราย

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

10. จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นกัเรียน ..........-..........แหง่ ผู้ ใช้บริการ ....................ราย

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

12. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

13. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านทีอ่ยู่อาศยั

ศนูย์เยาวชน

ศนูย์กีฬา



ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

14. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ทีไ่ด้รับสวสัดกิารกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

15. จ านวนเร่ืองร้องเรียนทีเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธ์ิ ...................  เร่ือง

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

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

18. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา ................... 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 บาท/เดอืน

2. ตลาด/ตลาดนัด

กทม. เอกชน
จ านวนแผงทีต่ัง้/บริเวณช่ือตลาด

เจ้าของ



3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

แผง ผู้ ค้า (ราย)

12 12

13 13

22 22

13 13

34 34

33 33

11 11

4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

พืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ที่ ไร่

จ านวนเกษตรกร ราย

ผลผลติ (ระบชุนิด/ประเภท/ช่วงเวลาทีไ่ด้ผลผลติ/ผลผลติตอ่ไร่)

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

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

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

ถนนรามอินทรา บริเวณหน้าห้างแฟชัน่ไอส์แลนด์

หมายเหตุ
จ านวน

ปากซอยรามอินทรา 54

ปากซอยคู้บอนฝ่ังขวา (กลางวนั)

ปากซอยคู้บอนฝ่ังขวา (กลางคนื)

ปากซอยคู้บอนฝ่ังซ้าย

จดุผอ่นผนั/บริเวณ

ถนนสวนสยาม ใกล้แยกสวนสยาม

ถนนสวนสยาม ฝ่ังตรงข้ามสวนสยาม



สนิค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภณัฑ์คนันายาว

ระดบัดาว

4 ดาว

3 ดาว

3 ดาว

3 ดาว

2 ดาว

2 ดาว

2 ดาว

2 ดาว

2 ดาวนางวนิดา แจ่มจ ารัส ผืนถกัโครเชต์

กลุ่มอาชีพทองเอกสยาม พระรามแผลงศรฯ

ร่มกระดาษตู้มงคลร่มกระดาษ

ดอกไม้ดนิไทย

9

nine 18 ผ้าปทูีน่อน

4 พ.อ.อ.เกษม สมพงษ์ ดนิปัน้บอนไซ

8

7 กาลเวลามวยไทย

กลุ่มสตรีดอกไม้ดนิไทย

ดนิปัน้

ผู้ประกอบการ ช่ือผลติภณัฑ์

1 กลุ่มบ้านไทยคนันายาว ทีว่างพระบชูา

2 นางสาวสกุญัญา โอ่งผ้าไหม โอ่งผ้าไหม

ล าดบั

3

5

6



5. โรงงาน

จ านวนแรงงานช่ือโรงงาน ประเภทการประกอบการทีต่ัง้



6. สถานประกอบการ

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศนูย์การค้า ซูปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท สถานีบริการน า้มนั/ก๊าช ธนาคาร

ร้านขายทอง ร้านอาหาร

แขวง............................

แขวง

แขวง............................

แขวง............................

แขวง............................

สถานประกอบการ (ตอ่)
แขวง

แขวง............................

แผงอาหารริมบาทวถีิ

แขวง............................

สถานประกอบการ (แหง่)

แขวง............................

แขวง............................



7. การท่องเที่ยว

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

จ านวน (แหง่)

กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

งบประมาณทีใ่ช้ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว

ช่วงเวลาทีมี่การทอ่งเทีย่ว

กิจกรรม

ประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่ว



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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



โรงจ าน า

สถานประกอบการ (แหง่)



ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สถิติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ ไม่มีข้อมูล

จ านวน 

(ครัง้/คด)ี

2. การป้องกัน

2.1 จ านวนป้าย/อาคารเสี่ยงภยั/

ประเภท จ านวน

ป้ายขนาดใหญ่

อาคารเสี่ยงภยั

ประเภท

อาชญากรรม

 - ท าร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

หมายเหตุ

 - การกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ

อบุตัเิหตทุางถนน

อคัคภียั

หมายเหตุ

อาคารทรุด/ถลม่

ป้ายล้ม

สารเคมีร่ัวไหล

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ



2.2 จ านวนจดุเสี่ยงในพืน้ที่ จดุ

2.3 จ านวนจดุตดิตัง้และจ านวนกล้อง cctv ในพืน้ที่ .......................จดุ ......................ตวั

