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ส านักงานเขตบางเขน

1. ข้อมูลท่ัวไป

1) ประวัตคิวามเป็นมาของพืน้ที่ส านักงานเขต 

เขตบางเขนเดมิเป็นอ าเภอหนึง่ของจงัหวดัพระนคร คือ อ าเภอบางเขน จดัตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2440 สร้างเป็น
อาคารเรือนไม้ 2 ชัน้ ตัง้อยูบ่ริเวณส่ีแยกบางเขน ต าบลดอนเมือง แขวงตลาดบางเขน
ปี พ.ศ. 2484 ได้ย้ายท่ีท าการอ าเภอบางเขนจากเดมิไปตัง้อยู ่ณ ริมถนนพหลโยธินฝ่ังตะวนัออก ตรงข้ามวดัพระ
ศรีมหาธาตวุรวิหาร ต าบลกบูแดง (ซึง่เป็นสถานท่ีตัง้ส านกังานเขตบางเขตทกุวนันี)้ 
ปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวตั ิฉบบัท่ี 335 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515 จดัรูปแบบการปกครองใหม ่
โดยรวมกิจการของนครหลวงกรุงเทพธนบรีุ องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบรีุ เทศบาลนครหลวงและ
สขุาภิบาลในเขตนครหลวงมาเป็น “กรุงเทพมหานคร”
ปี พ.ศ. 2518 ได้เปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองจาก “อ าเภอบางเขน” เป็น “ท่ีวา่การเขตบางเขน” ตาม
พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 มาตรา 11
ปี พ.ศ. 2528 ได้เปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองจาก “ท่ีวา่การเขตบางเขน” เป็น “ส านกังานเขตบางเขน” ตาม
พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 มาตรา 60 (6)
ปี พ.ศ. 2532 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย แบง่พืน้ท่ีเขตบางเขน โดยน าแขวงลาดยาวไปตัง้เป็น “จตจุกัร” 
และแขวงทุง่สองห้อง แขวงสีกนัและแขวงตลาดบางเขนไปตัง้เป็น “เขตดอนเมือง” (ในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการแบง่
พืน้ท่ีเขตดอนเมืองอีกครัง้เป็น 2 เขต คือ เขตดอนเมืองและเขตหลกัส่ี) เขตบางเขนจงึมีพืน้ท่ีการปกครองแบง่
ออกเป็น 5 แขวง คือ แขวงอนสุาวรีย์ แวงทา่แร้ง แขวงคลองถนน แขวงสายไหมและแขวงออเงิน
ปี พ.ศ. 2540 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เปล่ียนแปลงพืน้ท่ีปกครองเขตตา่ง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ลง
วนัท่ี 14 ตลุาคม 2540 มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 21 พฤศจิกายน 2540 สง่ผลให้เขตบางเขนต้องลดพืน้ท่ีการ
ปกครองเขตไป และมีการปรับรวมแยกพืน้ท่ีใกล้เคียงของแตล่ะเขตและแขวงใหมใ่ห้เหมาะสม เขตบางเขนจงึมี
พืน้ท่ีการปกครองแบง่ออกเป็น 2 แขวง คือ แขวงอนสุาวรีย์และแขวงทา่แร้ง

2) พืน้ที่ เขตปกครอง อาณาเขตตดิต่อ และแผนที่ 

ที่ตัง้ส านักงานเขตบางเขน

ส านกังานเขตบางเขน ตัง้อยู่เลขท่ี 14 หมูท่ี่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย์ ตรงข้ามวดัพระ
ศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร ใกล้ส่ีแยกอนสุาวรีย์พิทกัษ์รัฐธรรมนญู มีพืน้ท่ีจ านวน 42.123 ตารางกิโลเมตร แบง่
พืน้ท่ี การปกครองออกเป็น 2 แขวง
แขวงท่าแร้ง มีพืน้ท่ี 23.717 ตารางกิโลเมตร แบง่การปกครองออกเป็น 10 หมูบ้่าน 29 ชมุชน
แขวงอนุสาวรีย์  มีพืน้ท่ี 18.406 ตารางกิโลเมตร แบง่การปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน 45 ชมุชน
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อาณาเขตท้องท่ี 

ทิศเหนือ ตดิตอ่กบัเขตสายไหม (แขวงคลองถนน - แขวงออเงิน)
ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบัเขตคลองสามวา (แขวงบางชนั – แขวงสามวาตะวนัออก)
ทิศใต้ ตดิตอ่กบัเขตลาดพร้าว (แขวงจระเข้บวั) เขตบงึกุ่มและเขตคนันายาว
ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบัเขตดอนเมือง เขตหลกัส่ีและเขตจตจุกัร

แนวเขตการปกครอง

ทศิเหนือ

เร่ิมต้นจากจดุบรรจบระหว่างแนวทางถนนพหลโยธิน ฟากตะวนัออกกบัคลองสอง (คลองถนน)
- ฝ่ังตะวนัออกไปทางทิศใต้ตามแนวขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวนัออกบรรจบกบัคลองล าผกัชี
- ฝ่ังเหนือเลียบไปทางทิศตะวนัออกตามแนวคลองล าผกัชี ฝ่ังเหนือบรรจบกบัคลองหนองจอก
- ฝ่ังเหนือเลียบไปทางทิศตะวนัออกตามแนวคลองหนองจอกฝ่ังเหนือบรรจบกบัคลองตะแคงฝ่ังเหนือ ไปทางทิศ
ตะวนัออกตามแนวคลองตะแคงเหนือบรรจบกบัคลองหนองบวัมล
- ฝ่ังเหนือไปทางทิศตะวนัออกตามแนวคลองหนองบวัมลฝ่ังเหนือบรรจบกบัคลองบงึพระยาสเุรนทร์ (ออเป้ง)
- ฝ่ังเหนือไปทางทิศตะวนัออกตามแนวคลองบงึพระยาสเุรนทร์ (ออเป้ง) ฝ่ังเหนือบรรจบกบัคลองพระยาสเุรนทร์
ฝ่ัง ตะวนัออก

ทศิตะวันออก  
เร่ิมต้นจากจดุบรรจบระหว่างคลองบงึพระยาสเุรนทร์ (ออเป้ง) 

- ฝ่ังเหนือกบัคลองพระยาสเุรนทร์
- ฝ่ังตะวนัออกเลียบไปทางทิศใต้ตามแนวคลองพระยาสเุรนทร์ฝ่ังตะวนัออกกบัคลองคู้บอน
- ฝ่ังตะวนัออกบรรจบกบัคลองหกขดุ (จรเข้บวั) ฝ่ังเหนือ

ทศิใต้

เร่ิมจากจดุบรรจบระหวา่งคลองคู้บอนฝ่ังตะวนัออกกบัคลองหกขดุ (จรเข้บวั) ฝ่ังเหนือเลียบไป
ทางตะวนัตกตามแนวคลองหกขดุ (จรเข้บวั) ฝ่ังเหนือบรรจบกบัคลองล าชะลา่ 
- ฝ่ังตะวนัตกเลียบไปทางทิศใต้ตามแนวคลองล าชะลา่ฝ่ังตะวนัตก บรรจบกบัคลองตาเร่ง
- ฝ่ังเหนือเลียบไปทางทิศตะวนัตกตามแนวคลองตาเร่งฝ่ังเหนือ บรรจบกบัคลองโคกคราม
- ฝ่ังเหนือเลียบไปทางทิศตะวนัตกตามแนวคลองโคกครามฝ่ังเหนือ บรรจบกบัคลองสามขา
- ฝ่ังเหนือเลียบไปทางทิศตะวนัตกตามแนวคลองสามขาฝ่ังเหนือ บรรจบกบัคลองหลมุไผ่
- ฝ่ังเหนือเลียบไปทางทิศตะวนัตกตามแนวคลองหลมุไผฝ่ั่งเหนือ บรรจบกบัคลองบางบวัฝ่ังตะวนัออก
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ทศิตะวันตก

เร่ิมต้นจากจดุบรรจบระหว่างคลองหลมุไผเ่หนือกบัคลองบางบวัฝ่ังตะวนัออกเลียบไปทางทิศ
เหนือตามแนวคลองบางบวั
- ฝ่ังตะวนัออกบรรจบกบัคลองสอง (คลองถนน) ฝ่ังตะวนัออกไปทางทิศเหนือตามแนวคลองสอง (คลองถนน)
- ฝ่ังตะวนัออกบรรจบแนวของทางถนนพหลโยธินฟากตะวนัออก

3) อ านาจหน้าที่ /ความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ในส านักงานเขต

