
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการก าหนดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตบางพลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงานเขต 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 
1) ประวัติความเป็นมาของพื้นที่/ส านักงานเขต 
  “บางพลัด” เดิมมีฐานะเป็นเพียงต าบลหรือแขวงหนึ่ง อยู่ในพื้นที่เขตการปกครอง   

ของอ าเภอบางกอกน้อย หรือส านักงานเขตบางกอกน้อย ในปัจจุบัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา 
กรุงเทพมหานคร ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยตั้ง “บางพลัด” เป็นที่ท าการแขวง ส านักงานเขตสาขา 
และส านักงานเขตโดยล าดับ ดังนี้  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528 จัดตั้งที่ท าการแขวงบางพลัด โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียน    
วัดบางพลัด ซึ่งตั้งอยู่ ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร เป็นที่ท าการและเปิดให้บริการแก่ประชาชนเฉพาะงานบางประเภทเท่านั้น  

วันที่ 16 มกราคม 2532 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นส านักงานเขตบางกอกน้อย 
สาขาบางพลัด รับผิดชอบในการบริหารการปกครองพ้ืนที่แขวงบางยี่ขัน แขวงบางบ าหรุ แขวงบางอ้อ และ
แขวงบางพลัด โดยมีอ านาจหน้าที่ในการบริการเช่นเดียวกับส านักงานเขต ยกเว้นงานทะเบียนครอบครัว        
นิติกรรม สัสดีและสรรพากร  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2532 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เขตบางกอกน้อย  
และจัดตั้งส านักงานเขตบางพลัด มีพ้ืนที่การบริหารการปกครอง รวม 4 แขวง คือ แขวงบางยี่ขัน แขวงบางบ าหรุ 
แขวงบางอ้อ และแขวงบางพลัด มีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนเต็มรูปแบบ เช่นเดียวกับส านักงานเขต
ทั่วไปทุกประการ  

วันที่ 12 ธันวาคม 2534 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เขตและพ้ืนที่
แขวงใหม่ระหว่างเขตบางกอกน้อยกับเขตบางพลัดอีกครั้งหนึ่ง โดยให้บางส่วนของแขวงบางบ าหรุ และ
บางส่วนของแขวงบางยี่ขันจากแนวสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งซ้ายทั้งหมด ไปขึ้นกับเขตบางกอกน้อย 

ปัจจุบันสถานที่ท าการของส านักงานเขตบางพลัดตั้งอยู่เลขที่ 39 ถนนจรัญสนิทวงศ์           
(ติดคลองบางพระครู) แขวงบางอ้อ  เขตบางพลัด 

 ความหมาย "บางพลัด"   
"บาง" หมายถึง ทางน้ าเล็ก ๆ ทางน ้าเล็กที่ไหลขึ้นลงตามระดับน ้าในแม่น ้าล าคลอง หรือ

ทะเล ต าบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน, โดยปริยายหมายถึงทั้งหมู่  
"พลัด" ในที่นี้หมายถึง "พลัดหลง" มิใช่ "พลัดพราก" ตามที่เข้าใจกัน ค าว่า "พลัด" ใน

ปัจจุบันหมายถึง "พลัดมา" เนื่องจากมีผู้คนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ที่บางพลัดเป็นจ านวนมาก เมื่อมา        
อยู่ที่บางพลัดแล้วต่างมีความสุขความเจริญกันถ้วนหน้า เป็นเจ้าของกิจการใหญ่ตัว เจ้าของโรงเรียน            
เจ้าของโรงแรม เจ้าของโรงพยาบาล เจ้าของห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  

บางพลัดเป็นบางที่มีพ้ืนที่สวนผลไม้และปุาไม้หนาแน่น เป็นท้องที่ที่ไม่มีถนน เป็นพื้นที่ลุ่ม      
มีทางน้ าธรรมชาติ (บาง) ล าราง และล าประโดงมากมาย มีแต่ทางหลวงเล็ก ๆ ลัดเลาะลดเลี้ยวไปตาม



หมู่บ้าน การเดินทางส่วนใหญ่ใช้เรือ และเนื่องจากบาง ล าราง ล าประโดง ทางเดินจะมีลักษณะคดเคี้ยว        
ลดเลี้ยว ทางแยกวกวน (คล้ายเขาวงกต) ผู้ที่ไม่เคยชินทางเมื่อเดินทางเข้ามาท่ีบางพลัดแล้วมักจะหลงทาง
หาทางออกไม่ถูกคล้ายหลงปุา ชาวบ้านเลยตั้งชื่อแถวนี้ว่า "บางพลัด 

 
2) พื้นที่ เขตปกครอง อาณาเขตติดต่อ และแผนที่      
 เขตบางพลัดตั้งอยู่พื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา (ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของฝั่งธนบุรี) มีเนื้อท่ี 11.36 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่การปกครอง
ต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางกรวย (จังหวัดนนทบุรี) มีทางรถไฟสายใต้เป็นเส้นแบ่งเขต 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางซื่อ เขตดุสิต และเขตพระนคร มีแนวกึ่งกลางแม่น้ า

เจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต 
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางกอกน้อย มีถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นเส้นแบ่งเขต 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางกอกน้อยและเขตตลิ่งชัน มีถนนบรมราชชนนีและคลอง