2.4 จ านวนไฟสอ่งสวา่งในพืน้ที ่ .....................ดวง

2.5 จ านวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ที่

วธีิการป้องกนั/แก้ไขบริเวณ/พืน้ทีท่ีเ่ป็นจดุเสี่ยง สาเหตหุรือปัจจยัเสี่ยง

สถานี

หมายเหตุ

สถานีต ารวจนครบาลคนันา

ยาว

สถานีต ารวจนครบาลบางชนั

พืน้ทีใ่ห้บริการ

สถานีต ารวจนครบาลบงึกุ่ม

สถานีต ารวจนครบาลโคกคราม



2.6 จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลงิ/หวัจ่ายน า้ดบัเพลงิ

......................สถานี

..........1............สถานี

......................แหง่

......................มลูนิธิ

2.7 ความเร็วเฉลี่ยในการเข้าถึงพืน้ทีเ่กิดเหตกุรณีเกิดอบุตัภิยัตา่ง ๆ ..........7......... นาที

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

จ านวนหวัจ่ายน า้ดบัเพลงิในพืน้ที่

จ านวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ที่

จ านวนสถานีดบัเพลงิ

จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั



ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ)

1. สถิตกิารเลอืกตัง้

ผู้ มีสทิธ์ิ ผู้มาใช้สทิธ์

สว. ๖๖,๗๙๕ ๒๐,๖๘๓  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๗       

สส. ๖๓,๓๖๓ ๔๖,๓๗๔  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  

ผว.กทม. ๖๔,๒๒๔ ๔๒,๘๖๗  ๓  มีนาคม   ๒๕๕๖        

สก. ๖๐,๖๑๔ ๒๔,๔๙๖  9  สิงหาคม 2554

สข. ๖๑,๙๔๓ ๒๗,๐๒๓  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๓      

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

สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้

การเลอืกตัง้

ทีต่ัง้ช่ือองค์กร

ไม่มี

การมีสว่นร่วม (ราย)

กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่



3. จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

จ านวน (คน)

4

5

6

1

124

1

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ

 - อาสาสมคัร อปพร.

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

อาสาสมคัร หมายเหตุ

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)

 - อาสาสมคัรดนตรี

 - อาสาสมคัรลานกีฬา

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

 - อาสาสมคัรพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม



 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ



ปัญหาและขอ้เสนอเพ่ือการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขต

ดา้น ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบตอ่พ้ืนที่ แนวทางแก้ไข

1. ด้านกายภาพ โครงสร้างพืน้ฐาน ปัจจุบันพืน้ทีเ่ขตคันนายาว  มีการขยายตัวด้านที่

อยู่อาศัยของการสร้างโครงข่ายคมนาคมและ

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีอยู่ให้มีสภาพทีดี่

รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  การใช้

ประโยชน์ทีดิ่นของเขตคันนายาว  ได้มีการจัดสรร

พัฒนาทีดิ่นเพือ่การอยู่อาศัย ภาคอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม การพาณิชย์  เพิม่มากขึ้น  ส่งผลให้มี

การขยายตัวของประชากรและปริมาณยานพาหนะ

เพิม่สูงขึ้น ตลอดจนพืน้ทีเ่ขตคันนายาว  ต้อง

รองรับปริมาณจราจรจากพืน้ทีใ่กล้เคียง

ถนนสายหลักอยู่ในความรับผิดชอบของ

กรมทางหลวง บางช่วงมีการก่อสร้างหรือ

วางระบบสาธารณูปโภค  ท าให้มีปัญหา

การจราจร

๑)  ปรับปรุงฟืน้ฟูด้านโครงสร้างพืน้ฐานซ่ึงได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัยในปี ๒๕๕๔

             ๒)  วางแผนการใช้ประโยชน์ทีดิ่นในพืน้ทีเ่ขตคัน

นายาว ให้มีศักยภาพของการพัฒนา

๓)  บูรณาการแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการกับการพัฒนาตามผังเมืองรวม  