    1. ฝ่ายปกครอง มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียน 
พินยักรรม ทะเบียนมลูนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมสัยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสตัว์พาหนะ 
ทะเบียนนิตกิรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบคุคล การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การ
เลือกตัง้ การท าประชามต ิและประชาพิจารณ์ การจดัท าแผนพฒันาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและ
บริการข้อมลูขา่วสารของราชการ การบริหารงานบคุคลและสวสัดกิาร การประชาสมัพนัธ์ การรับเร่ืองร้องทกุข์ 
การส่ือสารและรับสง่วิทย ุการประชมุ งานอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน งานลกูเสือชาวบ้าน งานมวลชน 
งานเขตเคล่ือนท่ี งานสภาเขต งานราชการสว่นภมูิภาค งานยทุธศาสตร์ นโยบายและแผนและการตดิตาม
ประเมินผล งานบริหารงานทัว่ไป งานสารบรรณและธุรการ งานชว่ยอ านวยการและเลขานกุาร งานพิธีการ งาน
ดแูลและรักษาความปลอดภยัอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ กลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทัว่ไป
ของส านกังานเขต งานท่ีไมไ่ด้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของสว่น ราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายทะเบียน  มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบตัรประจ าตวั
ประชาชน ทะเบียนแรงงานตา่งด้าว สญัชาต ิทะเบียนทัว่ไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนช่ือบคุคล) การ
ควบคมุดแูล ศนูย์บริการจดุเดียวเบด็เสร็จ (One Stop Service) การจดัท าบญัชีรายช่ือผู้ มีสิ ทธิเลือกตัง้ และ
การพิจารณาก าหนดหนว่ยเลือกตัง้ การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบและ หน้าท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3. ฝ่ายโยธา มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน 
ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดนิข้าม การอนญุาตตดัคนัหินทางเท้า การ
พิจารณาอนญุาตกระท าการตา่ง ๆ ในท่ีสาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การจดัหาหรือจดัการ กรรมสิทธ์ิ
ท่ีดนิ และอสงัหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน เพ่ือกิจการท่ีอยูใ่นอ านาจหน้าท่ีหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อย่างอ่ืน โดยวิธี
ตกลงซือ้ขาย การขออทุิศ และการจดัซือ้โดยวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี การดแูล รักษาท่ีสาธารณะและ
ท่ีของเอกชนท่ียินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั การบ ารุงดแูลรักษาคคูลอง ทางหรือท่อระบายน า้ 
สะพานข้ามคลอง การป้องกนัและแก้ไขปัญหาน า้ทว่ม ร่วมมือกบัส านกัผงัเมืองใน การวางและจดัท าผงัเมือง
ประเภทตา่ง ๆ 
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ประเภทตา่ง ๆ 
การควบคมุอาคารตามท่ีได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิง ไหม้และผงัเฉพาะกิจ การตรวจสอบและ
ควบคมุการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ การก าหนดพืน้ท่ีท่ีจะจดัรูปท่ีดนิ กรณีท่ีเป็นพืน้ท่ีเฉพาะภายในเขต การจดัท า 
ตดิตัง้ ซ่อมแซม และดแูลรักษาความสะอาดป้ายช่ือซอยป้าย จราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคนัหิน การ
ทาสี ตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจดัท าคนัชะลอ ความเร็ว การติดตัง้ guard-rail อปุกรณ์ประกอบถนน
และทางจกัรยาน และรวมถึงการส ารวจออกแบบ หรือประมาณราคาเพ่ือของบประมาณ การบริหารงบประมาณ 
การจดัหาพสัด ุ       การควบคมุการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษาตามสญัญาหรืออ านาจหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบด้วย และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภบิาล มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการสขุาภิบาลอาหาร การ
สขุาภิบาล สถานท่ีและการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายแก่สขุภาพ การสขุาภิบาลตลาด สถานท่ีจ าหนา่ย
อาหาร และสะสมอาหาร การสขุาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสขุาภิบาลทัว่ไปให้ได้มาตรฐานทางสขุาภิบาลและถกู 
สขุลกัษณะ การควบคมุ ดแูลการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ การควบคมุมลพิษ การพฒันา ควบคมุ
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศกัยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือขา่ยการมี สว่นร่วมใน
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสขุ การก าจดัแมลงและสตัว์น าโรค การควบคมุการเลีย้ง หรือปลอ่ยสตัว์ การ
ควบคมุจดัการ ก าจดั ห้าม ป้องกนัและระงบัเหตรุ าคาญท่ีอาจเกิดหรือเกิดขึน้ในท่ี สาธารณะหรือสถานท่ีเอกชน 
การอนญุาตให้ใช้เคร่ืองขยายเสียง การออกใบอนญุาตสสุานและฌาปนสถาน สถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิง การ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมายตา่ง ๆ เชน่ กฎหมายวา่ด้วยอาหาร การ ใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไมส่บูบหุร่ี โรงงาน 
เป็นต้น และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

5. ฝ่ายรายได้ มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการจดัเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร 
(ได้แก่ ภาษีและคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ คา่เชา่ คา่บริการ และรายได้อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้
ค้างช าระภาษีท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเขต การด าเนินคดีแก่ผู้ ค้างช าระภาษี การจดัท าทะเบียนควบคมุการจดัเก็บ รายได้ 
การจดัท าสถิตกิารจดัเก็บรายได้แตล่ะประเภท การรายงานการจดัเก็บภาษี และหน้าท่ีอ่ืนท่ี เก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการรักษาความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมลูฝอย (ยกเว้นมลูฝอยใน
แมน่ า้ เจ้าพระยาเรือทอ่งเท่ียว และเรือสินค้า) การสบูขนถ่ายสิ่งปฏิกลู ไขมนั และน า้มนั การจดัเก็บ 
คา่ธรรมเนียมการเก็บขนมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู การปลกู ดแูลและบ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนญุาต ตดั
และขดุย้ายต้นไม้ในท่ีสาธารณะ การจดัท าแผนการปลกูต้นไม้และพืน้ท่ีสีเขียวในพืน้ท่ีเขตท่ีรับผิดชอบ การดแูล
รักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์และ สถาปัตยกรรม การ
สนบัสนนุงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับ มอบหมาย 
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7. ฝ่ายการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการสง่เสริม สนบัสนนุและประสานงานในเชิง
นโยบาย ให้สถานศกึษาจดัการศกึษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศกึษาชาตโิดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน ประสาน ตรวจสอบ กลัน่กรองงานด้านการบริหารงานบคุคลและสวสัดกิารของข้าราชการครู และ บคุลากร
ทางการศกึษาของสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ี เพ่ือน าเสนอผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ วิเคราะห์ ข้อมลูประชากร
วยัเรียนเพ่ือการวางแผนการรับนกัเรียนแตล่ะระดบั ตรวจสอบและจดัท าบญัชีรายช่ือเดก็ อายถุึงเกณฑ์
การศกึษาภาคบงัคบัสง่ให้สถานศกึษาท่ีรับผิดชอบในพืน้ท่ีเขตเพ่ือเตรียมการรับนกัเรียน ประสานงาน ตดิตาม 
สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศกึษาในพืน้ท่ีเขต รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ กลัน่กรอง ข้อมลูสารสนเทศ
ทางการศกึษาเพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการเขต ให้บริการข้อมลูสารสนเทศและ ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่เก่ียวกบังาน
การศกึษาของส านกังานเขต วางแผนและด าเนินงานในการระดม ทรัพยากรจากแหลง่สนบัสนนุ ประสานและ
รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัแหลง่ทรัพยากรท่ีสนบัสนนุการ จดัการศกึษาทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนใน
ท้องถ่ินอยา่งเป็นระบบ สง่เสริมการจดัสวสัดกิาร สวสัดภิาพในสถานศกึษา การสง่เสริมการพิทกัษ์สิทธิเดก็และ
เยาวชน การคุ้มครองสิทธิของนกัเรียน ส ารวจและ จดัท าทะเบียนแหลง่เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศกึษาและภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพ และประสานการใช้ประโยชน์แหลง่การเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 
สง่เสริมและสนบัสนนุกิจการนกัเรียนของ สถานศกึษา สง่เสริม สนบัสนนุ การสรรหาและแตง่ตัง้คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สง่เสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัหิน้าท่ีและประเมินผลการ
ปฏิบตังิานในหน้าท่ีของคณะกรรมการ สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประสานการส ารวจข้อมลู สง่เสริมการจดั
การศกึษาส าหรับเดก็พิการ ด้อยโอกาส เดก็ความสามารถพิเศษกบัสถานศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ด าเนินการด้านภารกิจของศนูย์วิชาการ ด าเนินการด้านการเงิน การงบประมาณและการจดัหาพสัดคุรุภณัฑ์ 
และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับ มอบหมาย 

8. ฝ่ายการคลัง มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการงบประมาณ การเงิน การบญัชี และการพสัดท่ีุ 
เบกิจา่ยจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอดุหนนุรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด (ได้แก่ การ
รับเงิน การเบกิจา่ยเงิน การน าสง่เงินตอ่คลงักรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจดัท าสรรพบญัชีและ
ทะเบียนตา่ง ๆ การตรวจสอบหลกัฐานการจา่ย การจดัท างบเดือนแสดงรายการจา่ยเงิน ของหนว่ยงาน การ
จดัท ารายงานทางการเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เพ่ือการบริหาร การ
ตรวจสอบรายงานทางการเงินของหนว่ยงาน การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี การควบคมุการจดัท า
แผนการใช้จา่ยเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การตดิตามผลการ ด าเนินงาน ด้านงบประมาณ การ
จดัหาและควบคมุพสัด ุการควบคมุทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลงั ภาครัฐสูร่ะบบอิเล็กทรอนิกส์) การ
ปฏิบตังิานตามโครงการจดัระบบข้อมลูและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ ของกรุงเทพมหานคร  (MIS) จ านวน ๙ 
ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบญัชีระบบงานบญัชีทรัพย์สิน ระบบงาน
จดัซือ้ ระบบงานจดัจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงาน บริหารคลงัพสัดกุลาง ระบบงานบริหารน า้มนัเชือ้เพลิง
และหลอ่ล่ืน) การบริหารข้อมลูและรายงาน ภาพรวมของงบประมาณการเงิน การคลงั การพสัดแุละทรัพย์สิน
ของหนว่ยงาน และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
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ของหนว่ยงาน และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
 