บางกอกน้อยเป็นเส้นแบ่งเขต 
 เขตบางพลัดแบ่งออกเป็น  4  แขวง  ได้แก่ 
 1. แขวงบางยี่ขัน  พ้ืนที่ประมาณ    2,886    ตร.กม. 
 2. แขวงบางบ าหรุ  พ้ืนที่ประมาณ    2,332    ตร.กม. 
 3. แขวงบางพลัด  พ้ืนที่ประมาณ    3,296    ตร.กม. 
 4. แขวงบางอ้อ  พ้ืนที่ประมาณ    3,846    ตร.กม. 
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ศาสนสถานในพื้นที่เขต 
แบ่งเป็น วัด 23 วัด มัสยิด 2 แห่ง และศาลเจ้า 2 แห่ง  
วัดสังกัดมหานิกาย มี 20 วัด คือ  
1.  วัดวิมุตยาราม  
2.  วัดใหม่เทพนิมิตร  
3.  วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม  
4.  วัดเปาโรหิตย์  
5.  วัดน้อยนางหงษ์  
6.  วัดบางพลัด  
7.  วัดอมรคีรี  
8.  วัดสิงห์  
9.  วัดพระยาศิริไอยสวรรค์  
10.  วัดรวกบางบ าหรุ  
11.  วัดภาณุรังษี  
12.  วัดคฤหบดี  
13.  วัดเทพนารี  
14.  วัดทอง  
15.  วัดฉัตรแก้วจงกลณี  
16.  วัดดาวดึงษาราม  
17.  วัดเทพากร  
18.  วัดบางยี่ขัน  
19.  วัดเพลง  
20.  วัดภคินีนาถ  
วัดสังกัดธรรมยุตนิกาย มี 3 แห่ง คือ  
1.  วัดบวรมงคล  
2.  วัดอาวุธวิกสิตาราม  
3.  วัดสามัคคีสุทธาวาส  
มัสยิด มี 2 แห่ง คือ  
1.  มัสยิดบางอ้อ  
2.  มัสยิดดารุลอิหซาน  
ศาลเจ้า มี 2 แห่ง คือ  
1.  ศาลเจ้าปุงเท่ากง  
2.  ศาลเจ้าพ่อเสือ  



5) อ านาจหน้าที่/ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ในส านักงานเขต 
 

โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต 
 ส านักงานเขตเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือได้ว่าใกล้ชิดประชาชนมาก

ที่สุดโดยน านโยบายของผู้บริหารมาด าเนินการในการให้บริการประชาชน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม
สภาพแวดล้อม  สาธารณูปโภค  การศึกษา  รับฟังและแก้ไขปัญหาของประชาชน  ตลอดจนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขต  ส านักงานเขตจึงเปรียบเสมือนหน้าต่างของกรุงเทพมหานคร  การบริหารราชการ
ส านักงานเขตจะมีผู้อ านวยการเขต  1  คน  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร 
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต  และจะมีผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต 2 คน  ช่วยก ากับดูแล  นอกจากนี้
ยังมีสภาเขต  ที่ประกอบด้วยสมาชิก  จ านวน  7  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในแต่ละเขต  เพ่ือให้
ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะต่อผู้อ านวยการเขตในการก าหนดแนวทางการพัฒนา  การแก้ไขปัญหา  รวมตลอด
ทั้งการให้บริการแก่ประชาชน 

อ านาจหน้าที่และการจัดองค์กร 
  ส านักงานเขต มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานการปกครองการทะเบียน การจัดท าแผนพัฒนา
เขต การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ 
ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก และ
ประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์  การปรับปรุงแปล่งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง   การสาธารณสุข   การอนามัยครอบครัว   การจัดให้มี  และควบคุมสุสานและฌา
ปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ การคุ้มครอง ดูแลบ ารุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแล
รักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การจัดเก็บ
รายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้ 
  1.  ฝ่ายปกครอง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ 
ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิด ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ 
ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การปูองก้ันและบรรเทาสาธารณภัย 
การเลือกตั้ง การท าประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การ



บริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับ
เรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน งานลูกเสือ
ชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ นโยบายและ
แผน และการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอ านวยการและ
เลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งาน
สารสนเทศ งานราชการประจ าทั่วไปของส านักงานเขต งานที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด
โดยเฉพาะและหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  2.  ฝ่ายทะเบียน มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตัว
ประชาชน ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) 
การควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และการพิจารณาก าหนดหน่วยเลือกตั้ง การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  3.  ฝ่ายโยธา มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน 
ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทาง
เท้าการพิจารณาอนุญาตกระท าการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัด
กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในโครงการพ้ืนที่ปิดล้อมของส านักงานเขต เพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย 
การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ และที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบ ารุงดูแลรักษา คู 
คลอง ทางเรือ ท่อระบายน้ า สะพานข้ามคลอง การปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ร่วมมือกับส านักผังเมือง
ในการวางและจัดท าผังเมืองประเภทต่าง ๆ การควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิง
ไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดพ้ืนที่ที่จะจัดรูปที่ดิน กรณี
ที่เป็นพ้ืนที่เฉพาะภายในเขต การจัดท า ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดปูายชื่อซอย ปูายจราจร
และกระจกมองโค้ง การทาสีของคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดท าคันชะลอความเร็ว 
การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษาตามสัญญาหรืออ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
  4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร การ
สุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จ าหน่าย
อาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูก
สุขลักษณะการควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การก าจัดแมลง
และสัตว์น าโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุม จัดการ ก าจัด ห้าม ปูองกันและระงับเหตุ
ร าคาญที่อาจเกิดหรือเกิดข้ึนในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง  



การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ 
เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 
  5. ฝ่ายรายได้ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร 
(ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์
ผู้ค้างช าระภาษีท่ีอยู่ในพ้ืนที่เขต การด าเนินคดีแก่ผู้ค้างช าระภาษี การจัดท าทะเบียนควบคุม การจัดเก็บ
รายได้ การจัดท าสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 
  6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยใน
แม่น้ าเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ ามัน การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัด
และขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดท าแผนการปลูก 
ต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตท่ีรับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ท่ีมี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  7. ฝ่ายการศึกษา มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณธุรการทั่วไป การงบประมาณ 
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานิจกรรม
นักเรียนในสถานศึกษา (ได้แก่ จัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และยุวกาชาด การทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการ และกิจรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ด าเนินการเก่ียวกับการเจ้าหน้าที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียน และข้าราชการครูในฝุายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก. ข้าราชการครู 
การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา การนิเทศการศึกษา การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งข้าราชการครูเข้ารับการ
ฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การนิเทศและตรวจเยี่ยม การสนับสนุนงานวิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการ
และเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา จัดท ารายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน 
กลุ่มโรงเรียน ด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  8. ฝ่ายการคลัง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด (ได้แก่ 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การน าส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดท าสรรพบัญชี
และทะเบียนต่าง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดท างบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน 
การจัดท ารายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพ่ือการควบคุมการ
จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการด าเนินงานด้าน
งบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ



อิเลคทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรุงเทพมหานคร (MIS) จ านวน 9 ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงินระบบงานบัญชี 
ระบบงานบญัชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุ
กลาง ระบบงานบริหารน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ 
การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  9. ฝ่ายเทศกิจ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การ
ส่งเสริมสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการพัฒนา
ชุมชนและสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนา
สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริม
สนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน 
การรื้อย้ายชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ การจัดหา
แหล่งจ าหน่ายผลผลิต การด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การ 
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การด าเนินการเก่ียวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก 
การควบคุมดูแลการด าเนินงาน สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ 
ศูนย์กีฬา และลานกีฬา การด าเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การให้บริการ และจัด
กิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟู 
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรม
เขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสาน
การด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้ค าปรึกษาแนะน าทาง
วิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพ่ือการเกษตร การด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรและหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  11. โรงเรียนประถมศึกษา  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
บริหารงานโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียน และ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 



