
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการก าหนดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตทวีวัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลทั่วไปของพืน้ที่เขต

1. จ านวนประชากรในพ้ืนที่จ าแนกตามอายุและแขวง

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

ชาย 109 120 142 203 146 149 164 173 180 176

หญิง 99 111 152 163 163 161 176 229 202 210

รวม 208 231 294 366 309 310 340 402 382 386

ชาย 285 298 336 405 372 361 386 376 402 441

หญิง 278 283 370 404 398 391 386 451 497 542

รวม 563 581 706 809 770 752 772 827 899 983

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

รวมทัง้หมด 771 812 1000 1175 1079 1062 1112 1229 1281 1369

เพศ

ข้อมูล :  ณ  วนัที ่1 กนัยายน 2557

แขวง ศาลาธรรมสพม์

แขวง………-………….

แขวง………-………….

แขวง

แขวง ทววีฒันา

อาย ุ(ปี)



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

ชาย 172 143 99 54 26 25 13 2 3 0 1

หญิง 220 181 108 58 55 29 20 10 2 0 2

รวม 392 324 207 112 81 54 33 12 5 0 3

ชาย 426 370 226 146 93 63 25 14 5 2 0

หญิง 565 481 303 184 113 82 61 23 7 2 2

รวม 991 851 529 330 206 145 86 37 12 4 2

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

รวมทัง้หมด 1,383 1,175 736 442 287 199 119 49 17 4 5

แขวง ศาลาธรรมสพม์

อาย ุ(ปี ตอ่)

ข้อมูล :  ณ วนัที ่1 กนัยายน  2557

แขวง………………….

แขวง………………….

แขวง เพศ

แขวง ทววีฒันา



2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิน่ของประชากรในพ้ืนที่ 

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

แขวง..ทววีฒันา.... 1 1 241 121 102 112 66 36

แขวง..ศาลาธรรมสพม์... 138 207  - 18 181 215 210 114

แขวง........-..............

แขวง........-..............

รวม 139 208 241 139 283 327 276 150

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

แขวง...ทววีฒันา.... 1464 1559 1330 804 1314 1401 1379 792

แขวง..ศาลาธรรมสพม์... 3220 3369 2885 1627 2334 2549 2267 1383

แขวง......................

แขวง......................

รวม 4,684 4,928 4,215 2,431 3,648 3,950 3,646 2,175

แขวง

แขวง
การย้ายเข้า การย้ายออก

การเกิด การตาย



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



4. จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน

พม่า

ลาว

เขมร

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

5. ความหนาแน่นของประชากร

พืน้ที่ จ านวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวง...ทววีฒันา.... 22,409 10,609 11,800 22 7,991  -

แขวง..ศาลาธรรมสพม์... 54,597 25,309 29288 28.698 23,155  -

แขวง........-..............

รวมทัง้หมด 77,006 35,918 41,088 50 31,146  -

1,340

1,410

1.902

ครอบครัว

4.014

     ความหนาแน่น  

   (คน/ตร.กม.)

จ านวน (คน) แยกแขวง

 -

แขวง..ศาลาธรรมสพม์....

3,992

1,799

ข้อมูล :  ณ วนัที ่1 กนัยายน  2557

1,520

 -

แขวง...ทววีฒันา........

3,232

2.112

แขวง
ประชากร

ประเทศ



6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน)

ศาสนา จ านวน (คน)

พทุธ  -

อิสลาม  -

คริสต์  -

อ่ืนๆ (ระบ)ุ  -

7. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนที่เขต

ศาสนา จ านวน (แหง่)

พทุธ  -

อิสลาม  -

คริสต์  -

อ่ืนๆ (ระบ)ุ  -



8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์

แขวง จ านวน (แหง่)

แขวง.......................  -

แขวง.......................  -

แขวง.......................  -

แขวง.......................  -

9. กิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญ โดดเด่น

กิจกรรม

1...วนัลอยกระทง.....

2..ประเพณีวนัสงกรานต์......

3...ประเพณีวนัเข้าพรรษา

4..วนัพอ่-วนัแม.่...