9. ฝ่ายเทศกิจ มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัการให้เป็นไปตามข้อบญัญตัิ
กรุงเทพมหานคร และกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร การควบคมุ ดแูลความ
เป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง การสง่เสริมดแูลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การ
สง่เสริม สนบัสนนุงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั งานนิตกิารทัว่ไป งานเก่ียวกบัคดีและการประสานงาน
กบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัคดี และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดกิารสังคม มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการพฒันา
ชมุชน และสงัคมทัง้ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สงัคม อนามยั และคณุภาพชีวิต เชน่ การสง่เสริมการมีสว่น
ร่วม ของประชาชน การเสริมสร้างศกัยภาพของผู้น าชมุชน องค์กรชมุชนและเครือขา่ยชมุชน การพฒันา 
สภาพแวดล้อมและท่ีอยู่อาศยั การจดัให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชมุชน การสง่เสริม 
สนบัสนนุและจดัตัง้สหกรณ์ชมุชน กองทนุพฒันาชมุชน กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง การปรับปรุง ชมุชน การ
รือ้ย้ายชมุชน การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อจดัหาท่ีอยูช่ัว่คราว การสง่เสริมอาชีพการ จดัหาแหลง่
จ าหนา่ยผลผลิต การด าเนินการเก่ียวกบัศนูย์ฝึกอาชีพ การจดัตัง้ศนูย์สง่เสริมการบริหารเงิน ออมครอบครัว การ
ด าเนินการเก่ียวกบัยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สงูอาย ุผู้ ด้อยโอกาส และ ผู้ประสบภยั การสงเคราะห์และ
คุ้มครองสวสัดภิาพและสง่เสริมความประพฤตเิด็ก การควบคมุดแูลการ ด าเนินงานสถานรับเลีย้งเดก็และสถาน
สงเคราะห์ ศนูย์เยาวชน ห้องสมดุ บ้านหนงัสือ ศนูย์กีฬาและลาน กีฬา การด าเนินการเก่ียวกบัเบีย้ยงัชีพ
ผู้สงูอายแุละคนพิการ การให้บริการ และจดักิจกรรมนนัทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้องสมดุ ฯลฯ งานสภา
เยาวชนเขต การอนรัุกษ์สง่เสริม เผยแพร่ ฟืน้ฟ ูบ ารุงรักษา ศลิปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ินและ
วฒันธรรมอนัดีงามของท้องถ่ิน งานสภาวฒันธรรมเขต งาน พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน การส่งเสริมการทอ่งเท่ียวและ
พฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียว การสนบัสนนุและประสานการ ด าเนินงานร่วมกบัเครือขา่ยด้านวฒันธรรม นนัทนาการ
และการทอ่งเท่ียว การให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อมเพ่ือการเกษตร การ
ด าเนินการเก่ียวกบัศนูย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อมูลทั่วไปของพืน้ที่เขตบางเขน

1. จ านวนประชากรในพ้ืนที่จ าแนกตามอายุและแขวง

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

ชาย 2,187     2,291     2,514     3,103     5,104     3,616     3,940      3,872      3,629      3,890      

หญิง 1,984     2,093     2,482     3,050     3,180     3,171     4,064      4,322      4,202      4,540      

รวม 4,171     4,384     4,996     6,153     8,284     6,787     8,004      8,194      7,831      8,430      

ชาย 2,489     2,819     2,741     3,088     2,589     2,587     3,496      4,261      4,232      4,208      

หญิง 2,278     2,595     2,652     3,153     2,871     2,965     4,271      4,930      5,076      4,953      

รวม 4,767     5,414     5,393     6,241     5,460     5,552     7,767      9,191      9,308      9,161      

รวมทัง้หมด 8,938     9,798     10,389   12,394   13,744   12,339   15,771    17,385    17,139    17,591    

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

ชาย 3,961     3,296     2,131     1,449     996        816        457         207         64           13           6             47,542    

หญิง 4,415     3,736     2,759     1,866     1,430     1,094     681         310         108         44           7             49,538    

รวม 8,376     7,032     4,890     3,315     2,426     1,910     1,138      517         172         57           13           97,080    

ชาย 3,375     2,483     1,789     1,148     791        497        327         111         42           14           5             43,092    

หญิง 4,068     3,104     2,412     1,608     1,131     838        490         235         81           35           3             49,749    

รวม 7,443     5,587     4,201     2,756     1,922     1,335     817         346         123         49           8             92,841    

รวมทัง้หมด 15,819   12,619   9,091     6,071     4,348     3,245     1,955      863         295         106         21           189,921  

แขวงทา่แร้ง

อาย ุ(ปี)

แขวง

แขวงทา่แร้ง

แขวง

แขวงอนสุาวรีย์

เพศ

อาย ุ(ปี) ตอ่

แขวงอนสุาวรีย์

รวมเพศ
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2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิน่ของประชากรในพ้ืนที่ 

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

แขวงอนสุาวรีย์ 868           1,012     961        517        482        477        357        139         

แขวงทา่แร้ง 4            1            400        374        243        90           

รวม 868           1,016     962        517        882        851        600        229         

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

แขวงอนสุาวรีย์ 6,923        7,762     7,109     3,711     8,053     8,022     7,925     4,412      

แขวงทา่แร้ง. 7,389        7,096     6,600     3,624     5,658     5,282     5,040     2,951      

รวม 14,312      14,858   13,709   7,335     13,711   13,304   12,965   7,363      

แขวง

การย้ายออก
แขวง

การย้ายเข้า

การเกิด การตาย
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3. การย้ายถิน่และเหตุของการย้ายถิน่

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

หางานท า

ต้องการเปลี่ยนงาน

ต้องการรายได้เพ่ิมขึน้

หน้าทีก่ารงาน

ศกึษาตอ่

ย้ายทีอ่ยอ่าศยั

กลบัภมิูล าเนา

ตดิตามครอบครัว

ท ากิจการครอบครัว

รักษาตวั

ขาดคนดแูล

ดแูลผู้ อ่ืน

อ่ืน ๆ 

สาเหต/ุแขวง
จ านวน (คน) แยกรายแขวง
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4. จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน

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

พม่า

ลาว

เขมร

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

5. ความหนาแน่นของประชากร

พืน้ที่ จ านวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวงอนสุาวรีย์ 97420 47272 49693 17.005 96429

แขวงทา่แร้ง 93146 43281 49865 20.278 51174

แขวง......................

แขวง......................

     ความหนาแน่น     

(คน/ตร.กม.)
แขวง

ประชากร
ครอบครัว

จ านวน (คน) แยกแขวง
ประเทศ

5730 คน/ตร.กม.

4657 คน/ตร.กม.
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6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน)

จ านวน 

(คน)

พทุธ

อิสลาม

คริสต์

อ่ืนๆ (ระบ)ุ

7. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนที่เขต

จ านวน 

(แหง่)

พทุธ 4

อิสลาม

คริสต์ 1

อ่ืนๆ (ระบ)ุ

ศาสนา

ศาสนา
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8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์

แขวง จ านวน (แห่ง)

 แขวงอนสุาวรีย์ 2        สร้างขึน้เพ่ือร าลกึถึงเหตกุารณ์ความขดัแย้งทางการเมืองในการปราบกบฏบวรเดช  โดยได้มีการ

    รัฐธรรมนญู บรรจอุฐิัทหารและต ารวจทีเ่สียชีวิตในเหตกุารณ์ดงักลา่วไว้ภายในรวม 17 นาย  จงึมีช่ือเรียกอ่ืนๆ ได้แก่

อนสุาวรีย์ปราบกบฏ อนสุาวรีย์ 17 ทหารและต ารวจ อนสุาวรีย์หลกัสี่ หรืออนสุาวรีย์หลวงอ านวยสงคราม

 การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2479 มีการท าพิธีเปิดในวนัที ่15 ตลุาคม ปีเดียวกนั โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ประธานคณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

2. วดัพระศรีมหาธาตุ         เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ชนิดวรวิหาร  เร่ิมสร้างเม่ือปีพทุธศกัราช 2483 เปิดเป็นเสนาสนะแห่ง

พระภิกษุสงฆ์เป็นรัฐพิธี เม่ือวนัที ่24 มิถนุายน 2485 

       เม่ือวนัที ่18 กนัยายน 2483 จอมพล ป.พิบลูสงคราม ซึ่งขณะนัน้ด ารงยศ และบรรดาศกัดิ์ เป็นพลตรี

หลวงพิบลูสงคราม ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะรัฐมนตรี ขออนมุตัิเงินเพ่ือ

สร้างวดั เพ่ือให้เป็นอนสุรณ์แก่การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย และประสงค์จะให้แล้วเสร็จทนังาน

วนัชาติ คือ วนัที ่24 มิถนุายน 2484 สถานทีท่ีจ่ะสร้างนัน้ควรอยู่ใกล้กบัอนสุาวรีย์หลกัสี่ โดยท่านมีเหตผุล

วา่ชาติกบัศาสนานัน้เป็นของคูก่นั จะแยกจากกนัมิได้ และหลกัธรรมของพระพทุธศาสนานัน้สอดคล้องกบั

การปกครองระบอบประชาธิปไตย จงึสมควรสร้างวดัขึน้ใกล้กบัอนสุาวรีย์หลกัสี่ ซึ่งอนสุาวรีย์แห่งนีไ้ด้จารึก

ช่ือผู้ทีเ่สียชีวิต เน่ืองจากการปราบกบฏบวรเดช เม่ือปี พ .ศ. 2476 และประสงค์จะให้ช่ือวา่ "วดัประชาธิปไตย"

       วดัพระศรีมหาธาตมีุถาวรวตัถทุีส่ าคญั คือ พระเจดีย์ศรีมหาธาตซุึ่งภายในมีเจดีย์องค์เล็กประดิษฐาน

พระบรมสารีริกธาต ุและทีผ่นังมีชอ่งบรรจอุฐิัของผู้ท าประโยชน์แก่ประเทศ ซึ่งรัฐบาลและสภาผู้แทน

เห็นสมควร และยงัมีพระศรีสมัพทุธมนีุ  เป็นพระประธานในพระอโุบสถเป็นพระพทุธรูปสมยัสโุขทยั

ปางมารวิชยัซึ่งเดิมประดิษฐานทีว่งัหน้า

ช่ือ

1. อนสุารีย์พิทกัษ์

ความส าคญั

อานันทมหิดล ทรงประกอบพิธีเปิด

    วรมหาวิหาร
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9. กิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญ โดดเด่น

กิจกรรม

1..ประเพณีสงกรานต์.  วนัที ่12 - 13 เมษายน ของทกุปี

ประชาชนจะใช้โอกาสนีใ้นการเข้าวดัท าบญุอทุิศ

สว่นกศุลแดญ่าตผิู้ลว่งลบั รวมทัง้สรงน า้พระ

และผู้สงุอาย ุอนัเป็นการแสดงความเคารพ

ความส าคญั

และความกตญัํ ูเพ่ือความเป็นสริิมงคล

ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม

   เป็นวนัขึน้ปีใหม่ไทย และยงัถือเป็นวนัครอบครัว 
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โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