ขอ้มลูทัว่ไปของพ้ืนทีเ่ขต

1. จ านวนประชากรในพ้ืนทีจ่ าแนกตามอายุและแขวง

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

ชาย 459 507 556 766 814 814 859 995 910 903

หญิง 435 450 538 769 932 844 916 1,047 990 1,077

รวม 894 957 1,094 1,535 1,746 1,658 1,775 2,042 1,900 1,980

ชาย 625 606 648 850 836 877 1,025 937 906 964

หญิง 574 531 657 837 874 896 1,197 1,132 1,081 1,088

รวม 1,199 1,137 1,305 1,687 1,710 1,773 2,222 2,069 1,987 2,052

ชาย 375 387 384 543 565 700 774 719 712 605

หญิง 371 362 360 568 680 722 830 997 891 901

รวม 746 749 744 1,111 1,245 1,422 1,604 1,716 1,603 1,506

ชาย 512 509 632 681 843 854 1,205 1,065 906 990

หญิง 448 488 589 623 880 846 1,255 1,043 1,070 1,120

รวม 960 997 1,221 1,304 1,723 1,700 2,460 2,108 1,976 2,110

รวมทัง้หมด 3,799 3,840 4,364 5,637 6,424 6,553 8,061 7,935 7,466 7,648

อายุ (ป)ี

แขวงบางอ้อ

แขวงบางบ าหรุ

แขวง

แขวงบางพลัด

เพศ

แขวงบางยี่ขัน



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

ชาย 877 844 724 533 441 327 173 99 32 5 2 11,640

หญิง 1,055 1,030 993 767 634 471 228 165 63 20 3 13,427

รวม 1,932 1,874 1,717 1,300 1,075 798 461 264 95 25 5 25,127

ชาย 953 829 667 452 335 247 148 68 30 12 1 12,016

หญิง 1,164 1,060 927 616 494 402 225 119 50 15 2 13,941

รวม 2,117 1,889 1,594 1,068 829 649 373 187 80 27 3 25,957

ชาย 680 632 547 367 249 186 120 49 21 3 1 8,619

หญิง 906 843 710 537 376 320 215 105 35 9 3 10,741

รวม 1,586 1,475 1,257 904 625 506 335 154 56 12 4 19,360

ชาย 920 935 725 521 412 305 195 80 29 9 2 12,330

หญิง 1,206 1,131 958 708 560 449 285 164 46 17 3 13,889

รวม 2,126 2,066 1,683 1,229 972 754 480 244 75 26 5 26,226

รวมทัง้หมด 7,761 7,304 6,251 4,501 3,501 2,707 1,649 849 306 90 17 96,663

อายุ (ปี ตอ่)
แขวง เพศ

แขวงบางพลัด

แขวงบางอ้อ

รวม

แขวงบางบ าหรุ

แขวงบางยี่ขัน

1. จ านวนประชากรในพ้ืนทีจ่ าแนกตามอายุและแขวง



2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถ่ินของประชากรในพ้ืนที ่

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

แขวงบางพลัด 1 5 24 18 185 200 131 48

แขวงบางอ้อ 898 1,064 998 554 186 192 242 171

แขวงบางบ าหรุ - 2 15 10 115 104 79 26

แขวงบางยี่ขัน - 1 7 8 195 211 119 35

รวม 899 1,072 1,044 590 681 707 571 280

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

แขวงบางพลัด 1,387 1,159 1,099 553 1,696 1,456 1,247 738

แขวงบางอ้อ 1,796 1,453 1,279 648 2,499 2,341 2,400 1,267

แขวงบางบ าหรุ 1,612 1,165 1,125 538 1,291 1,030 1,059 555

แขวงบางยี่ขัน 1,437 1,158 1,136 638 1,574 1,525 1,295 872

รวม 6,232 4,935 4,639 2,377 7,060 6,352 6,001 3,432

การย้ายออก
แขวง

การเกิด การตาย

การย้ายเขา้

แขวง



3. การย้ายถ่ินและเหตขุองการย้ายถ่ิน

แขวงบางพลัด แขวงบางอ้อ แขวงบางบ าหรุ แขวงบางยี่ขนั

หางานท า

ต้องการเปล่ียนงาน

ต้องการรายได้เพิม่ขึ้น

หน้าทีก่ารงาน

ศึกษาต่อ

ย้ายทีอ่ย่อาศัย

กลับภูมิล าเนา

ติดตามครอบครัว

ท ากิจการครอบครัว

รักษาตัว

ขาดคนดูแล

ดูแลผู้อื่น

อื่น ๆ 

จ านวน (คน) แยกรายแขวง
สาเหต/ุแขวง



4. จ านวนแรงงานตา่งดา้วทีล่งทะเบียน

แขวงบางพลัด แขวงอ้อ แขวงบางบ าหรุ แขวงบางยี่ขนั

พม่า 747 1,631 824 753

ลาว 446 741 454 477

เขมร 332 1,023 195 455

อื่น ๆ (ระบุ)           -      -   -   -

5. ความหนาแน่นของประชากร (ขอ้มลู ณ ม.ิย.57)

พ้ืนที่ จ านวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลัง)

แขวงบางพลัด

แขวงบางอ้อ

แขวงบางบ าหรุ

แขวงบางยี่ขัน

49,905 11.36 10,771 10,789

ครอบครัวแขวง
ประชากร      ความหนาแน่น

     (คน/ตร.กม.)

จ านวน (คน) แยกแขวง
ประเทศ



6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน)

ศาสนา จ านวน (คน)

พุทธ

อิสลาม

คริสต์

อื่นๆ (ระบุ)

7. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนทีเ่ขต

ศาสนา จ านวน (แห่ง)

พุทธ 23

อิสลาม 2

คริสต์  -

อื่นๆ (ศาลเจ้า) 2



8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุทีค่วรแก่การอนุรักษ์

แขวง จ านวน (แห่ง)

แขวงบางพลัด

แขวงบางอ้อ

แขวงบางบ าหรุ

แขวงบางยี่ขัน

9. กิจกรรมตามประเพณีทีส่ าคัญ โดดเดน่

กิจกรรม

ประเพณีสงกรานต์

และอัญเชิญ

พระพุทธรูปแซกค า

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

บรรเลงดนตรีไทย  ลิเก  และมหรสพอื่น ๆ  

องค์จ าลองจากวัดคฤหบดี บางอ้อเขตบางพลัด 

มายังวัดวิมุตยาราม แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด

บางปีจะจัดพิธีแห่ทางรถ มีขบวนแห่ทีส่วยงาม

บริเวณสะพานพระราม 8 ล่องตามแม่น้ าเจ้าพระยา 

กิจกรรมในงานจะมีพิธีสรงน้ าพระแซกค า 

รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ท าบุญตักบาตร การแสดงโปงลาง 

ความส าคัญ

เป็นงานประเพณีสงกรานต์ทีจ่ัดสืบทอดกันมา

ทุกปี โดยมีขบวนเรืออัญเชิญพระแซกค า

ชื่อ ความส าคัญ

จัดขึ้นราววันที ่8-12 เมษายนของทุกปี 

ชว่งเวลาในการจัดกิจกรรม





โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนขา้ราชการประจ า/ลูกจ้าง

อัตราถือครอง อัตราจริง อัตราถือครอง อัตราจริง

15 15 11 14

18 18 4 4

12 12 35 35

14 14 3 3

8 8 5 5

16 18 46 47

10 11 3 3

14 15 12 14

12 12 428 442

11 12 8 8

2. จ านวนขา้ราชการการเมอืง

1 คน

7 คน

จ านวน (คน)