เดอืนเมษายน

เดอืนสงิหาคม/ ธันวาคม

ความส าคญั

เพ่ือสบืสานวฒันธรรมประเณีไทย

เพ่ือสบืสานวฒันธรรมประเณีไทย

เพ่ือสบืสานวฒันธรรมประเณีไทย

เพ่ือเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์

ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม

เดอืนกรกฏาคม

ช่ือ ความส าคญั

เดอืนพฤศจิกายน

ข้อมลู :  ณ วนัที ่1 กนัยายน  2557





โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

15 14 8 8

16 16 2 2

11 11 26 25

13 13 2 2

6 6 2 2

21 21 71 69

10 9 2 2

13 13 6 6

13 11 517 496

10 10 18 18

128 124 654 630

2. จ านวนข้าราชการการเมือง

........1............. คน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

ข้าราชการ

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ฝ่ายโยธา

รวมทัง้หมด

จ านวน (คน)

สว่นราชการในส านกังานเขต

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ลกูจ้าง



........7............. คน

3. รายได้ของส านักงานเขต 

ประมาณการ รายได้จริง

 - ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 30,000,000.- 29,601,927.99

1,450,000.- 1,614,406.25

6,400,000.- 6,473,150.86

5,040,000.- 4,498,530.-

 - 38,050.-

4,540,000.- 4,052,630.-

500,000.- 407,850.-

 -  -

   - คา่ธรรมเนียมเก็บขนไขมนั

 - สมาชิกสภาเขต

 - ภาษีป้าย

 - ภาษีบ ารุงท้องที่

รายได้ (ล้านบาท)
ประเภทของรายได้

ข้อมูล : ณ วนัที ่1 กนัยายน 2557

 - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ระบ)ุ

 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

   - คา่ธรรมเนียมขนมลูฝอย

   - คา่ธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกลู



4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต 

สนบัสนนุงานประจ า สนบัสนนุงานยทุธศาสตร์

1,301,500.-

 -

 -

 -

22,449,100.-

2,000,000.-

 -

7,430,800.-

3,651,900.-

102,900.-

36,936,200.-

งบสนบัสนนุงานประจ าและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง คา่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าปี

ของหน่วยงาน

สว่นราชการในส านกังานเขต
งบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

5.โรงพยาบาลธนบรีุ 2 เลขที ่83 หมูท่ี ่12 ถนนบรมราชนี แขวงศาลา- ให้บริการด้านการแพทย์ สาธารณสขุ 

เลขที ่83 หมูท่ี ่12 ถนนบรมราชนี แขวงศาลา- อ านวยการ ประสาน แนะน า ก ากบัการและด าเนินการเก่ียวกบั

ธรรมสพม์ เขตทวีวฒันา การวิจยัและพฒันาของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 

4.กรมวทิยาศาสตร์ทหารเรือ

3.สถานีต ารวจคูข่นานลอยฟ้า

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ทีต่ัง้

1.ศนูย์บริการสาธารณสขุ 67

2.สถานีต ารวจนครบาลธรรมศาลา

เลขที ่3 ถนนอทุยาน แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา

เลขที ่5 ถนนอทุยาน แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา

เลขที ่83 หมูท่ี ่18 ถนนบรมราชนี แขวงศาลา-

ธรรมสพม์ เขตทวีวฒันา

ธรรมสพม์ เขตทวีวฒันา

  - " -

ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

ให้บริการด้านการแพทย์ สาธารณสขุ และงานสงัคมสงเคราะห์

ดแูลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

การควบคมุและการจดัการจราจร และการอ านวยความ-

ยตุิธรรมทางอาญา



ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามผงัเมืองรวม การใช้ทีด่นิปัจจบุนั การเปลี่ยนแปลง

1. ทีอ่ยู่อาศยั

2. พาณิชยกรรม

3. อตุสาหกรรม

4. คลงัสนิค้า

5. อนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม 15,641,411.52 ตร.ม. 6,569.25 ตร.ม.

6. ชนบทและเกษตรกรรม 34,199,153.05 ตร.ม. 95,232.97 ตร.ม.

 7. อนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริมศลิป วฒันธรรมไทย

 8. สถานบนัราชการ การสาธารณปูโภค/

สาธารณกูาร

หมายเหตุ : ข้อมลู ณ วนัที ่1 กนัยายน  2557

ประเภทการใช้ทีด่นิ
พืน้ที ่(ตร.กม.)



2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพ้ืนที่เขต

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ถนนสายหลกั 4 10,600  /

ถนนสายรอง 3 14,575  /

ตรอก ซอย

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพ้ืนที่เขต

ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีทีส่ร้าง

ถ.พทุธมณฑลสาย 2 พทุธมณฑลสาย 2 พทุธมณฑลสาย 2 เหลก็ 810 3(1) 2548

 - บรมราชชนนี

ถ.พทุธมณฑลสาย 3 พทุธมณฑลสาย 3  - คอนกรีต  -  -  -

 - บรมราชชนนี เสริมเหลก็

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

จ านวนจดุตดัของถนนในพืน้ทีเ่ขต...............10..........จดุ



.........2.............รูปแบบ

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

2.4 สภาพการจราจรในพ้ืนที่

2.5 พ้ืนที่ที่มีปัญหาการจราจร

ช่วงเวลา

2.3 รูปแบบการเดินทางหหลักในพ้ืนที่เขต

จดุ/บริเวณทีก่ารจราจรตดิขดั

 ไม่มี

     ความเร็วเฉลี่ยของการเดนิทางในพืน้ที.่......43.32.......กิโลเมตร/ชัว่โมง 

สาเหต



2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.) สถิตผิู้ ใช้ทาง สถิตอิบุตัเิหต