กรุงเทพมหานคร



๔)  บูรณาการ/เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก

และสายรองให้สอดคล้องกับโครงข่ายถนน

กรุงเทพมหานคร

๕)  พัฒนาระบบการจราจรขนส่ง เพิม่ความ

คล่องตัวและความปลอดภัย



2. ด้านสังคม ส านักงานเขตคันนายาว ได้ด าเนินโครงการต่างๆ 

เพือ่สร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สังคม

และการจัดสวัสดิการสังคม ด้วยการส่งเสริมและ

พัฒนาผู้น าชุมชนและประชาชน สร้างโอกาสใน

การประกอบอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการ

กีฬาและนันทนาการ  จัดสวัสดิการสังคมสังคม

สงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ด้านความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินส านักงานเขตสามารถป้องกัน

และลดการเกิดอาชญากรรมในพืน้ทีจุ่ดเส่ียงลงได้ 

 อีกทัง้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ

ฉุกเฉินต่างๆรวมทัง้มีการจัดซักซ้อมและฝึกอบรม

ให้ความรู้แก่ประชาชนในพืน้ที ่เพือ่เตรียมความ

พร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย

๑)   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของ

ประชาชนในทุกระดับการศึกษา

๒)   พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข

๓)   สร้างความพร้อมเพือ่รองรับสังคมผู้สูงอายุให้

เป็นผู้มีคุณค่า ภูมิปัญญาของชุมชน

๔)   พัฒนาการให้บริการด้านการกีฬาและ

นันทนาการ



๕)   อนุรักษ์ ฟืน้ฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

 ๖)   พัฒนาด้านความปลอดภัย

3. ด้านเศรษฐกิจ ส านักงานเขตคันนายาว  สามารถพัฒนาศักยภาพ

ทางสังคมและเศรษฐกิจของมหานครเพือ่ก้าวทัน 

การแข่งขันทางเศรษฐกิจ  โดยได้มีการส่งเสริม

พัฒนาการท่องเทีย่ว  การตลาด  การบริหาร

จัดการเชิงเครือข่าย  การพัฒนาศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเทีย่ว โดยการ

ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของ

กรุงเทพมหานครให้มีความรู้ด้านการจัดการการ

ท่องเทีย่ว การพัฒนาคุณภาพการบริการทางการ

ท่องเทีย่ว การส่งเสริมอาชีพและการให้ความรู้

ด้านอาชีพ รวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 

ด้วยการสร้างโอกาสและช่องทางประกอบการค้า

หรือการลงทุนให้ประชาชนเพือ่สร้างรายได้

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยท าให้งบประมาณที่

ได้รับล่าช้า

๑)  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประชาชน

ในเขตคันนายาว  

       



 ๒)  ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรการท่องเทีย่ว 

การตลาด การบริหารจัดการเชิงเครือข่ายและ

การบริการบนพืน้ฐานของความมั่งคงประชาชนมี

ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ

4. ด้านส่ิงแวดล้อม เขตคันนายาว เป็นเขตซ่ึงประสบอุทกภัยในปี 

๒๕๕๔  ท าให้สภาพแวดล้อมของเมืองเสียหาย

อย่างมาก  ในวงกว้าง ส านักงานเขตคันนายาว ได้

เห็นความจ าเป็นในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมของ

กรุงเทพมหานคร  แบบบูรณาการ ซ่ึงต้องพัฒนา

ระบบการอยู่อาศัยร่วมกันของส่ิงมีชีวิตและการ

ปลูกสร้างต่าง ๆ ทีต้่องสอดคล้อง  กับสภาพตาม

ธรรมชาติในระบบนิเวศ

พืน้ทีบ่างแห่งเป็นของเอกชนไม่สามารถเข้า

ไปพัฒนาได้เต็มที ่พืน้ทีบ่างแห่งเป็นทีลุ่่ม ท า

ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง

๑)   ก่อสร้าง/จัดให้มีระบบระบายน้ า  และ

แผนการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ  เพือ่

การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพืน้ทีเ่ขต

คันนายาว

๒)   ควบคุมคุณภาพน้ าในเขตคันนายาวและวาง

แผนการใช้ประโยชน์ระบบระบายน้ าเพือ่

สนับสนุนระบบบ าบัดน้ าเสียให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ



๓)   เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง และ

ควบคุมปริมาณมลพิษทางอากาศและเสียงให้อยู่

ในเกณฑ์มาตรฐาน

๔)   อนุรักษ์ ฟืน้ฟูและเพิม่พืน้ทีสี่เขียว

๕)   สนับสนุนให้ด าเนินการจัดการมูลฝอยให้เป็น

ระบบ  เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๖)   ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้