3 3

15 14 27 25 9 7

22 22 1 1

13 12 32 32 3 1

14 14 2 2

7 7 2 1 1 1

21 20 48 48 18 18

12 11 2 2

16 16 8 8 3 2

13 12 399 392 182 179

10 10 4 4 1 1

7 7

2. จ านวนข้าราชการการเมือง

2 คน

8 คน

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายเทศกิจ

สว่นราชการในส านกังานเขต
จ านวน (คน)

ลกูจ้างชัว่คราว

ผู้บริหาร

ฝ่ายการคลงั

ลกูจ้างประจ าข้าราชการ

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

โรงเรียน

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

 - สมาชิกสภาเขต
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3. รายได้ของส านักงานเขต 

 - ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ

 - ภาษีป้าย

 - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ระบ)ุ

 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - ภาษีบ ารุงท้องที่

ประเภทของรายได้

125,000,000.00                        

1,500,000.00                            

12,200,000.00                          

138,711,090.47                        

1,161,251.78                            

12,322,441.14                          

รายได้ (ล้านบาท)

รายได้จริงประมาณการ
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4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต 

งบสนบัสนนุงานประจ าและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง คา่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบตัริาชการประข าปี

ของหน่วยงาน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

สว่นราชการในส านกังานเขต

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายรักษาความสะอาด

สนบัสนนุงานประจ า สนบัสนนุงานยทุธศาสตร์

งบประมาณ (ล้านบาท)
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5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

ดแูลเกียวกบัเดก็ เยาวชน สตรี และให้การอปุถมัป์เดก็

เขตบางเขน กทม. 10220

ให้การสง่เสริม พฒันาฟืน้ฟสูมรรภาพในด้านตา่งๆ 

แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

21/13 ซ.รามอินทรา 34 แยก 19 ถ.รามอินทรา อบรม เลีย้งดเูดก็ตาบอดพิการซ า้ซ้อนให้ได้เรียนรู้

แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 ตามศกัยภาพ

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

2. สมาคมเพ่ือคนพิการสตปัิญญา

    แหง่ประเทศไทย

3. บ้านเดก็ตาบอดผู้ พิการซ า้ซ้อน

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ

1. เสถียรธรรมสถาน

ทีต่ัง้

24/5 ซ.วชัรพล ถ. รามอินทรา แขวงทา่แร้ง 

49/6 รามอินทรา 8 วดัไตรรัตนาราม

ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

17 ส ำนักงำนเขตบำงเขน



ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามผงัเมืองรวม การใช้ทีด่นิปัจจบุนั การเปลี่ยนแปลง

1. ทีอ่ยู่อาศยั             32,464,396.27                      126,712.31

2. พาณิชยกรรม               1,566,491.40                          4,279.41

3. อตุสาหกรรม

4. คลงัสนิค้า

5. อนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม

6. ชนบทและเกษตรกรรม

 7. อนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริมศลิป วฒันธรรมไทย

 8. สถานบนัราชการ การสาธารณปูโภค/

สาธารณกูาร

หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ

                 900,730.16  - 

ประเภทการใช้ทีด่นิ
พืน้ที ่(ตร.กม.)
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2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพ้ืนที่เขต

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ถนนสายหลกั จ านวน 2 สาย 

1. ถนนประดษิฐ์มนธูรรม คสล. 1,000        

2. ถนนพหลโยธิน แอสฟัลต์ 4,624        

ถนนสายรอง จ านวน 4 สาย

1. ถนนลาดปลาเค้า คสล. 2,450        

2. ถนนวชัรพล คสล. 3,750        

3. สขุาภิบาล 5 คสล. 4,300        

4. ถนนอยู่เย็น คสล. 1,235        

ถนนโครงข่ายฯ จ านวน 1 สาย

ถนนสขุาภิบาล 4 (ซอยรามอินทรา 23) คสล. 1,290        

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

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพ้ืนที่เขต

ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีทีส่ร้าง

สภาพพืน้ผิวประเภทถนน
ระยะทาง 

(กม.)

สภาพถนน (จ านวนสาย)
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..........................รูปแบบ

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

2.4 สภาพการจราจรในพ้ืนที่

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

2.5 พ้ืนที่ที่มีปัญหาการจราจร

ช่วงเวลา

2.3 รูปแบบการเดินทางหหลักในพ้ืนที่เขต

จดุ/บริเวณทีก่ารจราจรตดิขดั สาเหต
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2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.) สถิตผิู้ ใช้ทาง สถิตอิบุตัเิหต

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

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

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

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

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

ปลายทางต้นทางช่ือถนน/เส้นทาง
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2.11  ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ทีส่ามารถรองรับได้

รถยนต์ทีร่องรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)

2.12 จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

การป้องกนั/แก้ไขสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุสาเหตุบริเวณทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ

ช่ืออาคาร/สถานทีจ่อดรถยนต์
เจ้าของ
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คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนที่เขตบางเขน ระดับขุดลอก (รทก.) -1

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.

    คลอง     

 พระยา  

สเุรนทร์

คลองบงึ

พระยา

สเุรนทร์

คลองบางชนั  10-20

2100  

(ระดบัขดุ

ลอก -2)


คลองกระเฉด คลองล าไผ่ คลองล าผกัชี  5-7 3,290       

คลองกุ่มแดง คลองหนองบวับานคลองจระเข้  5-8 1,800       

คลองจระเข้บวัคลองบวั คลองหกขดุ  6-10 2,550       

คลองบวั คลองจระเข้ คลองกะเฉด  8-10 3,980       

คลองบาง

ขวด (ตาเร่ง)

ซอยราม

อินทรา 34 

(อยู่เย็น)

คลองชะลา่  7-8 2,900       

คลองบงึ

พระยา

สเุรนทร์

คลองหนอง

บวัมน

    คลอง     

 พระยา  

สเุรนทร์

 10-15 1,750       

คลองไผเ่ขียว คลองสามขา
คลองแพร

เขียว
 7-8 1,150       

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

แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม
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มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.

คลองแพร

เขียว

แยกคลองกะ

เฉด

ซอยลาดปลา

เค้า 72
 6-8 1,900       

คลองแยก

คลองกะเฉด1
คลองกะเฉด คลองบวั  5-7 1,420       

คลองแยก

คลองกุ่มแดง
คลองกุ่มแดง คลองล าบรีุ  6-9 790          

คลองแยก

คลองหนอง

บวัมน

คลอง  

หนองบวัมน
คลองล าบรีุ  6-8 1,100       

คลองราง

อ้อ-รางแก้ว

แยกคลอง

ถนน

ซอยราม

อินทรา 5
 6-8 2,800       

คลองล าบรีุ คลองจระเข้
คลองหนอง

กง
 10-15 2,000       

คลองล าผกัชี
แยกคลอง

ถนน

วดัราษฎร์

นิยมธรรม
 8-10 1,700       

คลองล าไผ่ คลองจระเข้ คลองไผเ่ขียว  6-10 1,630       

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

แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม
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มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.

คลองสามขา
คลองลาด

ปลาเค้า

รามอินทรา 

14 (มยัลาภ)
 8-10 1,970       

คลองหกขดุ คลองชะลา่
คลองพระ

ยาสเุรนทร์
 6-8 2,750       

คลอง  

หนองจอก
คลองล าผกัชี

แยกคลอง

หนองตะแครง
 7-10 3,890       

คลอง  

หนองบวับาน
คลองบวั

คลองหนอง

บวัมน
 8-10 2,560       

คลองหนอง

บวัมน

ถนน

สขุาภิบาล 5

คลองบงึ

พระยา

สเุรนทร์

 8-10 2,530       

คลองหลมุไผ่ คลองบางบวั
ถนนลาด

ปลาเค้า
 5-7 2,670       

คลอง  

หนองกง
คลองล าบรีุ

คลองบงึ

พระยา

สเุรนทร์

 9-10 1,500       

ผู้ รับผิดชอบ
หมายเหตุช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)

แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม การบกุรุกพืน้ที่
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2. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขัง และการระบายน ้า

มาก ปานกลาง น้อย

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

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

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

 

 บริเวณที่

เป็นจดุอ่อน

น า้ทว่ม

สาเหตุ

ระยะเวลา

เฉลี่ยในการ

ระบายน า้ 

(นาท)ี

ขนาดพืน้ที ่

(ตร.ม.)

ผลกระทบตอ่พืน้ที่
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น า้เสีย และการบ าบัด 

1. จ านวนคูคลอง แหล่งน ้าทีมี่คณุภาพน า้ต ่ากวา่มาตรฐานในพืน้ทีเ่ขต ......6.... แหง่

1) ใกล้โรงงานปรับปรุงคณุภาพน า้บางบวั คลองบางเขน

2) ชมุชนบางบวั คลองบางเขน

3) วดับางบวั คลองลาดพร้าว

4) รร.บ้านคลองบวั ถนนสขุาภิบาล 5 คลองบวั (บางเขน)

5) ซอยลาดปลาเค้า 47 คลองหลมุไผ่

6) ถนนสขุาภิบาล 5 คลองจระเข้

2. ปริมาณการใช้น ้าของประชาชนในพืน้ทีเ่ฉลี่ย/วนั/คน 0.335447 ลบ.ม.

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

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

5. จ านวนผู้รับบริการบ าบัดน ้าเสียจากกรุงเทพมหานคร ........283...... ราย
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6. จ านวนและที่ต้ังของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการที่มีผลต่อคุณภาพน ้าในพ้ืนที่

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

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

สถานประกอบการ

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

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

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

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

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

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

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

โรงงาน

ตลาด

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

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

ชมุชน 1...........................

ผลกระทบตอ่พืน้ที่ทีต่ัง้ช่ือประเภทของกิจกรรม
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มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ที ่.....250.7.... ตนั

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

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

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

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

    รวม ...............60,920.42..... ตนั

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

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

4. ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ทีต่ัง้

พืน้ทีร้่าน (ตร.ม.)