ส่วนราชการในส านักงานเขต

ฝุายการศึกษา

ฝุายโยธา

ฝุายรายได้

ลูกจ้าง

ฝุายเทศกิจ

ฝุายการคลัง

ฝุายพัฒนาชุมชนฯ

ฝุายรักษาความสะอาด

ขา้ราชการ

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ฝุายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล

ฝุายปกครอง

ฝุายทะเบียน



3. รายไดข้องส านักงานเขต 

ประมาณการ รายไดจ้ริง

(1 ต.ค.56 - 15 ส.ค.57)

 - ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 115,000,000.00 108,574,741.38

1,500,000.00 1,297,571.67

9,200,000.00 9,068,245.70

 -  -

 -  -

รวม 125,700,000.00 118,940,558.75

 - ภาษีปูาย

 - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ระบุ)

รายได ้(ล้านบาท)

 - รายได้อื่น ๆ (ระบุ)

ประเภทของรายได้

 - ภาษีบ ารุงท้องที่



4. ค่าใชจ้่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนทีข่องส านักงานเขต 

สนับสนุนงานประจ า สนับสนุนงานยุทธศาสตร์

ฝุายเทศกิจ

ฝุายการคลัง

ฝุายทะเบียน

ฝุายการศึกษา

ฝุายโยธา

งบประมาณ (ล้านบาท)

ฝุายรักษาความสะอาด

ฝุายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล

งบประมาณสนับสนุนงานประจ าและงานเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏบิติัราชการประจ าปขีองหน่วยงาน

ฝุายปกครอง

ฝุายรายได้

ส่วนราชการในส านักงานเขต

ฝุายพัฒนาชุมชนฯ

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมทีต่ั้งอยู่ในพ้ืนที ่

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

ส านักงานบริการโทรศัพท์สาขาบางพลัด  

ทีท่ าการไปรษณีย์โทรเลขพระปิน่เกล้า

ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี

ทีท่ าการไปรษณีย์โทรเลขบางพลัด 

ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางกอกน้อย  

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ

สถานีย่อยบางยี่ขัน การไฟฟูานครหลวง 

ส านักงานมหาวิทยาลัยมหิดล  

ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

ปากซอยจรัญฯ 92

ทีต่ั้ง

ซอยจรัญฯ 57

เชิงสะพานสมเด็จพระปิน่เกล้า

ซอยจรัญฯ 56

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 31 เอบิ -จติร ทังสุบุตร แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด

ถนนจรัญสนิทวงศ์

ปากทางเข้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์  ถนนราชวิถี

ทีท่ าการไปรษณีย์โทรเลขบางอ้อ 



ขอ้มลูดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ

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

ทีดิ่นประเภททีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 3,898,267.70 8,299.10

ทีดิ่นประเภททีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นมาก 6,129,038.56 3,909.52

ทีดิ่นประเภทพาณิชยกรรม 699,969.19  -

ทีดิ่นประเภทอนุรักษ์เพือ่ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 306,318.03  -

รวม 11,033,593.48 12,208.62

หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมูลตามทีม่ีการจัดเก็บ

    4. ประเภทอนุรักษ์เพือ่ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีวัตถุประสงค์เพือ่การอรุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

    และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเทีย่ว

ประเภทการใชท้ีด่นิ
พ้ืนที ่(ตร.กม.)

    พืน้ทีเ่ขตบางพลัดมีการก าหนดการใช้ทีดิ่นหลักในพืน้ทีไ่ว้ 4 ประเภท คือ

    1. ประเภททีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีวัตถุประสงค์เพือ่

       - รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพืน้ทีเ่ขตเมืองชั้นในทีม่ีการส่งเสริมและด ารงรักษาทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

       - รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพืน้ทีเ่ขตเมืองชั้นใน ซ่ึงอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน

    2. ประเภททีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางมีวัตถุประสงค์เพือ่รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพืน้ทีต่่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นในซ่ึงอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน

    3. ประเภทพาณิชยกรรมมีวัตถุประสงค์เพือ่ให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมือง เพือ่รองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ 

       และนันทนาการทีใ่ห้บริการแก่ประชาชนโดยทัว่ไป



2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพ้ืนทีเ่ขต

ดี พอใช้ ตอ้งปรับปรุง

ถนนสายหลัก 4 9.43   - /   -

ถนนสายรอง 1 0.7 /   -   -

ตรอก ซอย 105 44 - 181 /   -   -

จ านวนจุดตัดของถนนในพืน้ทีเ่ขต........................................จุด

2.2 สะพานรถยนตข์า้มแยกในพ้ืนทีเ่ขต

ชื่อสะพาน ชื่อถนน ชื่อทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ชอ่งจราจร ปีทีส่ร้าง

ราชวิถ ี- จรัญสนิทวงศ์ ราชวิถี - สิรินธร บางพลัด เหล็ก 585 2(2) 2535

อุโมงค์ทางลอดรถยนต์ จ านวน 1 แห่ง ถนนจรัญสนิทวงศ์ - ราชวิถี  ทางแยกบางพลัด  ความยาว 400 เมตร ช่องจราจร 3(2) ปีทีส่ร้าง 2542 ความกว้าง 13 เมตร

..........................รูปแบบ

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟูาใต้ดิน รถไฟฟูา BTS เรือ  รถสองแถว)