3.8  -  -

1  -  -

4.5  -  -

8  -  -

จ านวนจดุจอดจกัรยานในพืน้ที.่................-ไม่มี-........................จดุ

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

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

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

ถนนกาญจนาภิเษก

ถนนเพชรเกษม

เส้นทางจกัรยานถนนพทุธมณฑลสาย 3 ถนนบรมราชชนนี

เส้นทางจกัรยานซอยวดัอินทรา ถนนราชพฤกษ์

เส้นทางจกัรยานถนนพทุธมณฑลสาย 2 ถนนบรมราชชนนี

หมูบ้่านเทพนคร

ปลายทางต้นทางช่ือถนน/เส้นทาง

เส้นทางจกัรยานถนนอทุธยาน ถนนพทุธมณฑลสาย 3 ถนนพทุธมณฑลสาย 4



2.10 สภาพทางเท้าในพ้ืนที่ (ความเห็นทีมี่ตอ่ทางเท้าในพืน้ที)่.... มีความสะดวก เรียบร้อยด.ี...............................................................

2.11  ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ทีส่ามารถรองรับได้

รถยนต์ทีร่องรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)

 / 50 - 100

2.12 จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

การป้องกนั/แก้ไขสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุสาเหตุ

 - ไม่มี -

บริเวณทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ

สถานทีจ่อดรถบริเวณส านกังานเขต

ช่ืออาคาร/สถานทีจ่อดรถยนต์
เจ้าของ



คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนที่เขต

มี ไมมี่ มี ไมมี่ สนน. สนข.

มหาสวสัดิ์ ถ.กาญจนาภเิษก คลองทวีวฒันา 50 - 60 8,900  / กรมชลฯ

ทวีวฒันา คลองมหาสวสัดิ์ คลองบางไผ่  12 - 35 7,400  /  /

บางคเูวียง คลองมหาสวสัดิ์ คลองทวีวฒันา  6 - 8 3,600  /  /

คลองซอย คลองมหาสวสัดิ์ คลองบางพรม  6 - 8 3,660  /  /

คลองควาย คลองบางคเูวียง คลองบางระมาด  6 - 8 4,000  /  /

ขนุศรีบรีุรักษ์ คลองบางคเูวียง คลองบางพรม  6 - 8 4,000  /  /

บางเชือกหนงั ถ.กาญจนาภเิษก คลองทวีวฒันา  15 - 16 5,700  /  /

บางระมาด ถ.กาญจนาภเิษก คลองขนุศรีบรีุรักษ์  15 - 16 3,500  /  /

คลองโพธ์ิ คลองมหาสวสัดิ์ คลองควาย  8 - 20 2,500  /  /

คลองบางพรม ถ.กาญจนาภเิษก คลองทวีวฒันา  6 - 12 6,640  /  /

คลองบ้านไทร ถ.กาญจนาภเิษก คลองควาย 8 2,740  /  /

คลองบางน้อย ถ.กาญจนาภเิษก คลองผู้ ใหญ่  5 - 12 5,260  /  /

คลองลางตาล ถ.กาญจนาภเิษก คลองควาย  6 - 8 2,800  /  /

คลองศรีศภุผล คลองซอย คลองทวีวฒันา  6 - 8 1,700  /  /

คลองนา คลองทวีวฒันา สดุเขตทวีวฒันา  5 - 6 400  /  /

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



คลองใหม่ คลองควาย คลองขนุศรีบรีุรักษ์  5 - 9 1,400  /  /

คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนที่เขต

มี ไมมี่ มี ไมมี่ สนน. สนข.