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ือร้าน/สถานทีรั่บชือ้ของเก่า ทีต่ัง้
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อากาศ/เสียง

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

    

2. พ้ืนที/่บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบบริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

พืน้ที/่บริเวณทีมี่ปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ ผลกระทบ
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4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ช่วงเวลาในการตรวจวดับริเวณ/สถานทีต่รวจวดั
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6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

7. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี)

จ านวนเร่ือง

ร้องเรียน

จ านวนเร่ืองทีไ่ด้รับ

การแก้ไข
หมายเหตุ

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

เร่ือง

ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู

ฝุ่ น/อากาศ

เสยีง

น า้เสยี/การบ าบดั

ช่ือ ทีต่ัง้

น า้ทว่ม

พืน้ทีส่เีขียว/ต้นไม้

ผลกระทบประเภทของกิจกรรม
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ด้านชุมชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

1. ประชากร

หมู่/ซอย ถนน แขวง ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

1. แขวงอนสุาวรีย์ เคหะชมุชน 1. อาคารสวสัดกิาร นทพ. ลาดปลาเค้า 63 ลาดปลาเค้า อนสุาวรีย์ 547         492         - - -
2. อาคารสงเคราะห์ ทบ. (สว่นกลาง)  4/9 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 941         787         - - -

ชมุชนชานเมือง รามอินทรา 8 รามอินทรา อนสุาวรีย์ 1,084      1,127      309 1570 332
ชมุชนเมือง ซ.พหลฯ48 แยก 33 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 708         740         - - -

ม. 7 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 342         389         - - -
ม.7 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 71           158         - - -

4. หมูบ้่านเอ่ียมพานิช รามอินทรา 15 รามอินทรา อนสุาวรีย์ 691         906         - - -
5. พลงัสามคัคี ซ.พหลฯ 59 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 221         303         - - -
6. กองพนัทหารช่างที ่1 รักษาพระองค์ ซ.ลาดปลาเค้า 63 ลาดปลาเค้า อนสุาวรีย์ 210         503         99 506 108
7. เพชราวธุ ม.3 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 241         282         - - -
8. เพชราวธุ พนั 1 ม.3 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 1,009      338         - - -
9. เพชราวธุ พนั 2 ม.3 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 586         401         - - -
10. สื่อสารรวมใจสามคัคี ม.3 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 240         254         - - -
11. ทหารผา่นศกึ ม.4 รามอินทรา อนสุาวรีย์ 221         209         - - -
12. โสรัจ ซ.พหลฯ 69 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 226         246         66 335 71
13. กบูแดงร่วมใจพฒันา พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 360         339         - - -
14. กรมทหารขนสง่รักษาพระองค์  - พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 765         651         - - -

หมูบ้่านจดัสรร 1. หมูบ้่านรุ่งสวา่งวลิเลจ ม.4 รามอินทรา อนสุาวรีย์ 1,000      1,000      - - -
2. หมูบ้่านฝนทองนิเวศน์ ซ.พหลฯ 53 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 273         363         - - -

อายุ (คน)
แขวง ประเภทชุมชน ช่ือชุมชน

จ านวนประชากรสถานที่ตัง้ชุมชน

1. ร่วมพฒันา 33
2. หมูบ้่านซอยน า้ใส
3. ยิ่งศริิ

1. วดัไตรรัตนาราม

33 ส ำนักงำนเขตบำงเขน



3. ทิมเรืองเวช ซ.พหลฯ 48 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 451         516         135 687 145
4. หมูบ้่านไปรษณีย์นิเวศน์ ซ.รามฯ19 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 326 398 101 514 109
5. หมูบ้่านอนนัต์สขุสนัต์ ม.3 รามอินทรา อนสุาวรีย์ 268         439         - - -
6. ซอยอุ่นจิตร ม.4 รามอินทรา อนสุาวรีย์ 201         254         - - -
7. หมูบ้่านเฉลมิสขุนิเวศน์ รามอินทรา 13 รามอินทรา อนสุาวรีย์ 510         601         - - -
8. สขุสนัต์พฒันา ม.6 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 831         982         - - -
9. ชมรมหมูบ้่านพหลโยธิน 48 ซ.พหลฯ 48 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 717         811         214 1084 230
10. หมูบ้่านสดใส ม.7 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 406         523         - - -
11. หมูบ้่านอยู่เจริญ ม.6 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 411         535         - - -
12. หมูบ้่านปัน้ทอง 3 ซ.ลาดปลาเค้า 76 รามอินทรา อนสุาวรีย์ 691         906         - - -
13. หมูบ้่านสนิทรัพย์นคร ม.4 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 1,193      1,292      - - -
14. หมูบ้่านพร้อมสขุ ม.2 รามอินทรา 8 อนสุาวรีย์ 287         367         - - -
15. อยู่รวย ซ.พหลฯ 48 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 388         498         124 629 133
16. หมูบ้่านเธียรสวน ม.3 รามอินทรา อนสุาวรีย์ 533         580         - - -
17. หมูบ้่านอมัรินทร์นิเวศน์ 1 ม.อมัรินทร์นิเวศน์ พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 677         794         342 874 255
18. หมูบ้่านสวนทองวลิลา่ 1 ม.สวนทองวิลลา่1 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 157         213         132 168 70
19. หมูบ้่านวงัไผ่ ม.5 รามอินทรา อนสุาวรีย์ 190         237         - - -

อาคารสงู 1. แฟลต สน.บางเขน ข้างสน.บางเขน พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 129         109         58 105 75
2. กองซ่อมเคร่ืองสื่อสาร-อิเลค็ทรอนิคส์ ม.3 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 180         150         - - -
3. กองการภาพ พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 660         592         - - -

ชมุชนแออดั 1. สามคัคร่ีวมใจ ม.6 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 319         367         - - -
2. ร้อยกรอง ม.6 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 357         339         - - -
3. บางบวั ม.6 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 400         425         - - -
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4. รุ่นใหม่พฒันา ม.6 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 483         444         129 658 140
5. ร่วมใจพฒันา (เหนือ) ม.7 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 633         676         - - -
6. บ้านบางเขน ม.3 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 44           65           33 109 -
7. อทุิศอนสุรณ์ ม.3 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 203         220         - - -
8. ร่วมใจพฒันาใต้ ม.7 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 346         400         104 530 112
9. ร่วมใจพฒันากลาง ม.7 พหลโยธิน อนสุาวรีย์ 127         147         - - -

2. แขวงทา่แร้ง เคหะชมุชน ม.7 รามอินทรา ทา่แร้ง 711         848         - - -
ชมุชนชานเมือง 1. หมูบ้่านไปรษณีย์ ม.10 รามอินทรา ทา่แร้ง 316         391         - - -

2. หมูบ้่านอนนัต์สขุสนัต์รุ่น 18-20 ซ.รามอินทรา 5 รามอินทรา ทา่แร้ง 1,586      1,833      1565 1500 354
3. เพชรสยาม ม.1 รามอินทรา ทา่แร้ง 323         328         - - -
4. หมูบ้่านพฒันาคลองหลมุไผ่ ม.9 รามอินทรา ทา่แร้ง 124         162         - - -
5. สขุฤดี ซ.รามฯ 5 แยก 43 รามอินทรา ทา่แร้ง 483         536         385 436 198
6. เกษตรพฒันาบงึพระยาสเุรนทร์ ทา่แร้ง 302         306         - - -
7. เกษตรก้าวหน้าล ารางหนองกง ม.5 ทา่แร้ง 272         266         - - -

ชมุชนเมือง ม.9 รามอินทรา ทา่แร้ง 221         225         - - -
หมูบ้่านจดัสรร 1. สขุสนัติ ซ.รามฯ 40 แยก 28 รามอินทรา ทา่แร้ง 200         212         70 277 65

2. หมูบ้่านในฝัน (เคหะธานี) ม.9 รามอินทรา ทา่แร้ง 182         181         - - -
3. หมูบ้่านเฉลมิสขุ 9 ม.9 รามอินทรา ทา่แร้ง 260         322         168 236 178
4. หมูบ้่านคงหิรัญ ม.9 รามอินทรา ทา่แร้ง 153         183         - - -
5. หมูบ้่านอยู่เย็นเป็นสขุ ม.9 รามอินทรา ทา่แร้ง 344         423         - - -
6. หมูบ้่านสขุใจวลิเลจ ม.8 รามอินทรา ทา่แร้ง 286         320         - - -
7. แหลมทองพฒันา ซ.รามฯ 51,53 รามอินทรา ทา่แร้ง 450         400         - - -
8. หมูบ้่านศริิชยั ม.9 รามอินทรา ทา่แร้ง 245         293         - - -

1. วงัวราเวศน์

1. เคหะรามอินทรา
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9. หมูบ้่านเก้าแสนสอง ม.9 รามอินทรา ทา่แร้ง 301         350         69 651 -
10. หมูบ้่านเสนาวลิลา่ ซ.คู้บอน 27 รามอินทรา ทา่แร้ง 823         959         585 908 289
11. หมูบ้่านบางเขนวลิลา่ ม.4 รามอินทรา ทา่แร้ง 203         223         - - -
12. หมูบ้่านศริิวงศ์ ม.4 รามอินทรา ทา่แร้ง 320         340         - - -
13. หมูบ้่านรามอินทรา 67 รามอินทรา 67 รามอินทรา ทา่แร้ง 395         465         53 557 250
14. หมูบ้่านพชัรัฐ ม.5 รามอินทรา ทา่แร้ง 384         433         - - -
15. หมูบ้่านธันธวชั 5 ม.4 วชัรพล ทา่แร้ง 205         285         - - -
16. หมูบ้่านเจษฎาวรรณ 2 ทา่แร้ง - - -
17. หมูบ้่านพดุซ้อน ซ.คู้บอน 27 ถ.คู้บอน ทา่แร้ง 254         251         128 342 32

อาคารสงู
ชมุชนแออดั 1. วดัอาวธุ ม.6 รามอินทรา ทา่แร้ง 392         445         - - -

2. วชัรปราณี ม.6 สขุาภิบาล 5 ทา่แร้ง 614         686         - - -
3. ล าชะลา่ (โคกบา่วสาว) ซ.รามอินทรา 65 รามอินทรา ทา่แร้ง 474         554         381 389 258

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ไม่มี
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2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน

ประถมศกึษา มธัยม อดุมศกึษา อ่ืน ๆ 
1. แขวงอนสุาวรีย์ เคหะชมุชน 1. อาคารสวสัดกิาร นทพ.