2.4 สภาพการจราจรในพ้ืนที่

     ความเร็วเฉล่ียของการเดินทางในพืน้ที.่..............................กิโลเมตร/ชั่วโมง 

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

2.3 รูปแบบการเดนิทางหลักในพ้ืนทีเ่ขต



2.5 พ้ืนทีท่ีม่ปีัญหาการจราจร

ชว่งเวลา

2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.) สถิตผู้ิใชท้าง สถิตอุิบัตเิหตุ

1.66  -  -

จ านวนจุดจอดจักรยานในพืน้ที่.........................................จุด

2.7 จ านวนท่าเทียบเรือในพ้ืนที ่(เรือโดยสาร) 

จ านวน 3 ท่า (แม่น้ าเจ้าพระยา) ได้แก่ ท่าวัดเทพากร ท่าวัดเทพนารี ท่าสะพานกรุงธน (ท่าซังฮ้ี) ด้านเหนือ ท่าสะพานกรุงธน (ท่าซังฮ้ี) ด้านใต้

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

2.9 ระยะเวลาเฉลี่ยทีเ่ขา้ถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากทีพ่ัก/ทีท่ างานถึงบริการขนส่งสาธารณะ)...............................นาที

2.10 สภาพทางเท้าในพ้ืนที ่(ความเห็นทีม่ีต่อทางเท้าในพืน้ที)่................................................................................................

จุด/บริเวณทีก่ารจราจรตดิขดั สาเหตุ

ชื่อถนน/เส้นทาง ตน้ทาง ปลายทาง

เส้นทางจักรยานถนนอรุณอัมรินทร์ตัดใหม่ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 บริเวณใต้สะพานพระราม 8



2.11 ทีจ่อดรถยนตส์าธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนตท์ีส่ามารถรองรับได้

รถยนตท์ีร่องรับ 

ราชการ เอกชน (คัน)

2.12 จุดเสี่ยงและสถิตกิารเกิดอุบัตเิหตจุากการเดนิทาง

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

ชื่ออาคาร/สถานทีจ่อดรถยนต์
เจ้าของ

บริเวณทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอุบัตเิหตุ สาเหตุ สถิตกิารเกิดอุบัตเิหตุ การป้องกัน/แก้ไข



คูคลอง/ระบบการระบายน้ า/การป้องกันน้ าท่วม

1. คูคลองและแหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนทีเ่ขต

มี ไมม่ี มี ไมม่ี สนข.

คูน้ าซอยจรัญฯ 69 (เลิศสุข) ซอยจรัญฯ 69 ซอยจรัญฯ 71 2-3 165  /  /

คูน้ าแยกคลองบางบ าหรุ  (ซอยพระปิ่น) คลองบางบ าหรุ ซอยบรมราชชนนี 4 3 350   /  /

คูน้ าแยกคลองบางบ าหรุ (ออนปูา) คลองบางบ าหรุ ซอยจรัญฯ 67 2-3 330  /  /

คูน้ าแยกคลองบางบ าหรุ (แสงเทียน) คลองบางบ าหรุ ซอยจรัญฯ 67 2-4 322   /  /

คูน้ าคลองบางยี่ขัน คลองบางยี่ขัน ชุมชนวัดพระยาศิริฯ 1-3 143  /  /

คูน้ าแยกคลองบางพลู คลองบางพลู ซอยจรัญฯ 69 3-4 185   /  /

คูน้ าต้นซอยราชวิถี 21 (วัดภคินีนาถ) แม่น้ าเจ้าพระยา หลังตลาดกรุงธน 2-4 300  /  /

คูน้ าซอยจรัญฯ 70/3 แม่น้ าเจ้าพระยา ถนนจรัญฯ 3-4 300   /  /

คูน้ าแยกคลองบางพลัด (ชมุชนคลองมะนาว) คลองบางพลัด ซอยจรัญฯ 79 2-4 100   /  /

คูน้ าซอยจรัญฯ 63 ถนนจรัญฯ ซอยจรัญฯ 63 2-10 975  /  /

ล ากระโดงข้าง รร.พาณิชยการสยาม คลองบางจาก ซอยจรัญฯ 63 2-6 424   /  /

ล ากระโดงแยกคลองบางอ้อ (ซ้าย) คลองบางอ้อ ชุมชนสงวนทรัพย์ 3-4 100  /  /

ล ากระโดงแยกคลองบางอ้อ (ซ้าย) คลองบางอ้อ ซอยจรัญฯ 95/1 3-4 135   /  /

ล ากระโดงแยกถนนสิรินธร ถนนสิรินธร สุดเขตล ากระโดง 3-4 205   /  /

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

ชื่อคลอง จาก
การบุกรุกพ้ืนที่ ผู้รับผิดชอบ



คูคลอง/ระบบการระบายน้ า/การป้องกันน้ าท่วม

1. คูคลองและแหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนทีเ่ขต  (ตอ่)

มี ไมม่ี มี ไมม่ี สนข.

