
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการก าหนดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตบางขุนเทียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-1- 

ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป   
   
  เขตบางขุนเทียน เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สภาพ
พ้ืนที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย การค้า และอุตสาหกรรม ในขณะที่ พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นเขตเกษตรกรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพ้ืนที่ติดกับ
อ่าวไทย (เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร) และยังมีปุาชายเลนหลงเหลืออยู่  
๑) ประวัติความเป็นมาของพื้นที่/ส านักงานเขต ที่มาของช่ือเขต 

ที่มาของชื่อเขต 

  มีค าบอกเล่าว่า บริเวณนี้เคยเป็นแหล่งชุมนุมกองเกวียนที่ไปมาค้าขายจากสุพรรณบุรี โดยทุกกอง
เกวียนจะมีผู้น าท าหน้าที่คุ้มกันประจ ากองเรียกว่า “ขุน” บริเวณที่หยุดรวมกองเกวียนนี้ ชาวบ้านจึงพากัน
เรียกว่า “บางขุนเกวียน” แล้วเพ้ียนเป็น “บางขุนเกียน” ต่อมาเขียนสะกดเป็น “บางขุนเทียน” ถึงทุกวันนี้ ยังมี
ความเห็นอีกว่า ชื่อบางขุนเทียน มาจากนามและต าแหน่งบุคคลว่า “ขุนเทียร” เป็นขุนนางรักษาสวนหลวง ที่คง
มีส่วนเข้ามาดูแลสวนบริเวณพ้ืนที่คลองบางขุนเทียนนั่นเอง 

  ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ประวัติศาสตร์  

  อ าเภอบางขุนเทียน เป็นอ าเภอที่เก่าแก่ สันนิษฐานว่าก่อตั้งในปี พ.ศ. 2410 เดิมขึ้นอยู่กับจังหวัด
ธนบุรี ซึ่งต่อมาพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอ (บริเวณริมคลองด่าน คลองดาวคะนอง และคลอง
บางขุนเทียน) มีความเจริญและมีชุมชนเพ่ิมขึ้น ทางราชการจึงได้จัดตั้งเทศบาลนครธนบุรีขึ้นในปี พ.ศ. 2479 
โดยให้ต าบลบางค้ออยู่ในท้องที่ด้วย และจัดตั้งสุขาภิบาลบางขุนเทียนขึ้นในพื้นที่บางส่วนของต าบลบางขุนเทียน
และต าบลบางมดในปี พ.ศ. 2508 ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนครเป็นนครหลวง
กรุงเทพธนบุรีและเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นเขตและแขวงแทนอ าเภอและต าบล อ าเภอ
บางขุนเทียนจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีเขตการปกครอง 7 
แขวง ได้แก่ แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด แขวงท่าข้าม แขวงบางบอน และ
แขวงแสมด า ต่อมาในพ้ืนที่เขตมีประชากรหนาแน่นขึ้นมาก เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดูแลประชาชนได้
อย่างทั่วถึง กรุงเทพมหานครจึงตั้งส านักงานเขตบางขุนเทียน สาขา 1 ดูแลพ้ืนที่ 4 แขวง ซึ่งได้แยกออกไปเป็น
เขตจอมทองในปี พ.ศ. 2532 และเมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย แยกแขวงบางบอน
ออกไปตั้งเป็นเขตบางบอน 

2) พื้นที่ เขตปกครอง อาณาเขตติดต่อ และแผนที่ 
                 ตั้งอยู่ทางใต้สุดของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็ม
นาฬิกาดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางบอนและเขตจอมทอง มีทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย คลอง
วัดสิงห์ คลองสนามชัย คลองวัดกก คลองบัว (คลองตาเปล่ง) และคลองตาสุกเป็นเส้นแบ่งเขต 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตทุ่งครุและอ าเภอพระสมุทรเจดีย์  (จังหวัดสมุทรปราการ) 
มีคลองบางมด คลองรางแม่น้ า คลองรางด้วน (คลองสวน) คลองรางกะนก คลองนา คลองหัวกระบือ และคลอง
ขุนราชพินิจใจ (คลองกง) เป็นเส้นแบ่งเขต 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2410
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2479
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2508
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