คลองทอ่ คลองบางพรม คลองขนุศรีบรีุรักษ์  5 - 9 2,115  /  / กรมชลฯ

คลองยายหอม คลองขนุศรีบรีุรักษ์ คลองควาย  6 - 8 1,600  /  /

แยกคลองบางน้อย คลองบางพรม คลองบางน้อย 8 150  /  /

คลองผู้ ใหญ่ คลองบางเชือกหนงั คลองบางน้อย  6 - 8 1,250  /  /

คลองลดัน่ิมไสว คลองบางพรม คลองบางน้อย 8 560  /  /

คลองยายโมง คลองขนุศรีบรีุรักษ์ คลองซอย  3 - 7 1,941  /  /

คลองปทมุ คลองทวีวฒันา สดุเขตทวีวฒันา  9 - 14 1,900  /  /

คลองเนินทราย คลองปทมุ คลองบางระทกึ  3 - 6 2,840  /  /

คลองบางระทกึ คลองทวีวฒันา สดุเขตทวีวฒันา  3 - 6 1,180  /  /

แยกคลองบางไผ่ คลองบางไผ่ หมู่บ้านชวนช่ืน  5 - 7 400  /  /

ยาว(ม.)
แนวเข่ือนป้องกันน า้ทว่ม การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ

หมายเหตุช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.)



2. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขัง และการระบายน ้า

มาก ปานกลาง น้อย

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

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

 5. ช่องทางหลักในการระบายน ้าในพืน้ทีเ่ขตประกอบด้วย....ทางคลอง/ ทอ่ระบายน า้...........................

ระยะเวลา

เฉลี่ยในการ

ระบายน า้ 

ขนาดพืน้ที ่

(ตร.ม.)
 บริเวณที่เป็นจดุออ่นน า้ทว่ม สาเหตุ

ผลกระทบตอ่พืน้ที่



 

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

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

สถานประกอบการ

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

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

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

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

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

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

โรงงาน

ตลาด

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

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

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

ผลกระทบตอ่พืน้ที่ทีต่ัง้ช่ือ

1...........................ชมุชน

ประเภทของกิจกรรม



มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ที.่.......94..........ตนั(ทีผ่่านการชัง่น า้หนกัน าไปฝังกลบั)

    ขยะยอ่ยสลาย.......132..........ตนั

    ขยะรีไซเคลิ..........219...........ตนั

    ขยะอนัตราย.........0.63..........ตนั

    ขยะทัว่ไป...........94..............ตนั(น าไปฝังกลบ)

2. ปริมาณส่ิงปฏิกูลทีจ่ดัเก็บได้....147.27.......ลบ.ม./เดอืน

3. ปริมาณไขมันทีจ่ดัเก็บได้...13.50........ลบ.ม. /เดอืน

4. ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ทีต่ัง้

พืน้ทีร้่าน (ตร.ม.)

1 ตร.ม.

<กวา่ 100 ตร.ม.

<กวา่ 100 ตร.ม.

<กวา่ 100 ตร.ม.

5.นางสาวจอมศรี สารเลา 1/2 ถ.พทุธมณฑลสาย 3 แขวงทววีฒันา 1 ตร.ม.

6.นายวเิชียร พฒุเนียม 199/33 แขวงศาลาธรรมสพม์ 1 ตร.ม.

7.ร้านแสงเทียน 52/7 ม.9 ถ.ทววัฒันา-กาญจนา แขวงทววีฒันา 1 ตร.ม.

8.นายส ารวย  รุ่งเจริญ แขวงศาลาธรรมสพม์ เขตทววีฒันา <กวา่ 100 ตร.ม.

9.ร้านชิโนรสค้าเศษแก้ว 12/15 ซ.ไทยส าราญ ม.7 ถ.พทุธมณฑลสาย 3 1 ตร.ม.

10.นายสทุิน  โสภา 18/17 ซ.พิทกัษ์ธรรม ถ.ศาลาธรรมสพม์ 1 ตร.ม.

11.หจก.บีเค แอล ปากทางเข้า ร.ร.อนบุาลพลอยแก้ว ถ.บรมราชชนนี 1 ตร.ม.

12.นายสมพร  เทพศร 4/1 ถ.ทววีฒันา-กาญจนาภิเษก ซ.12 1 ตร.ม.

1 ตร.ม.

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

13.ร้านน้องนงนชุ

52/4 ม.4 ซ.ศาลาธรรมสพม์ 44 แขวงศาลาธรรมสพม์

70/68 ม.สนิพฒันาธานี ซ.6 แขวงทววีฒันา

67/75 ม.สนิพฒันาธานี แขวงทววีฒันา

25/25 ม.ร่วมเกือ้ แขวงทววีฒันา

47/1 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.12

4.ถนอมการค้า

3.ร้านอาปอลกูจนัทร์ ตู้พานิช

ช่ือร้าน/สถานทีรั่บชือ้ของเก่า ทีต่ัง้

1.ร้านรุ่งทรัพย์การค้าของเก่า

2.ร้านสทิธิมลสพุรรณ

(น าไปใช้ประโยชน์ ท าปุ๋ ยหมกั เลีย้งสตัว์ อ่ืนๆ)