2. อาคารสงเคราะห์ ทบ. (สว่นกลาง)
ชมุชนชานเมือง
ชมุชนเมือง - - - -

4. หมูบ้่านเอ่ียมพานิช
5. พลงัสามคัคี
6. กองพนัทหารช่างที ่1 รักษาพระองค์
7. เพชราวธุ
8. เพชราวธุ พนั 1
9. เพชราวธุ พนั 2
10. สื่อสารรวมใจสามคัคี - - - -
11. ทหารผา่นศกึ - - - -
12. โสรัจ
13. กบูแดงร่วมใจพฒันา
14. กรมทหารขนสง่รักษาพระองค์

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน
การศกึษา (ร้อยละ)

2. หมูบ้่านซอยน า้ใส
3. ยิ่งศริิ

1. วดัไตรรัตนาราม
1. ร่วมพฒันา 33
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หมูบ้่านจดัสรร 1. หมูบ้่านรุ่งสวา่งวลิเลจ
2. หมูบ้่านฝนทองนิเวศน์
3. ทิมเรืองเวช
4. หมูบ้่านไปรษณีย์นิเวศน์
5. หมูบ้่านอนนัต์สขุสนัต์
6. ซอยอุ่นจิตร
7. หมูบ้่านเฉลมิสขุนิเวศน์ 
8. สขุสนัต์พฒันา
9. ชมรมหมูบ้่านพหลโยธิน 48
10. หมูบ้่านสดใส
11. หมูบ้่านอยู่เจริญ
12. หมูบ้่านปัน้ทอง 3
13. หมูบ้่านสนิทรัพย์นคร
14. หมูบ้่านพร้อมสขุ
15. อยู่รวย
16. หมูบ้่านเธียรสวน - - - -
17. หมูบ้่านอมัรินทร์นิเวศน์ 1 35.35 49.41 17.33 4.91
18. หมูบ้่านสวนทองวลิลา่ 1 35.67 41.18 15.5 7.65
19. หมูบ้่านวงัไผ่

อาคารสงู 1. แฟลต สน.บางเขน 24.36 34.11 31.51 10.02
2. กองซ่อมเคร่ืองสื่อสาร-อิเลค็ทรอนิคส์
3. กองการภาพ 

ชมุชนแออดั 1. สามคัคร่ีวมใจ
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2. ร้อยกรอง
3. บางบวั
4. รุ่นใหม่พฒันา
5. ร่วมใจพฒันา (เหนือ)
6. บ้านบางเขน - - - -
7. อทุิศอนสุรณ์
8. ร่วมใจพฒันาใต้
9. ร่วมใจพฒันากลาง

2. แขวงทา่แร้ง เคหะชมุชน
ชมุชนชานเมือง 1. หมูบ้่านไปรษณีย์ 

2. หมูบ้่านอนนัต์สขุสนัต์รุ่น 18-20 41.77 43.87 10.15 4.21
3. เพชรสยาม
4. หมูบ้่านพฒันาคลองหลมุไผ่
5. สขุฤดี 37.78 39.78 18.25 4.19
6. เกษตรพฒันาบงึพระยาสเุรนทร์
7. เกษตรก้าวหน้าล ารางหนองกง

ชมุชนเมือง
หมูบ้่านจดัสรร 1. สขุสนัติ - - - -

2. หมูบ้่านในฝัน (เคหะธานี)
3. หมูบ้่านเฉลมิสขุ 9 28.86 31.12 27.25 12.77
4. หมูบ้่านคงหิรัญ
5. หมูบ้่านอยู่เย็นเป็นสขุ
6. หมูบ้่านสขุใจวลิเลจ

1. เคหะรามอินทรา

1. วงัวราเวศน์
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7. แหลมทองพฒันา - - - -
8. หมูบ้่านศริิชยั
9. หมูบ้่านเก้าแสนสอง - - - -
10. หมูบ้่านเสนาวลิลา่ 32.82 41.18 25.35 0.65
11. หมูบ้่านบางเขนวลิลา่
12. หมูบ้่านศริิวงศ์
13. หมูบ้่านรามอินทรา 67 31.25 30.38 29.06 9.31
14. หมูบ้่านพชัรัฐ 0
15. หมูบ้่านธันธวชั 5 - - - -
16. หมูบ้่านเจษฎาวรรณ 2 
17. หมูบ้่านพดุซ้อน 7.32 10.89 24.35 57.44

อาคารสงู
ชมุชนแออดั 1. วดัอาวธุ

2. วชัรปราณี
3. ล าชะลา่ (โคกบา่วสาว) 37.06 30.18 18.12 14.64

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ไม่มี
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3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน

รับจ้างทัว่ไป ลกูจ้าง/ รับราชการ/ ค้าขาย ธุรกิจสว่นตวั อ่ืน ๆ 
1. แขวงอนสุาวรีย์ เคหะชมุชน 1. อาคารสวสัดกิาร นทพ.

2. อาคารสงเคราะห์ ทบ. (สว่นกลาง)
ชมุชนชานเมือง
ชมุชนเมือง - - - - - - -

4. หมูบ้่านเอ่ียมพานิช
5. พลงัสามคัคี
6. กองพนัทหารช่างที ่1 รักษาพระองค์
7. เพชราวธุ
8. เพชราวธุ พนั 1
9. เพชราวธุ พนั 2
10. สื่อสารรวมใจสามคัคี - - - - - - -

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

3. ยิ่งศริิ

1. ร่วมพฒันา 33
2. หมูบ้่านซอยน า้ใส

รายได้

เฉลี่ยของ

อาชีพ (ร้อยละ)

1. วดัไตรรัตนาราม
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11. ทหารผา่นศกึ - - - - - - -
12. โสรัจ
13. กบูแดงร่วมใจพฒันา
14. กรมทหารขนสง่รักษาพระองค์

หมูบ้่านจดัสรร 1. หมูบ้่านรุ่งสวา่งวลิเลจ
2. หมูบ้่านฝนทองนิเวศน์
3. ทิมเรืองเวช
4. หมูบ้่านไปรษณีย์นิเวศน์
5. หมูบ้่านอนนัต์สขุสนัต์
6. ซอยอุ่นจิตร
7. หมูบ้่านเฉลมิสขุนิเวศน์ 
8. สขุสนัต์พฒันา
9. ชมรมหมูบ้่านพหลโยธิน 48
10. หมูบ้่านสดใส
11. หมูบ้่านอยู่เจริญ
12. หมูบ้่านปัน้ทอง 3
13. หมูบ้่านสนิทรัพย์นคร
14. หมูบ้่านพร้อมสขุ
15. อยู่รวย
16. หมูบ้่านเธียรสวน - - - - - - -
17. หมูบ้่านอมัรินทร์นิเวศน์ 1 18.35 20.25 12.70 18.85 29.85 - 35,000    
18. หมูบ้่านสวนทองวลิลา่ 1 15.28 35.25 10.15 8.15 28.19 2.98 25,000    
19. หมูบ้่านวงัไผ่
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อาคารสงู 1. แฟลต สน.บางเขน 15.85 5.12 75.35 1.15 2.53 - 20,000    
2. กองซ่อมเคร่ืองสื่อสาร-อิเลค็ทรอนิคส์
3. กองการภาพ 

ชมุชนแออดั 1. สามคัคร่ีวมใจ
2. ร้อยกรอง
3. บางบวั
4. รุ่นใหม่พฒันา
5. ร่วมใจพฒันา (เหนือ)
6. บ้านบางเขน - - - - - - -
7. อทุิศอนสุรณ์
8. ร่วมใจพฒันาใต้
9. ร่วมใจพฒันากลาง

2. แขวงทา่แร้ง เคหะชมุชน
ชมุชนชานเมือง 1. หมูบ้่านไปรษณีย์ 

2. หมูบ้่านอนนัต์สขุสนัต์รุ่น 18-20 43.15 31.25 10.82 8.5 5.15 1.13 20,000    
3. เพชรสยาม
4. หมูบ้่านพฒันาคลองหลมุไผ่
5. สขุฤดี 37.78 20.25 18.19 10.15 6.18 7.45 20,000    
6. เกษตรพฒันาบงึพระยาสเุรนทร์
7. เกษตรก้าวหน้าล ารางหนองกง

ชมุชนเมือง
หมูบ้่านจดัสรร 1. สขุสนัติ - - - - - - -

2. หมูบ้่านในฝัน (เคหะธานี)

1. เคหะรามอินทรา

1. วงัวราเวศน์
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3. หมูบ้่านเฉลมิสขุ 9 10.25 35.11 10.98 8.85 28.12 6.69 25,000    
4. หมูบ้่านคงหิรัญ
5. หมูบ้่านอยู่เย็นเป็นสขุ
6. หมูบ้่านสขุใจวลิเลจ
7. แหลมทองพฒันา - - - - - - -
8. หมูบ้่านศริิชยั
9. หมูบ้่านเก้าแสนสอง - - - - - - -
10. หมูบ้่านเสนาวลิลา่ 28.92 31.12 9.32 12.28 15.85 2.51 20,000    
11. หมูบ้่านบางเขนวลิลา่
12. หมูบ้่านศริิวงศ์
13. หมูบ้่านรามอินทรา 67 19.20 28.25 23.18 10.18 10.12 9.07 25,000    
14. หมูบ้่านพชัรัฐ
15. หมูบ้่านธันธวชั 5 - - - - - - -
16. หมูบ้่านเจษฎาวรรณ 2 
17. หมูบ้่านพดุซ้อน 17.82 20.25 13.86 19.00 18.15 10.92 30,000    

อาคารสงู
ชมุชนแออดั 1. วดัอาวธุ

2. วชัรปราณี
3. ล าชะลา่ (โคกบา่วสาว)