-2- 

 ทิศใต้ จรดอ่าวไทย 
 ทิศตะวันตกติดต่อกับต าบลพันท้ายนรสิงห์และต าบลบางน้ าจืด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร มีแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร คลองบางเสาธง 
แนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร คลองสอง คลองแยกพะเนียง คลองตาแม้น 
คลองแสมด าใต้ และคลองแสมด าเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต 
        การแบ่งเขตการปกครอง 
   เขตบางขุนเทียนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง ได้แก่ 
 

แขวง พื้นที่ (ตร.กม.) จ านวนประชากร จ านวนบ้าน ความหนาแน่นประชากร 
ท่าข้าม 84.712 54,110 26,198 638.75 
แสมด า 35.975 117,766 52,893 3,273.55 
รวมทั้งหมด 120.687 171,876 79,091 1,424.14 

 

 
 

3)  ประชากร (ตามเอกสารแนบ) 
o จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (แยกแขวง เพศ สถานภาพ) 
o โครงสร้างประชากร (เด็ก วัยแรงงาน ผู้สูงวัย) 
o จ านวนบ้าน/จ านวนครัวเรือน 
o ความหนาแน่นและการกระจายตัวของประชากร 
o การนับถือศาสนา 
o สัญชาติ/เชื้อชาติ 
o อัตราการเกิด/ตาย/ 
o อัตราการย้ายถิ่น/สาเหตุการย้ายถิ่น 
o ประชากรแฝง/แรงงานต่างด้าว 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
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4) โครงสร้างทางการบริหาร/อัตราก าลัง  
     1. ข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง 

 

ส่วนราชการในส านักงานเขต 
จ านวน(คน) 

ข้าราชการ ลูกจ้าง 
อัตราถือครอง อัตราจริง อัตราถือครอง อัตราจริง 

ฝุายปกครอง 15 15 15 15 
ฝุายทะเบียน 18 18 1 1 
ฝุายเทศกิจ 11 11 29 29 
ฝุายการคลัง 14 14 1 1 
ฝุายการศึกษา 7 7 1 1 
ฝุายโยธา 18 18 58 57 
ฝุายรายได้ 11 11 2 2 
ฝุายพัฒนาชุมชนฯ 13 13 2 2 
ฝุายรักษาความสะอาด 13 13 345 345 
ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 10 10 4 4 

 
2. ข้าราชการฝ่ายการเมือง 
   - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร   1  คน 
   - สมาชิกสภาเขต                   7  คน 

 
5)  อ านาจหน้าที่/ความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ในส านักงานเขต 
      1. ฝ่ายปกครอง 
   มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ 
ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกิจ-
สงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การท าประชามติและ
ประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม 
งานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต  
งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป  
งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอ านวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทั่วไป ของส านักงานเขต งานที่ไม่ได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
      2. ฝ่ายทะเบียน 
  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียน
แรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การควบคุมดูแล
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการพิจารณา
ก าหนดหน่วยเลือกตั้ง การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 
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      3. ฝ่ายโยธา 
  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย 
ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณา  
อนุญาตกระท าการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การจัดหาหรือการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนเพ่ือกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืนโดยวิธีตกลงซื้อ
ขาย การขออุทิศ และการจัดซื้อโดยวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่เอกชน  
ที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบ ารุงดูแลรักษาคู คลอง ทางเท้าและท่อระบายน้ า สะพานข้าม
คลอง การปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ร่วมมือกับส านักผังเมืองในการวางและจัดท าผังเมืองประเภทต่าง ๆ 
การควบคุมอาคารตามท่ีได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดพ้ืนที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีเป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต การจัดท า ติดตั้ง ซ่อมแซม 
และดูแลรักษาความสะอาดปูายชื่อซอย ปูายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสี  ตีเส้น 
รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดท าคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทาง
จักรยาน และรวมถึงการส ารวจ ออกแบบ หรือประมาณราคาเพ่ือของบประมาณ การบริหารงบประมาณ  
การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือบ ารุงรักษาตามสัญญาหรืออ านาจหน้าที่ที่
รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
     4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนาควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้บริโภคลาร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การก าจัดแมลงและ
สัตว์น าโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ ก าจัด ห้าม ปูองกันและระงับเหตุร าคาญ 
ที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาต  
สุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วย
อาหาร หารใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
      5. ฝ่ายรายได้ 

มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร  (ได้แก่ ภาษีและ 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืน ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ค้างช าระภาษี 
ที่อยู่ในพ้ืนที่เขต การด าเนินคดีแก่ผู้ค้างช าระภาษี การจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดท าสถิติ
การจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