(จากการส ารวจร้านรับซือ้ของเก่าในพืน้เขตทีมี่การคดัแยกขยะแล้ว)

(น าสง่ส านกัสิง่แวดล้อมก าจดัอย่างถกูวธีิ)



อากาศ/เสียง

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

    

2. พ้ืนที/่บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบบริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ผลกระทบพืน้ที/่บริเวณทีมี่ปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ



4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั



6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

7. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี)

จ านวนเร่ือง

ร้องเรียน

จ านวนเร่ืองทีไ่ด้รับ

การแก้ไข
หมายเหตุ

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

น า้ทว่ม

พืน้ทีส่เีขียว/ต้นไม้

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

เร่ือง

ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู

ฝุ่ น/อากาศ

เสยีง

น า้เสยี/การบ าบดั

ช่ือ ทีต่ัง้ ประเภทของกิจกรรม ผลกระทบ



ด้านชุมชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

1. ประชากร

พืน้ที่ จ านวน จ านวน จ านวน กรรมสทิธ์ิ

(ไร่) ประชากร บ้าน ครัวเรือน ทีด่นิ

1.แขวงทววีฒันา หมูบ้่านจดัสรร 120 1,503 803 840 ของตนเอง

650 832 402 433 ของตนเอง

25 630 212 137 ของตนเอง

ชมุชนชานเมือง 500 473 95 144 ของตนเอง

2. แขวง.ศาลา หมูบ้่านจดัสรร 70 280 79 92 ของตนเอง

ธรรมสพม์ 22 458 136 158 ของตนเอง

60 831 392 439 ของตนเอง

42 1,120 315 335 ของตนเอง

100 750 320 353 ของตนเอง

250 670 175 196 ของตนเอง

96 678 236 236 ของตนเองถนนพทุธมณฑลสาย 3

ถนนบรมราชชนนี ซอย 121

ถนนบรมราชชนนี ซอย 74

ถนนบรมราชชนนี ซอย 123

ถนนพทุธมณฑลสาย 3 ซอย 25

ถนนพทุธมณฑลสาย 3 ซอย 19

ถนนพทุธมณฑลสาย 2 ซอย 24/1

ทีต่ัง้

ถนนทววีฒันา ชอย 25 

ถนนทววีฒันา ชอย 9

ถนนพทุธมนฑลสาย 4

ถนนทววีฒันา-กาญจนาภิเษก

6..ชมุชนพฒันาหมูบ้่านเปรมวด.ี...

7..ชมุชนหมูบ้่านกฤษดานคร 31...

5..ชมุชนเจ้าพระยาร่วมใจ......

1. ชมุชนคลองเนินทราย.....

1..ชมุชนหมูบ้่านกอบแก้ว......

2..ชมุชนหมูบ้่านพรรณพฤกษา...

3..ชมุชนหมูบ้่านสขุทว ี1-2....

4...ชมุชนหมูบ้่านสกลุทิพย์....

2..ชมุชนหมูบ้่านสนิพฒันาธานี.....

3..ชมุชนศรีมณฑลสามคัค.ี.........

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

1..ชมุชนหมูบ้่านร่วมเกือ้.........



ชมุชนชานเมือง 80 735 106 146 ของตนเอง

120 917 197 235 ของตนเอง/

ทีเ่ช่า

60 1,002 262 280 ของตนเอง/

ทีเ่ช่า

1,250 920 280 305 ของตนเอง/

ทีเ่ช่า

120 420 113 142 ของตนเอง

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน

ประถมศกึษา มธัยม อดุมศกึษา อ่ืน ๆ 

1. แขวง.............. เคหะชมุชน

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

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

การศกึษา (ร้อยละ)

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

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

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

หวัถนนพทุธมณฑลสาย 2

ถนนศาลาธรรมสพม์ ซอย 26

ถนนศาลาธรรมสพม์ ซอย 58

ถนนพทุธมณฑลสาย 3 ซอย 18

ถนนศาลาธรรมสพม์

4..ชมุชนบางพรมร่วมใจ

1..ชมุชนประตนู า้ฉิมพลี

2..ชมุชนหลงัสถานีรถไฟ-สถานี

3..ชมุชนวดัปรุณาวาส

5..ชมุชนคลองมหาสวสัดิ์

ศาลาธรรมสพม์



3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน

รับจ้างทัว่ไป

ลกูจ้าง/

พนกังาน

บริษัท

รับ

ราชการ/

วสิาหกิจ

ค้าขาย ธุรกิจสว่นตวั อ่ืน ๆ 

1. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

อาชีพ (ร้อยละ) รายได้เฉลี่ย

ของ

ครัวเรือน/

เดอืน (บาท)