พลังงานทดแทน ในทุกภาคส่วนบนพืน้ฐานการ

พัฒนาทีย่ั่งยืนและผลประโยชน์ร่วมกัน

๗)   แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ

จัดการส่ิงแวดล้อม

5. ด้านสาธารณสุข ส านักงานเขตคันนายาว ได้มีการประชาสัมพันธ์

เพือ่ป้องกันการระบาดของโรคต่างๆ ในพืน้ที ่มี

การตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการ

รวมทัง้แหล่งอาหารส าหรับบริโภคทีม่ีผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑)        กิจกรรมการด าเนินการตามมาตรการ

ป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาในโรงเรียน

๒)        โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

๓)        โครงการกรุงเทพฯ ปลอดยุงลาย



6. ด้านการบริหารจัดการ ส านักงานเขตคันนายาว  ได้ด าเนินการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัด        
เสริมศักยภาพด้านงานบริหารการคลังและ
งบประมาณ เพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทีส่นับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพือ่ให้หน่วยงาน
พัฒนาระบบบริการประชาชนเพือ่มุ่งสู่ความเป็น
องค์กรชั้นเลิศ  แต่เคร่ืองมืออุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานและมีศักยภาพต่ าเป็นอุปสรรค
ทีท่ าให้งานล่าช้าในบางคร้ัง

มีคนต่างถิ่นอพยพเข้ามาอยู่อาศัยและ

ประกอบอาชีพในพืน้ทีเ่ขตมากขึ้น ท าให้

ยากต่อการพัฒนาระบบการให้บริการ  และ

ในช่วงเวลาทีม่ีการเลือกต้ังต่างๆ การ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนต้อง

ด าเนินการด้วยความรอบคอบ เนื่องจาก

พืน้ทีเ่ขตมีการแข่งขันทางการเมืองสูง

๑)   ให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
ทัว่ถึงและเป็นธรรม

๒)   พัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
และสังคมส่วนรวม

๓)   บริหารจัดการระบบงานให้มีความเหมาะสม
 สอดคล้องกับองค์ประกอบในการปฏิบัติงานของ
กรุงเทพมหานคร

๔)   เสริมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

7. อื่น ๆ (ระบุ)



ด้านสังคม 

1. จ านวนผู้ พิการ/ผู้สงูอายทุีล่งทะเบียน และได้รับการดแูล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้ พิการ

ผู้สงูอายุ

2. จ านวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ส ารวจ ได้รับบริการ

เดก็เร่ร่อน

คนไร้บ้าน

3. จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน

จ านวนเดก็

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหมู่บ้านรังสิยา ซ.รามอินทรา 69 28

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเกาะจวน ซ. เสรีไทย 83 25

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวิมานสุข ซ. เสรีไทย 71 33

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านเกาะ ซ.สวนสยาม 22 45

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแครายพัฒนา 81/2ซ.กาญจนาภิเษก10/4 20

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุญศรีมุนีกรณ์ ซ.รามอินทรา 46 แยก11 385

4. จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสอื/ผู้ ใช้บริการ

จ านวน (แหง่)
ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

  -

2

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนงัสอื

ประเภท

ทีต่ัง้ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท
จ านวน (ราย)

หมายเหตุ

หมายเหตุ



5.  จ านวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย)

จ านวน

ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

  -

  -

6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ

ลาน A .........1...... แหง่ ผู้ ใช้บริการ ไม่มีข้อมูล ราย

ลาน B .........6...... แหง่ ผู้ ใช้บริการ .............. ราย

ลาน C .......16...... แหง่ ผู้ ใช้บริการ .............. ราย

จ านวนลาน

กีฬา Extreme

 sports

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

7. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/ผู้ รับบริการ .........1...........แหง่ ผู้ ใช้บริการ ไม่มีข้อมูล ราย

8. จ านวนสวนสาธารณะ ..........-..........แหง่ ผู้ ใช้บริการ ราย

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

10. จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นกัเรียน ..........-..........แหง่ ผู้ ใช้บริการ ....................ราย

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

ศนูย์กีฬา

ประเภท

ศนูย์เยาวชน



12. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

13. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านทีอ่ยู่อาศยั

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

14. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ทีไ่ด้รับสวสัดกิารกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

15. จ านวนเร่ืองร้องเรียนทีเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธ์ิ ...................  เร่ือง

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

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

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