คลองพิณพาทย์ ถนนสมเด็จพระปิน่ฯ ห้างสรรพสินค้าพาต้า 2-4 134  /  /

คลองมอญ (บางพลัด) แม่น้ าเจ้าพระยา ซอยจรัญฯ 89  4-10 1085   /   /

คลองมะนาว (บางพลัด คลองบางพลัด คลองบางพระครู  6-13 300  /   /

คลองแยกคลองมอญ คลองมอญ ซอยจรัญฯ 89/2 4-5 300  /   /  /

คลองวัดคฤหบดีฝ่ังเหนือ แม่น้ าเจ้าพระยา ชุมชนวัดคฤหบดี 8 180  /   /

คลองวัดคฤหบดีฝ่ังใต้ แม่น้ าเจ้าพระยา ซอยจรัญฯ 44 6 700  /  /

คลองวัดดาวดึงษาราม แม่น้ าเจ้าพระยา วัดดาวดึงษาราม 2-5 660   /  /   /

คลองวัดทองบางจาก คลอบางจาก ซอยจรัญฯ 46 5-10 295  /  /

คลองวัดน้อยนางหงษ์ คลองบางยี่ขัน ซอยจรัญฯ 42 3.50-9 700   /   /

คลองบวรมงคลฝ่ังเหนือ แม่น้ าเจ้าพระยา โรงเรียนทิวไผ่งาม 2-5 215  /   /   /

คลองบวรมงคลฝ่ังใต้ แม่น้ าเจ้าพระยา ซอยจรัญฯ 44 2-8 500   /   /

คลองวัดเพลง คลองบางบ าหรุ ซอยจรัญฯ 75 4-6 400   /  /

คลองวัดรวก คลองบางบ าหรุ วัดรวก 2-5 730   /   /

คลองสวนแดน แม่น้ าเจ้าพระยา สุดเขตคลอง 2-13 410  /  /

คลองสวนพริก คลองบางพลัด ซอยสกุลชัย 6 3-6 1200   /   /

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



คูคลอง/ระบบการระบายน้ า/การป้องกันน้ าท่วม

1. คูคลองและแหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนทีเ่ขต  (ตอ่)

มี ไมม่ี มี ไมม่ี สนน./สนข.

คลองสะพานยาว(คลองสวน) แม่น้ าเจ้าพระยา ซอยจรัญฯ 89/2 2-10 704  / สนข.

คลองแยกคลองบางยี่ขัน คลองบางยี่ขัน ซอยสมเด็จพระปิน่เกล้า 8 5 262  / สนข.

คูน้ า รร.ศรีอุลัย คลองวัดดาวดึงษาราม ชุมชนศรีอุลัย 2-4 74  / สนข.

คูน้ าซอยจรัญฯ78 คลองบางพระครู ซอยจรัญฯ 78 3 65  / สนข.

คูน้ าจรัญฯ89 คลองบางรัก ซอยขรัญฯ 89 2-4 205  / สนข.

คลองบางจาก (บางพลัด) แม่น้ าเจ้าพระยา ถ.สิรินธร 5-6 1200  / สนน.

คลองบางบ าหรุ ถนนบรมราชชนนี ทางรถไฟสายใต้ 6-8 1950  / สนน.

คลองบางพลัด แม่น้ าเจ้าพระยา ทางรถไฟสายใต้ 5-8 1750  / สนน.

คลองบางยี่ขัน แม่น้ าเจ้าพระยา ทางรถไฟสายใต้ 4-6 2500  / สนน.

คลองบางละมุด  แม่น้ าเจ้าพระยา ทางรถไฟสายใต้ 4-7 2450  / สนน.

คลองบางอ้อ  แม่น้ าเจ้าพระยา ทางรถไฟสายใต้ 4-6 1300  / สนน.

คลองผักหนาม ถนนบรมราชชนนี คลองบางยี่ขัน 6-8 300  / สนน.

คลองวัดพิกุล ถนนบรมราชชนนี ทางรถไฟสายใต้ 3-7 1150  / สนน.

คลองข้างมัสนิดดารุ้ลอิหซาน แม่น้ าเจ้าพระยา มัสนิดดารุ้ลอิหซาน 4-10 115  / สนข.

คลองเจ้าครุฑ แม่น้ าเจ้าพระยา ซอยวัดดาวดึงษาราม 5 170  / สนข.

ยาว(ม.)
แนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วม การบุกรุกพ้ืนที่

จาก ถึง กว้าง (ม.)
ผู้รับผิดชอบ

ชื่อคลอง



คูคลอง/ระบบการระบายน้ า/การป้องกันน้ าท่วม

1. คูคลองและแหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนทีเ่ขต  (ตอ่)

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน./สนข.

คลองสวนแดน 2 (ซอยจรัญฯ 94/1) แม่น้ าเจ้าพระยา อาคารบางอ้อริเวอร์ไซด์ 5-6 145  / สนข.

คลองซอยเทพนิมิตร แม่น้ าเจ้าพระยา ซอยจรัญฯ 66  2-6 1,200  / สนข.

คลองปลายซอยวัดภคินีนาถ แม่น้ าเจ้าพระยา หลังตลาดกรุงธน  2-6 550  / สนข.

คลองตาเพชร แม่น้ าเจ้าพระยา ซอยจรัญฯ 96/2 5 148  / สนข.

คลองเตย แม่น้ าเจ้าพระยา สุดเขตคลอง  3.50-10 828  / สนข.

คลองเตาอิฐ แม่น้ าเจ้าพระยา ซอยจรัญฯ 89  5-10 670  / สนข.

คลองบางพระครู แม่น้ าเจ้าพระยา ซอยจรัญฯ 85  5-7 1,300  / สนข.