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

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

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



4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน

จ านวนผู้ มีสทิธ์ิ ร้อยละผู้ ใช้สทิธิ

1. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน
การมีสว่นร่วมทางการเมือง 

(ลา่สดุ)

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



ด้านการศึกษา

การศึกษาในระบบ

1. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

1. โรงเรียนในสงักดั กทม.ในพืน้ทีเ่ขตทววีฒันา 7 โรงเรียน มีนกัเรียนทัง้หมด 5,796 คน

               1.1 ระดบัชัน้ อ.1 - ป.6    จ านวน    5   โรงเรียน

               1.2 ระดบัชัน้ อ.1 - ม 3    จ านวน   1   โรงเรียน

               1.3 ระดบัชัน้ ม.1 - ม.3    จ านวน   1   โรงเรียน

2. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครทีจ่ดัการศกึษาส าหรับเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษ แยกตามพืน้ทีเ่ขต ความสามารถในการ
รับนกัเรียน และจ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

2. โรงเรียนในสงักดั กทม.ในพืน้ทีเ่ขตทววีฒันาทีจ่ดัารศกึษาส าหรับเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษ จ านวน 2 โรงเรียน

              2.1 โรงเรียนคลองทววีฒันา   จ านวน  26  คน

              2.2 โรงเรียนวดัปรุณาวาส  จะเปิดรับเดก็พิเศษในภาคเรียนที ่2 ปีการศกึษา 2557

3. โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

             3.1 โรงเรียนเอกชน  จ านวน  10  โรงเรียน

             3.2 โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฯ จ านวน  2  โรงเรียน

4. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

             4.1 โรงเรียนคลองต้นไทร (สขุล้อมอทุศิ)        จ านวนนกัเรียน  300  คน       จ านวนครู  15  คน

             4.2 โรงเรียนคลองทววีฒันา                         จ านวนนกัเรียน  1,147  คน     จ านวนครู  47  คน

             4.3 โรงเรียนคลองบางพรม                          จ านวนนกัเรียน  365  คน        จ านวนครู  20  คน

             4.4 โรงเรียนคลองมหาสวสัดิ ์                      จ านวนนกัเรียน  414  คน        จ านวนครู  18  คน

             4.5 โรงเรียนวดัปรุณาวาส                           จ านวนนกัเรียน  1,310  คน      จ านวนครู  54  คน

             4.6 โรงเรียนตัง้พิรุฬห์ธรรม                         จ านวนนกัเรียน  1,299  คน       จ านวนครู  56  คน

             4.7 โรงเรียนมธัยมปรุณาวาส                      จ านวนนกัเรียน  810  คน          จ านวนครู  38  คน

5. จ านวนเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียน
ตามปีการศกึษา             - จ านวนเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดัเขตทววีฒันา  จ านวน  26  คน
6. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสงักดั กทม. แยกรายชัน้/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

            - ไมมี่ข้อมลู -



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

           - ไมมี่ข้อมลู -

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

          - ไมมี่ข้อมลู -

9. ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การศกึษาตอ่ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

         - ไมมี่ข้อมลู -

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

คะแนนเฉลีย่จากการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2556 ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 : ส านกังานเขตทววีฒันา

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

        - ไมมี่ข้อมลู -

12. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ รายวชิา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

     - จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. ในพืน้ทีเ่ขตทววีฒันา

           - ข้าราชการครู                           จ านวน      260   คน

           - ข้าราชการ กทม. สามญั            จ านวน         8   คน

           - ลกูจ้างประจ า                          จ านวน       23   คน

           - ลกูจ้างชัว่คราว                        จ านวน       39   คน
13. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม .ทีย้่ายกลบัภมิูล าเนา/สาเหต ุแยกตามระดบัชัน้ รายวิชา รายโรงเรียนตาม
     - จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม.ในพืน้ทีเ่ขตทววีฒันา  ปีการศกึษา 2556  จ านวน 3  คน

14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม. 