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ไม่มี

44 ส ำนักงำนเขตบำงเขน



4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน

จ านวนผู้ มีสทิธ์ิ ร้อยละผู้ ใช้สทิธิ
1. แขวงอนสุาวรีย์ เคหะชมุชน 1. อาคารสวสัดกิาร นทพ. - -

2. อาคารสงเคราะห์ ทบ. (สว่นกลาง)
ชมุชนชานเมือง 1998 20.27
ชมุชนเมือง 1452 32.85

- -
325 31.38

4. หมูบ้่านเอ่ียมพานิช
5. พลงัสามคัคี 401 43.14
6. กองพนัทหารช่างที ่1 รักษาพระองค์ - -

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

3. ยิ่งศริิ

1. วดัไตรรัตนาราม
1. ร่วมพฒันา 33
2. หมูบ้่านซอยน า้ใส

การมีสว่นร่วมทางการเมือง 
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7. เพชราวธุ
8. เพชราวธุ พนั 1
9. เพชราวธุ พนั 2
10. สื่อสารรวมใจสามคัคี - -
11. ทหารผา่นศกึ - -
12. โสรัจ - -
13. กบูแดงร่วมใจพฒันา
14. กรมทหารขนสง่รักษาพระองค์ - -

หมูบ้่านจดัสรร 1. หมูบ้่านรุ่งสวา่งวลิเลจ
2. หมูบ้่านฝนทองนิเวศน์ - -
3. ทิมเรืองเวช - -
4. หมูบ้่านไปรษณีย์นิเวศน์ - -
5. หมูบ้่านอนนัต์สขุสนัต์
6. ซอยอุ่นจิตร
7. หมูบ้่านเฉลมิสขุนิเวศน์ 
8. สขุสนัต์พฒันา
9. ชมรมหมูบ้่านพหลโยธิน 48 - -
10. หมูบ้่านสดใส - -
11. หมูบ้่านอยู่เจริญ - -
12. หมูบ้่านปัน้ทอง 3
13. หมูบ้่านสนิทรัพย์นคร
14. หมูบ้่านพร้อมสขุ
15. อยู่รวย - -

46 ส ำนักงำนเขตบำงเขน



16. หมูบ้่านเธียรสวน - -
17. หมูบ้่านอมัรินทร์นิเวศน์ 1 - -
18. หมูบ้่านสวนทองวลิลา่ 1 - -
19. หมูบ้่านวงัไผ่ - -

อาคารสงู 1. แฟลต สน.บางเขน - -
2. กองซ่อมเคร่ืองสื่อสาร-อิเลค็ทรอนิคส์
3. กองการภาพ 

ชมุชนแออดั 1. สามคัคร่ีวมใจ
2. ร้อยกรอง
3. บางบวั
4. รุ่นใหม่พฒันา 725 19.45
5. ร่วมใจพฒันา (เหนือ) - -
6. บ้านบางเขน - -
7. อทุิศอนสุรณ์
8. ร่วมใจพฒันาใต้ 581 34.71
9. ร่วมใจพฒันากลาง - -

2. แขวงทา่แร้ง เคหะชมุชน
ชมุชนชานเมือง 1. หมูบ้่านไปรษณีย์ 580 44.48

2. หมูบ้่านอนนัต์สขุสนัต์รุ่น 18-20 3419 30.65
3. เพชรสยาม - -
4. หมูบ้่านพฒันาคลองหลมุไผ่
5. สขุฤดี 790 45.44
6. เกษตรพฒันาบงึพระยาสเุรนทร์

1. เคหะรามอินทรา

47 ส ำนักงำนเขตบำงเขน



7. เกษตรก้าวหน้าล ารางหนองกง
ชมุชนเมือง
หมูบ้่านจดัสรร 1. สขุสนัติ - -

2. หมูบ้่านในฝัน (เคหะธานี)
3. หมูบ้่านเฉลมิสขุ 9 - -
4. หมูบ้่านคงหิรัญ
5. หมูบ้่านอยู่เย็นเป็นสขุ
6. หมูบ้่านสขุใจวลิเลจ - -
7. แหลมทองพฒันา - -
8. หมูบ้่านศริิชยั - -
9. หมูบ้่านเก้าแสนสอง - -
10. หมูบ้่านเสนาวลิลา่ - -
11. หมูบ้่านบางเขนวลิลา่
12. หมูบ้่านศริิวงศ์ - -
13. หมูบ้่านรามอินทรา 67 732 31.42
14. หมูบ้่านพชัรัฐ - -
15. หมูบ้่านธันธวชั 5 - -
16. หมูบ้่านเจษฎาวรรณ 2 
17. หมูบ้่านพดุซ้อน 352 44.31

อาคารสงู
ชมุชนแออดั 1. วดัอาวธุ - -

2. วชัรปราณี
3. ล าชะลา่ (โคกบา่วสาว) 715 30.35

1. วงัวราเวศน์

ไม่มี
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หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ
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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 = 45.85 คณิตศาสตร์ = 40.90  
วทิยาศาสตร์ = 37.76  สงัคมศกึษา = 40.02  และภาษาองักฤษ = 32.22

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. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพผา่นมาตรฐานชีพผา่นมาตรฐานวชิาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา
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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

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตบางเขน จ านวน 5 โรงเรียน

1. โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์         จ านวนครู  141 คน    จ านวนนกัเรียน  3,054 คน

2. โรงเรียนบ้านคลองบวั                 จ านวนครู    54 คน    จ านวนนกัเรียน  1,266 คน

3. โรงเรียนบ้านบวัมล (เจริญราษฎร์อทุศิ)            จ านวนครู    25 คน    จ านวนนกัเรียน  518 คน

4. โรงเรียนประชาภิบาล                  จ านวนครู    33 คน    จ านวนนกัเรียน  692 คน

5. โรงเรียนวดัไตรรัตนาราม              จ านวนครู    34 คน    จ านวนนกัเรียน  720 คน
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ด้านสังคม 
1. จ านวนผู้ พิการ/ผู้สงูอายทุีล่งทะเบียน และได้รับการดแูล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ
ผู้ พิการ 1,683         1,683           
ผู้สงูอายุ 18,204       18,204         

2. จ านวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ส ารวจ ได้รับบริการ
เดก็เร่ร่อน 0 0
คนไร้บ้าน 1 1

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท
จ านวน (ราย)

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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3. จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน

จ านวนเดก็
1. ศนูย์ฯ ชมุชนเพชรสยาม 127 คน

 เขตบางเขน กทม . 10220
2. ศนูย์ฯ ชมุชนวชัรปราณี 25 คน

 เขตบางเขน กทม . 10220
3. ศนูย์ฯ อนนัต์สขุสนัต์รุ่น 18-20 18 คน

 เขตบางเขน กทม . 10220
4. ศนูย์ฯ เจริญศริิ 50 คน

 เขตบางเขน กทม . 10220

จ านวนเดก็
5. ศนูย์ฯ กองพนัทหารช่างที ่1 รอ. 65 คน

 เขตบางเขน กทม . 10220
6. ศนูย์ฯ สงเคราะห์รามอินทรา 25 คน

 เขตบางเขน กทม . 10220
7. ศนูย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวดัศริิพงษ์ธรรมนิมิต 275 คน

 แขวงทา่แร้งเขตบางเขน กทม . 10220

4. จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสอื/ผู้ ใช้บริการ

จ านวน (แหง่) ผู้ ใช้บริการ 
2
5 570

ทีต่ัง้ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน
290/164 ม.1 แขวงทา่แร้ง

117/360 ม.6 แขวงทา่แร้ง

49/3 ม.1 แขวงทา่แร้ง

173 ม.3 แขวงอนสุาวรีย์ 

69 ม.6 ซ.วชัรพล ถ.รามอินทรา 55

ห้องสมดุประชาชน

แฟลตข้าราชการ กทม. รามอินทรา 39

บ้านหนงัสอื

ประเภท

ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน ทีต่ัง้
571 ม.3 แขวงอนสุาวรีย์ 
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5.  จ านวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย) จ านวน

6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ

ลาน A 5 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 7,973 ราย
ลาน B 3 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 2,860 ราย
ลาน C 15 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 9,353 ราย
จ านวนลาน .................... แหง่ ผู้ ใช้บริการ .............. ราย

7. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/ผู้ รับบริการ 1 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 29 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

ประเภท จ านวนผู้ ใช้บริการ (เฉลี่ย/เดอืน)

ศนูย์กีฬา

ประเภท
ศนูย์เยาวชน
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12. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ
ผู้สงูอายุ ................... ราย
ผู้ พิการ ................... ราย
ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

13. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านทีอ่ยู่อาศยั
ผู้สงูอายุ 1 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 30  ราย

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

19. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีมี่รายได้ทีม่ัน่คง 5  ราย
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20. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีมี่อาชีพทีม่ัน่คง 6  ราย

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

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ
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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

3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

แผง ผู้ ค้า (ราย)

เจ้าของ

หมายเหตุ

จ านวนแผงทีต่ัง้/บริเวณช่ือตลาด

จ านวน
จดุผอ่นผนั/บริเวณ
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4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

พืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ที่ 1,120 ไร่

จ านวนเกษตรกร 119 ราย

ผลผลติ (ระบชุนิด/ประเภท/ช่วงเวลาทีไ่ด้ผลผลติ/ผลผลติตอ่ไร่)

1. ข้าว พืชไร่ / เมษายน, สงิหาคม / 800 กก.ตอ่ไร่

2. ปลาเบญจพรรณ / ตลอดปี / 1.5 ตนัตอ่ไร่

ผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND 

1. สร้อยคอพระจนัทร์เสีย้ว (นางสาวภทัรภร สารสวุรรณ)

2. ยาน า้เฟลมม่ิง (บริษัท บิก๊เฮิร์บ คอร์ ปอร์เรชัน่ จ ากดั) 

3. ยาหม่องน า้สมนุไพร เมนทอล-เพเพอร์มิน้ต์ เซ็ง เซ็ง อิว้ (บริษัทเกียรตทิว ีเอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ ากดั)