     ๖. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะ-

สิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ าเจ้าพระยาเรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่าย
สิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ ามัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและ
บ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดท าแผนการปลูกต้นไม้และ
พ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตท่ีรับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 
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     ๗. ฝ่ายการศึกษา  
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษา  

จัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน ประสาน ตรวจสอบ 
กลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ เพ่ือน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น วิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนเพ่ือการวาง
แผนการรับนักเรียนแต่ละระดับ ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่งให้
สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบในพ้ืนที่เขตเพ่ือเตรียมการรับนักเรียน ประสานงาน ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียน
ของสถานศึกษาในพ้ืนที่เขต รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือน าเสนอ
ผู้อ านวยการเขต ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับงานการศึกษาของส านักงาน
เขต วางแผนและด าเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่ างเป็นระบบ 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา การส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การคุ้มครอง
สิทธิของนักเรียน ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจการนักเรียนของสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสานการส ารวจข้อมูล ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ  
ด้อยโอกาส เด็กความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ด าเนินการด้านภารกิจของศูนย์
วิชาการ ด าเนินการด้านการเงิน การงบประมาณและการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

     ๘. ฝ่ายการคลัง  
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงิน  

งบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด (ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การน าส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดท าสรรพบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ การ
ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดท างบเดือนแสดงรายการจ่ายเงิน ของหน่วยงาน การจัดท ารายงานทางการ
เงินตามระยะเวลาที่ก าหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงิน
ของหน่วยงาน การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีการควบคุมการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือการบริหาร  
การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการด าเนินงาน ด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุม
ทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูล
และข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จ านวน ๙ ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ 
ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชีระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน 
ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ) การบริหารข้อมูลและรายงาน
ภาพรวมของงบประมาณการเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 

     ๙. ฝ่ายเทศกิจ  
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมาย  

อ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทา-
สาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดีและการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี 
และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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     ๑๐. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
 มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการพัฒนาชุมชน และสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ 

สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น า
ชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชน
ในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจัดหาที่อยู่
ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพการจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต การด าเนินการเก่ียวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬาและลานกีฬา 
การด าเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี 
กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริม
การท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม 
นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อมเพ่ือการเกษตร 
การด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

6)  รายได้ของส านักงานเขต (ภาษี/เงินอุดหนุน/อ่ืนๆ) 

7)  ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ของส านักงานเขต 

8)  ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ (ทั้งรัฐและเอกชน/ในและนอกสังกัด) 

      วัด มีจ านวน 14 แห่ง 
- วัดกก 
- วัดก าแพง 

   -  วัดท่าข้าม 
- วัดแทนวันดีสุขาราม 
- วัดธรรมคุณาราม (หลวงพ่อเต่า) 
- วัดบัวผัน 
- วัดบางกระดี่ 
- วัดปทีปพลีผล 
- วัดประชาบ ารุง (วัดลูกวัว) 
- วัดพรหมรังสี 
- วัดเลา 
- วัดสะแกงาม 
- วัดแสมด า 

  -  วัดหัวกระบือ 
  มหาวิทยาลัย มีจ านวน 1 มหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน 
  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีจ านวน 4 โรงเรียน 

   - โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 
- โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%81_2
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- โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี 

 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีจ านวน 18 โรงเรียน 
           - โรงเรียนวัดกก 
           - โรงเรียนวัดก าแพง 
           - โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 
           - โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) 
           - โรงเรียนวัดเลา 
           - โรงเรียนวัดท่าข้าม 
           - โรงเรียนราชมนตร ี(ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) 
           - โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
           - โรงเรียนวัดสะแกงาม 

- โรงเรียนวัดแสมด า 
- โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 
- โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ 
- โรงเรียนวัดบัวผัน 
- โรงเรียนแก้วข าทับอุปถัมภ์ 
- โรงเรียนวัดบางกระดี่ 
- โรงเรียนวัดหัวกระบือ 
- โรงเรียนวัดประชาบ ารุง 
- โรงเรียนวัดประทีปพลีผล  
  (พระครูพิพิธพัฒนโสภณ อุปถัมภ์) 