             14.1 โรงเรียนคลองต้นไทร (สขุล้อมอทุศิ)        คะแนนเขต  3.80 คะแนน       รวมทัง้สิน้  95.04  

             14.2 โรงเรียนคลองทววีฒันา                         คะแนนเขต  3.88 คะแนน       รวมทัง้สิน้  97.04  

             14.3 โรงเรียนคลองบางพรม                         คะแนนเขต  3.80 คะแนน        รวมทัง้สิน้  95.01  

             14.4 โรงเรียนคลองมหาสวสัดิ ์                     คะแนนเขต  3.80 คะแนน        รวมทัง้สิน้  95.08  

             14.5 โรงเรียนวดัปรุณาวาส                           คะแนนเขต  3.89 คะแนน        รวมทัง้สิน้  97.37  



             14.6 โรงเรียนตัง้พิรุฬห์ธรรม                         คะแนนเขต  3.84 คะแนน        รวมทัง้สิน้  96.07  

             14.7 โรงเรียนมธัยมปรุณาวาส                      คะแนนเขต  3.87 คะแนน        รวมทัง้สิน้  96.84 

                                               ค่าเฉ่ียของเขต      คะแนนเขต  3.84 คะแนน    รวมทัง้สิน้  96.06

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

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 796 796  -รับเบีย้ยงัชีพ

ผู้สงูอายุ 8,498 8,498

2. จ านวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ส ารวจ ได้รับบริการ

เดก็เร่ร่อน   -   -

คนไร้บ้าน   -   -

3. จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน

ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน จ านวนเดก็

200

80

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ทีต่ัง้

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท
จ านวน (ราย)

1.ศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนชมุชนวดัปรุณาวาส 25/9 ม.3  แขวงศาลาธรรมสพม์

2.ศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนวดัโกมทุพทุธรังสี 46 ม.12  แขวงศาลาธรรมสพม์



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)

ประเภท

ศนูย์เยาวชน

ศนูย์กีฬา

ประเภท

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนงัสอื



6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ

ลาน A 3 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 7,000 ราย

ลาน B 1 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 1,500 ราย

ลาน C 18 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 9,000 ราย

จ านวนลานกีฬา 

Extreme sports

  - แหง่ ผู้ ใช้บริการ   - ราย

7. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/ผู้ รับบริการ 1 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 300 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



12. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

ผู้สงูอายุ ....-ไม่มี -.............. ราย

ผู้ พิการ ..... -ไม่มี -.............. ราย

ผู้ ด้อยโอกาส .......- ไม่มี -............ ราย

13. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านทีอ่ยู่อาศยั

ผู้สงูอายุ ......- ไม่มี -............. ราย

ผู้ พิการ ......- ไม่มี -............. ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ........- ไม่มี -........... ราย

14. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ทีไ่ด้รับสวสัดกิารกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

ผู้สงูอายุ .......2............ ราย

ผู้ พิการ .......- ไม่มี -............ ราย

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

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



17. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับสวสัดกิารและการสงเคราะห์ .......30............  ราย

18. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา ........ไม่มี...........  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 ...ไม่มีข้อมลู.. ราย

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน...ไม่มีข้อมลู..... บาท/เดอืน

2. ตลาด/ตลาดนัด

กทม. เอกชน

 /

เจ้าของ
จ านวนแผงทีต่ัง้/บริเวณช่ือตลาด

ตลาดธนบรีุ สนามหลวง 2



3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

แผง ผู้ ค้า (ราย)

 23

18

323.บริเวณหน้าหมูบ้่านกรีนวลิล์

จ านวน
จดุผอ่นผนั/บริเวณ

1.บริเวณปากทาง ถ.พทุธมณฑลสาย 3

2.บริเวณปากทาง ถ.พทุธมณฑลสาย 3

หมายเหตุ

 - เช้า   05.00 - 09.00 น.

 - เย็น 16.00 - 23.00 น.

   ถ.พทุธมณฑลสาย 2



4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

พืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ที่ 5,500 ไร่

จ านวนเกษตรกร 860 ราย

ผลผลติ (ระบชุนิด/ประเภท/ช่วงเวลาทีไ่ด้ผลผลติ/ผลผลติตอ่ไร่)

1........พืชผกั..................................

2.........กล้วยไม้.................................

3.......ข้าวสาร..................................

ผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND 

1........ครีมหน้าใสมะขามป้อม..................................

2.....เต้าหู้นมสด "ปริญญา".....................................

สนิค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภณัฑ์

1...ครีมหน้าใสมะขามป้อม.......

2......เต้าหู้นมสด "ปริญญา"........

3......ข้าวหมากหวานคณุประวติร........

4. เฟอร์นิเจอหวายประกอบเหลก็........

5...เรือพระทีน่ัง่นารายณ์ทรงสบุรรณจ าลอง.....

6...หวัโขนพระราม.............

7....กะหร่ีพฟัและปัน้สบิ..........

8...ทองม้วนกรอบ.............



5. โรงงาน

จ านวนแรงงาน

6. สถานประกอบการ

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

ร้านขายทอง ร้านอาหาร แผงอาหารริมบาทวถีิ

สถานประกอบการ (ตอ่)
แขวง

แขวง............................