4. สบูน่ า้มนังา-ไหมไทย (นางสาวภญัญาวร์ี เปลี่ยนศรี) 

5. ชดุตุ๊กตาไทย (นางจิระประภา ถิตย์ฉาย) 

6. บวับชูา 3 แบบ (กลุ่มแฮนด์เมด (HAND MADE))

7. ช้างประดบัมกุ (กลุ่มพชัรากาญจน์ประดบัมกุและอาหาร)

8. เคร่ืองประดบัเงินแบบมีลวดลาย (นางสวุรรณา กาวใิจ)

9. สมนุไพรปรับอากาศ (พลอยแผ้วสมนุไพร) 

10. PINEO สบัปะรดเคลอืบช้อกโกแลต (บริษัทคาราเฟ จ ากดั) 

11. นายพีระพล จนัทร์มี ผกัปลอดสาร (นายพีระพล จนัทร์มี)
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สนิค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภณัฑ์

1. สร้อยคอพระจนัทร์เสีย้ว (นางสาวภทัรภร สารสวุรรณ)

2. ยาน า้เฟลมม่ิง (บริษัท บิก๊เฮิร์บ คอร์ ปอร์เรชัน่ จ ากดั) 

3. ยาหม่องน า้สมนุไพร เมนทอล-เพเพอร์มิน้ต์ เซ็ง เซ็ง อิว้ (บริษัทเกียรตทิว ีเอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ ากดั)

4. สบูน่ า้มนังา-ไหมไทย (นางสาวภญัญาวร์ี เปลี่ยนศรี) 

5. ชดุตุ๊กตาไทย (นางจิระประภา ถิตย์ฉาย) 

6. บวับชูา 3 แบบ (กลุ่มแฮนด์เมด (HAND MADE))

7. ช้างประดบัมกุ (กลุ่มพชัรากาญจน์ประดบัมกุและอาหาร)

8. เคร่ืองประดบัเงินแบบมีลวดลาย (นางสวุรรณา กาวใิจ)

9. สมนุไพรปรับอากาศ (พลอยแผ้วสมนุไพร) 

10. PINEO สบัปะรดเคลอืบช้อกโกแลต (บริษัทคาราเฟ จ ากดั) 

11. นายพีระพล จนัทร์มี ผกัปลอดสาร (นายพีระพล จนัทร์มี)

12. ผลติภณัฑ์ไม้เขียนลาย (วจิิตรวาณิช)

13. ชดุเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร (กฤษณกร (KRISSANAKORN))

14. กระเป๋าหนงัเทียม (กลุเชษฐ์แฟชัน่) 

15. เคร่ืองประดบัหินส ี(นางศศมิา ณ พทัลงุ)
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16. กระเป๋าผ้าดบิทอมือภมิูปัญญาไทย (นางสาวนภารัตน์ ชยัศริิรัตน์) 

17. รองเท้าสานจากวสัดธุรรมชาต ิ(กลุ่มธรรมชาตพิฒัน) 

18. กระเป๋าผ้าฝ้าย (นางนิภา แสงมณี) 

19. เสือ้ผ้าเส้นสายลายผ้า (กลุ่มเส้นสายลายผ้า) 

สนิค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ (ตอ่)

20. เมลด็ทานตะวนัมีเปลอืกตราซนัเน่ (ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ฟลาวเวอร์ ฟดู)

21. โคมไฟจากขวดน า้อดัลม (โคมไฟในฝัน (นางสาวสภุาณี เหมะสา))

22. ดอกไม้จากดนิไทย (ร้านกวนิทิพย์)

23. ผ้าม่านส าเร็จรูป (นางรุ่งอรุณ เตชะเคหะกิจ)

24. ดอกไม้ประดษิฐ์จากผ้าใยบวั (FORAT HOUSE (นางวภิาพร อ่ืนสวุรรณ))

25. ศลิปะบนกระจกและวสัดตุา่งๆ (นายชยับตุร จิตวราชยั) 

26. กลอ่งทิชชตูุ๊กตาพดุเดิล้ (นางสาวชณิฐตา สู่สขุ) 

27. ทีถ่ตูวั-ขดัหลงัแบบเชือกดงึ (พนัเอกประคอง พรหมย้อย)
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5. โรงงาน

จ านวนแรงงาน

6. สถานประกอบการ

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศนูย์การค้า ซูปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท สถานีบริการน า้มนั/ก๊าช ธนาคาร

1 - 5 1 26 14 15

- - 3 - 25 9 11

แขวง

ช่ือโรงงาน ประเภทการประกอบการทีต่ัง้

สถานประกอบการ (แหง่)

แขวงอนสุาวรีย์

แขวงทา่แร้ง

แขวง............................

แขวง............................
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ร้านขายทอง ร้านอาหาร

8 10

1 11

7. การท่องเที่ยว

จ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่ 15 แหง่

จ านวน (แหง่)

2

    1.1 อนสุาวรีย์พิทกัษ์รัฐธรรมนญู

    1.2 วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวหิาร

6

    2.1 วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวหิาร

    2.2 วดัไตรรัตนาราม

    2.3 วดัศริิพงษ์ธรรมนิมิต

    2.4 วดับางบวั

ประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่ว ช่วงเวลาทีมี่การทอ่งเทีย่ว

1. ประวตัศิาสตร์ โบราณสถาน   สามารถเทีย่วได้ตลอดปี

2. ปฏิบตัธิรรม บ าเพ็ญบญุ   สามารถเทีย่วได้ตลอดปี

50

-

แผงอาหารริมบาทวถีิ
แขวง

แขวงอนสุาวรีย์

แขวงทา่แร้ง

แขวง............................

แขวง............................

สถานประกอบการ (ตอ่)
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    2.5 เสถียรธรรมสถาน

    2.6 วหิารเสดจ็พอ่พระศวิะ

3

    3.1 พิพิธภณัฑ์การฝึกหดัครูไทย

    3.2 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินฯ เขตบางเขน

    3.3 เรือนไทย

1

    4.1 สวนกีฬารามอินทรา 

จ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที ่(ตอ่)

5. เชิงเกษตร 1

    5.1 ตลาดต้นไม้ กรมทหารราบที ่11 

6. ด้านการจบัจ่าย 2

    6.1 ตลาดสะพานใหม่

  สามารถเทีย่วได้ตลอดปี

3. ศลิปวฒันธรรม

  สามารถเทีย่วได้ตลอดปี

  สามารถเทีย่วได้ตลอดปี

    6.2 ตลาดถนอมมิตร

  สามารถเทีย่วได้ตลอดปี4. ธรรมชาต ิและสขุภาพ
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กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

งบประมาณทีใ่ช้

 ไม่ใช้งบประมาณ

2. การท าบญุเน่ืองในวนัมาฆบชูา  เดอืนกมุภาพนัธ์  ไม่ใช้งบประมาณ

3. สบืสานประเพณีสงกรานต์  เดอืนเมษายน  200,000 บาท

4. การท าบญุเน่ืองในวนัวสิาขบชูา  เดอืนพฤษภาคม  ไม่ใช้งบประมาณ

5. การท าบญุเน่ืองในวนัอาสาฬหบชูา  เดอืนกรกฎาคม   ไม่ใช้งบประมาณ

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

1,500

1,000

1,000

กิจกรรม ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว

1. การท าบญุตกับาตรในวนัปีใหม่  เดอืนมกราคม 200

1,000
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ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สถิติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่

จ านวน 

(ครัง้/คด)ี

2. การป้องกัน

2.1 จ านวนป้าย/อาคารเสี่ยงภยั/

ประเภท จ านวน

ป้ายขนาดใหญ่

อาคารเสี่ยงภยั

ประเภท

อาชญากรรม

 - ท าร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

 - การกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ

อบุตัเิหตทุางถนน

อคัคภียั

หมายเหตุ

หมายเหตุ

อาคารทรุด/ถลม่

ป้ายล้ม

สารเคมีร่ัวไหล

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ
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2.2 จ านวนจดุเสี่ยงในพืน้ที่ จดุ

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

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

2.5 จ านวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ที่

บริเวณ/พืน้ทีท่ีเ่ป็นจดุเสี่ยง สาเหตหุรือปัจจยัเสี่ยง วธีิการป้องกนั/แก้ไข

พืน้ทีใ่ห้บริการสถานี

หมายเหตุ
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2.6 จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลงิ/หวัจ่ายน า้ดบัเพลงิ

......................สถานี

1 สถานี

......................แหง่

......................มลูนิธิ

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

จ านวนหวัจ่ายน า้ดบัเพลงิในพืน้ที่

จ านวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ที่

จ านวนสถานีดบัเพลงิ

จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
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ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ)

1. สถิตกิารเลอืกตัง้

ผู้ มีสทิธ์ิ ผู้มาใช้สทิธ์

สว. 150650 45570 30 มี.ค.57

สส. 144480 106562 3 ก.ค.54

 ผว.กทม. 144634 93847 3 มี.ค.56

สก. 137337 53077 29 ส.ค.53

สข. 141153 51140  6 มิ.ย.53

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

สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้

การมีสว่นร่วม (ราย)
การเลอืกตัง้

กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่ช่ือองค์กร ทีต่ัง้
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3. จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

จ านวน (คน)

2

10

10

4

1

1373

143

1

3

15

48

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

อาสาสมคัร

 - อาสาสมคัร อปพร.

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

 - อาสาสมคัรดนตรี

 - อาสาสมคัรลานกีฬา

หมายเหตุ

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 9 ชมุชน

 - อาสาสมคัรพิทกัสิ่งแวดล้อม

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย

 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ อาสาสมคัรผู้ดแูลเดก็ 
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ปัญหาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพืน้ทีเ่ขต

ด้าน ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพืน้ที่ แนวทางแก้ไข

1. ดา้นกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ดา้นสังคม

3. ดา้นเศรษฐกิจ

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

5. ดา้นสาธารณสุข

6. ดา้นการบริหารจดัการ

7. อ่ืน ๆ (ระบุ)
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