โรงพยาบาล  มีจ านวน 3 แหง่ 
- โรงพยาบาลนครธน 
- โรงพยาบาลพระราม 2 
- โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (ก าลังก่อสร้าง) 

 

2. ข้อมูลเฉพาะ 

2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กยภ.) 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

ประเภทการใช้ที่ดิน พื้นที่ตามผังเมืองรวม พื้นที่การใช้ที่ดนิปจัจุบนั การเปลี่ยนแปลง 
ที่ดินประเภทอนุรักษช์นบทและ
เกษตรกรรม 

31,316,129.64 3,962.83  

ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม 

61,723,025.53 99,810.14  

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแนน่
น้อย 

12,867,031.64 20,002.39  

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแนน่
ปานกลาง 

13,742,479.23 57,678.80  

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 1,312,970.42 5,921.40  
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 3,032,190.90 20,106.00  
ที่ดินประเภทสถาบนัราชการ  
การสาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

3,176,550.11 -  

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1_2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง 
 ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง 

1. ถนน ตรอก ซอยในพ้ืนที่เขต 
 

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

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
ถนนสายหลัก 3 10.7    
ถนนสายรอง 6 40.69    
ตรอก ซอย 257 154.04    

2. สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพ้ืนที่เขต 
 

ชื่อสะพาน ชื่อถนน ชื่อทางแยก ชนิดสะพาน ความยาว (ม.) ช่องจราจร ปีที่สร้าง 
ข้ามถนน

พระราม 2 
บางขุนเทียน
ชายทะเล 

บางขุนเทียน
ชายทะเล 

คสล.คานเหล็ก 1,000 4 ไม่ทราบ 

แยกต่างระดับ
บางขุนเทียน 

พระราม 2 กาญจนาภิเษก คสล. 
 

800 6 ไม่ทราบ 

o รูปแบบการเดินทางในพ้ืนที่ 
รูปแบบการเดินทางในพ้ืนที่เขต มี...2...รูปแบบ ได้แก่ รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง รถไฟใต้

ดิน รถไฟฟูา BTS เรือ และรถสองแถว 
o สภาพการจราจรในพ้ืนที่ 

- ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางในพ้ืนที่....60...กิโลเมตร/ชั่วโมง 
- จ านวนจุดและพ้ืนที่ที่การจราจรติดขัด  
 

จุด/บริเวณที่มีการจราจรติดขัด ช่วงเวลา สาเหตุ 
แยกสะแกงาม 16.00 – 19.00 น. มีปริมาณรถมาก 
 

o จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้ 
 

ชื่อถนน/เสน้ทาง ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง 
(กม.) 

สถิติผู้ใช้ทาง 
(คน) 

สถิติอุบัติเหตุ 
(คร้ัง/เดือน) 

ถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล 

ถนนพระรามที่ 2 ถนนเลียบคลองพิทยา- 
ลงกรณ์ 

17 ไม่ทราบ ไม่ทราบ 

ถนนเลียบคลอง
พิทยาลงกรณ์ 

ถนนบางขุนเทียน
ชายทะเล 

สุดเขต กทม. 3 ไม่ทราบ ไม่ทราบ 

 
o จุดจอดจักรยาน มีจ านวน ....4...จุด 
o จ านวนท่าเรือ (เรือโดยสาร) มีจ านวน ....1...ท่า 
o จ านวนจุดเชื่อมต่อบริการขนส่งสาธารณะ …..ไม่มี..... 
o ระยะเวลาที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากที่พัก/ที่ท างานถึงบริการขนส่งสาธารณะ) 

....20...นาท ี
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o สภาพทางเท้าในพ้ืนที่ …..พอใช้..... 
o ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ที่สามารถรองรับได้ 

 

ชื่ออาคาร/สถานที่จอดรถยนต์ 
เจ้าของ 

รถยนต์ที่รองรับ (คัน) 
ราชการ เอกชน 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2   1,000 
 

o จุดเสี่ยงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง …..ไม่มี.... 
คูคลอง/ระบบการระบายน้้า/การป้องกันน้้าท่วม (ตามเอกสารแนบ) 
o จ านวน/ประเภท/ขนาดพ้ืนที่แหล่งน้ าในพ้ืนที่  
o จ านวนคูคลอง/ทางระบายน้ า (ประเภท/ขนาด/ระยะทาง) 
o การบุกรุกคูคลองพ้ืนที่สาธารณะ (ที่เก่ียวกับการระบายน้ า) 
o จุดอ่อนน้ าท่วม (บริเวณ, ขนาดพ้ืนที)่ 
o ระยะเวลาเฉลี่ยในการระบายน้ า 
o คูคลอง แม่น้ า(บริเวณ) ที่มีการก่อสร้างแนวเขื่อนปูองกันน้ าท่วม (ชื่อคลอง,มีหรือไม่มีเขือ่น