แขวง

ช่ือโรงงาน ประเภทการประกอบการทีต่ัง้

 แขวง............................

   แขวง............................

  แขวง............................

  แขวง............................

แขวง............................

แขวง............................

แขวง............................

สถานประกอบการ (แหง่)



7. การท่องเที่ยว

จ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่ ......5..........แหง่

จ านวน (แหง่)

1

1

1

1

1

กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

งบประมาณทีใ่ช้

1,000,000.-บาท

1,000,000.-บาท

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

เร่ืองร้องเรียนของนกัทอ่งเทีย่ว เฉลี่ย .......-ไม่มี -.............เร่ือง/เดอืน

กิจกรรม ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเขตทวีวฒันา

ตลาดธนบรีุ

พิพิธภณัฑ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางเกษตรฯ

ช่วงเวลาทีมี่การทอ่งเทีย่ว

วนัเสาร์-อาทิตย์

ทกุวนั

ทกุวนั

โครงการถนนคนเดนิ เดอืนกมุภาพนัธ์ 2,000-5,000 คน

วนัเสาร์-อาทิตย์/วดัหยดุ

วนัพธุ-วนัอาทิตย์

ประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่ว

บ้านพิพิธภณัฑ์

ร.ร.เกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการวนัลอยกระทง เดอืนพฤศจิกายน 2,000-5,000 คน



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

 ไม่มีการเก็บสถิตข้ิอมลู

หมายเหตุ

อาคารทรุด/ถลม่

ป้ายล้ม

สารเคมีร่ัวไหล

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ



2.2 จ านวนจดุเสี่ยงในพืน้ที่ 4 จดุ

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

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

2.5 จ านวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ที่

บริเวณ/พืน้ทีท่ีเ่ป็นจดุเสี่ยง สาเหตหุรือปัจจยัเสี่ยง

1.ปากซอยทิมเรืองเวช ไม่มีไฟ้ฟ้าสอ่งสวา่ง จดัเจ้าหน้าทีเ่ทศกิจตรวจ

วธีิการป้องกนั/แก้ไข

สถานี

ตดิตัง้ไฟ้ฟ้าสอ่งสวา่ง

4.สวนป่าเฉลมิพระเกียรติ มีต้นไม้รกทบึ/ ไม่มีฟ้าฟ้าสอ่งสวา่ง จดัเจ้าหน้าทีเ่ทศกิจตรวจ

3.หน้าปัม้น า้มนับางจาก ไม่มีไฟ้ฟ้าสอ่งสวา่ง

หมายเหตุ

2.หน้าหมูบ้่านพรรณพฤกษา ไม่มีไฟ้ฟ้าสอ่งสวา่ง ตดิตัง้ไฟ้ฟ้าสอ่งสวา่ง

และตดัแตง่ต้นไม้

พืน้ทีใ่ห้บริการ



2.6 จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลงิ/หวัจ่ายน า้ดบัเพลงิ

.......-...............สถานี

........-..............สถานี

.......-...............แหง่

.......-...............มลูนิธิ

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

จ านวนหวัจ่ายน า้ดบัเพลงิในพืน้ที่

จ านวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ที่

จ านวนสถานีดบัเพลงิ

จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั



ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ)

1. สถิตกิารเลอืกตัง้

ผู้ มีสทิธ์ิ ผู้มาใช้สทิธ์

สว.ปี 2557 60,552 21,580

สส.ปี 2554 57,264 44,213

 ผว.กทม.ปี 56 58,566 54,510

สก.ปี 2553 54,550 25,942

สข.ปี 2553 55,461 26,778

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

สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้

 -  - - -

ทีต่ัง้ช่ือองค์กร

การมีสว่นร่วม (ราย)
การเลอืกตัง้

 -

กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่



3. จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

จ านวน (คน)

 -

 - 

2

 -

 - 

 - 

7

4

1

568

 -

56

1

3

3

 -

2

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ

หมายเหตุ

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

 - อาสาสมคัรพิทกัสิ่งแวดล้อม

 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ อาสาสมคัรพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน

 - อาสาสมคัร อปพร.

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย

 - อาสาสมคัรลานกีฬา

อาสาสมคัร

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

 - อาสาสมคัรดนตรี



ปัญหาและข้อเสนอเพื่อการพฒันาพืน้ที่เขต

ด้าน ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพืน้ที่ แนวทางแก้ไข

1. ดา้นกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ดา้นสงัคม

3. ดา้นเศรษฐกิจ

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

5. ดา้นสาธารณสุข

6. ดา้นการบริหารจดัการ

7. อ่ืน ๆ (ระบุ)