,ความยาวของเขื่อน-ร้อยละของความยาวคลอง) 
การให้บริการของการประปา  
o พ้ืนที่การให้บริการของการประปา 
o ปริมาณและแนวโน้มการใช้น้ าของประชาชนในพื้นที่ 
o จ านวนครัวเรือนที่มี/ไม่มีน้ าปาปาใช้ 
o แหล่งน้ าที่ใช้อุปโภค/บริโภคในพื้นที่ 

การให้บริการของการไฟฟ้า  
o พ้ืนที่ให้บริการของการไฟฟูา 
o ปริมาณและแนวโน้มการใช้ไฟฟูาของประชาชนในพื้นท่ี 
o จ านวนครัวเรือนที่มี/ไม่มีไฟฟูาใช้ 

2.2 ด้านสิ่งแวดล้อม  
 มูลฝอย/สิ่งปฏิกูล/ไขมัน  

o ประเภท/ปริมาณขยะต่อวันของประชาชนในพ้ืนที่…..273…ตัน 
- ขยะย่อยสลาย  150  ตัน 
- ขยะรีไซเคิล    85  ตัน 
- ขยะอันตราย   0.2  ตัน 
- ขยะทั่วไป          37.8  ตัน 

o ความสามารถในการจัดเก็บ/รูปแบบ/วิธีการ/เส้นทาง (การบริหารจัดการ) 
- ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้ …….278.9….ลูกบาศก์เมตรเดือน   
- ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้ (ลบ.ม.) /จ านวน…..109.8…ลกูบาศก์เมตรเดือน   

 อากาศ/เสียง 
o จุดตรวจวัดควันด า 

- ถนนพระรามที่ 2 ขาเข้าหน้าห้างบิ๊กซีพระราม 2 สาขา 2 
o กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
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 น้้าเสีย/การบ้าบัด  
 พื้นที่สีเขียว  

2.3 ด้านสังคม  
ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามเอกสารแนบ) 

o จ านวน/ประเภท/ที่ตั้ง/ประชากร 
o การศึกษา 
o อาชีพ 
o รายได้ 
o ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย 
o การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

สวัสดิการสังคม 
o จ านวนผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน และได้รับการดูแล 

 

ประเภท 
จ านวน (ราย) 

หมายเหตุ 
ลงทะเบียน ได้รับบริการ 

ผู้พิการ ๑,536 ๑,536  

ผู้สูงอายุ 14,738 14,738  

 
o จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน/จ านวนนักเรียน 

 
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ที่ตั้ง จ านวนเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน
ข้างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา 

ซอยเทียนทะเล 20 แยก 8-5 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล แสมด า  50 

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน
สามัคค ี

2 ซอยบางกระดี่ 19 แยก 1 ถ.บางกระดี่ แสมด า 140 

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน
หลวงพ่อขาว 

ซอยเทียนทะเล 19 แยก 2-6-1 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล  
ท่าข้าม 

60 

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน
เพชรทองค า 

5 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 12-5 ถ.บางกระดี่ แสมด า 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กพิพิธพฒันโสภณ  
(วัดปทปีพลผีล) ชุมชนหมู่บ้าน 
วงแหวนทวีสุข 

18 วัดปทีปพลีผล ถ.บางขุนเทยีนชายทะเล ท่าข้าม 110 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกก 18 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 44 แยก 3 ท่าข้าม 65 
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o จ านวนห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือ/ผู้ใช้บริการ 
 

ประเภท จ านวน (แห่ง) ผู้ใช้บริการ(เฉลี่ย/เดือน) 

ห้องสมุดประชาชน -  

บ้านหนังสือ 7 600 คน 
 

o จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ใช้บริการ 
 

ลาน A 5 แห่ง ผู้ใช้บริการ 144,710 ราย 
ลาน B 6 แห่ง ผู้ใช้บริการ 134,872 ราย 
ลาน C 28 แห่ง ผู้ใช้บริการ 476,256 ราย 
จ านวนลานกีฬา Extreme 
sports 

- แห่ง ผู้ใช้บริการ - 

 
o จ านวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น/ผู้รับบริการ 

-  มีจ านวน 1 แห่ง ผู้ใช้บริการ 10,127 ราย 
o จ านวนสวนสาธารณะ/พ้ืนที/่ผู้ใช้บริการ 
     -  มีจ านวน 2 แห่ง ผู้ใช้บริการ 5,500 ราย 
o จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย 

มีจ านวน ....1...ราย 
o เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์ มีจ านวน....7....ราย 

2.4 ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้  

ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พื้นที่ 
 - พ้ืนที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่    19,911.82  ไร ่
 -  จ านวนเกษตรกร   964 ราย 
 ผลผลิต (ระบุชนิด/ประเภท/ช่วงเวลาที่ได้ผลผลิต/ผลผลิตต่อไร่) 
 1. มะพร้าว พืช ตลอดปี  1,200 กก./ไร่/ปี 
 2. หอยแครง ประมง   509 กก./ไร่/ปี 
 3. กุ้งกุลาด า ประมง 50.40 กก./ไร่/ปี 
 4. กุ้งขาวแวนาไมต์ 84.30 กก./ไร่/ปี 

การท่องเที่ยว 
o จ านวนแหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- จ านวนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่    18 แห่ง 
 

ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว จ านวน (แห่ง) ช่วงเวลาที่มีการท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 6 ตลอดป ี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ 12 ตลอดป ี
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- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

กิจกรรม ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ 
1. โครงการกินปูดูทะเลกรุงเทพฯ 5 – 9 มิถุนายน 2557 800,000 บาท 
2. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัส าคัญและอนุรักษ์
สืบสานวฒันธรรมประเพณีไทย 

ตลอดปีงบประมาณ 3,703,000 บาท 

3. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 10 มกราคม 2557 700,000 บาท 
4. โครงการดนตรีในสวน 20 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 

2557 รวม 10 คร้ัง 
600,000 บาท 

 

2.5  ด้านสาธารณสุข  
 การเจ็บป่วย 

o สถิติการปุวยและตายด้วยโรคที่ไม่ติดต่อ 
o สถิติการปุวยและตายด้วยโรคติดต่อ 

บริเวณท่ีมีการแพร่ระบาดของโรค 
o สถิติการตายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
o สถิติการฆ่าตัวตาย และความรุนแรงในครอบครัว 

การให้บริการ 
o ประเภท จ านวน ที่ตั้งของสถานพยาบาล/ให้บริการ  
o จ านวนเตียง การครองเตียงของสถานพยาบาล/สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
o จ านวนผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาล แยกผู้ปุวยใน ผู้ปุวยนอก  

โรคที่รักษา 
o สถิติการรักษา (ตาย หาย เฝูาระวัง) 
o จ านวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

2.6  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 สถิติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

o คดีอาชญากรรม (ท าร้ายร่างกาย ฆ่า ข่มขืน ปล้น ชิงทรัพย์) 
o อุบัติเหตุทางถนน/รถยนต์ 
o คดีเก่ียวกับยาเสพติด 
o ไฟไหม้/แผ่นดินไหว/น้ าท่วม 
o อาคารทรุด  ปูายล้ม ตึกถล่ม 
o สารเคมีรั่วไหล 

การป้องกัน 
o จ านวนปูาย/อาคารเสี่ยงภัย 
o จ านวนจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ (ตามเอกสารแนบ) 
o จ านวนจุดติดตั้งและจ านวนกล้อง cctv ในพ้ืนที่ 
o จ านวนไฟส่องสว่างในพ้ืนที่  
o จ านวนสถานีและพ้ืนที่การให้บริการของสถานีต ารวจในพ้ืนที่ 
o จ านวนสถานีปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/สถานีดับเพลิง/หัวจ่ายน้ าดับเพลิง 
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o มูลนิธิกู้ภัยต่าง ๆ  
o ความเร็วในการเข้าถึงพ้ืนที่เกิดเหตุ 

2.7 ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง (กยบ.) 
o จ านวนอาสาสมัครต่าง ๆ  

 
 อาสาสมัคร จ านวน 

(คน) 
1. อาสาสมัครบ้านหนังสือ 14 
2. อาสาสมัครลานกีฬา 12 
3. อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 8 
4. อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชน 1 
5. อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2 
6. อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 38 