คลองบางพลู แม่น้ าเจ้าพระยา ซอยจรัญฯ 71  3-8 1,340  / สนข.

คลองบางรัก แม่น้ าเจ้าพระยา ซอยจรัญฯ 89  2-10 975  / สนข.

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

แนวเขื่อนปูองกันน้ าท่วม



2. จุดอ่อนน้ าท่วม การท่วมขงั และการระบายน้ า

ชุมชนวัดฉัตรแก้ว 100 น้ าเหนอืไหลบา่และน้ าทะเลหนนุ 1-2 ซม. /

ร้านอาหารขนาบน้ า 1,000 น้ าเหนอืไหลบา่และน้ าทะเลหนนุ 1-2 ซม. /

ร้านอาหารริมบริด

ซอยจรัญสนิทวงศ์ 69,71 3,000 ฝนตกหนัก 1 ชม. /

กลางซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 3,000 ฝนตกหนัก 1 ชม /

 3. ปริมาณน้ าฝนรวมของพ้ืนที ่ณ เดอืนมถุินายน 2557 (ขอ้มลูระหว่าง ม.ค. - ม.ิย. 57)

     ปริมาณน้ าฝนรวม 6 เดือน 384.5 มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.5 

     ค่าเฉล่ีย/เดือน 64.1 มิลลิเมตร  ค่าเฉล่ีย/วัน 2.1 มิลลิเมตร

 4. ชว่งเวลาทีม่ฝีนตกมากทีสุ่ดของป ีคือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2557

 5. ชอ่งทางหลักในการระบายน้ าในพ้ืนทีเ่ขต ประกอบด้วย คลองบางบ าหรุ คลองบางกอกน้อย แม่น้ าเจ้าพระยา

 

น้ าเสีย และการบ าบัด 



1. จ านวนคูคลอง แหล่งน้ าทีม่คุีณภาพน้ าต่ ากว่ามาตรฐานในพ้ืนทีเ่ขต 11 แห่ง

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

4. พ้ืนทีท่ีไ่ดร้ับการบริการของโรงบ าบัดน้ าเสีย...............................................ตร.กม.

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



6. จ านวนและทีต่ั้งของชมุชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการทีม่ผีลตอ่คุณภาพน้ าในพ้ืนที่

7. จ านวนสถานประกอบการทีจ่ัดส่งรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย.......................แห่ง

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

ประเภทของกิจกรรม ชื่อ ทีต่ั้ง ผลกระทบตอ่พ้ืนที่

ชุมชน 1...........................

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

ตลาด 1...........................

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

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

สถานประกอบการ 1...........................

อื่น ๆ (ระบุ) 1...........................

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



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

    ค่าเฉล่ียปีงบประมาณ 2556 143.29 ตัน/วัน

1. ปริมาณขยะตอ่วันในพ้ืนที ่139.71 ตนั

    ขยะย่อยสลาย......................ตัน

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

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

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

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

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

4. ร้านรับซ้ือของเก่า ปริมาณการรับซ้ือ ทีต่ั้ง

พ้ืนทีร่้าน (ตร.ม.)

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

ชื่อร้าน/สถานทีร่ับชื้อของเก่า ทีต่ั้ง



อากาศ/เสียง

1. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพ้ืนทีเ่ฉลี่ย(ฝุ่นขนาดเล็ก)...............................ไมโครกรัม/ลบ.ม.

    

2. พ้ืนที/่บริเวณทีม่ปีัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนทีเ่ขต (ระบุจุดหรือบริเวณทีต่ดิตั้งเครื่องมอืตรวจวัด)

จุดที่ ผู้รับผิดชอบ

พ้ืนที/่บริเวณทีม่ปีัญหา ชว่งเวลา ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ผลกระทบ

บริเวณ/สถานทีต่รวจวัด ชว่งเวลาในการตรวจวัด



4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที ่(ระบุจุดหรือบริเวณทีต่ดิตั้งเครื่องมอืตรวจวัด)

จุดที่ ผู้รับผิดชอบ

5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณทีต่ดิตั้งเครื่องมอืตรวจวัด)

จุดที่ ผู้รับผิดชอบ

บริเวณ/สถานทีต่รวจวัด ชว่งเวลาในการตรวจวัด

บริเวณ/สถานทีต่รวจวัด ชว่งเวลาในการตรวจวัด



6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

   โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 2 แห่ง

   อาคารชุด จ านวน 10 แห่ง

   โรงแรม จ านวน 1 แห่ง

   โรงพยาบาล จ านวน 2 แห่ง

   สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 2 แห่ง

   รวม จ านวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.1 จากจ านวนแหล่งทัง้หมด 277 แหล่ง

ประเภทของกิจกรรมชื่อ ทีต่ั้ง ผลกระทบ



7. จ านวนเรื่องร้องเรียนเหตเุดอืดร้อนร าคาญ (รอบป)ี

จ านวนเรื่อง

ร้องเรียน

จ านวนเรื่องที่

ไดร้ับการแก้ไข
หมายเหตุ

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

อื่น ๆ (ระบุ)

เรื่อง

ขยะมูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล

ฝุุน/อากาศ

เสียง

น้ าเสีย/การบ าบัด

น้ าท่วม

พืน้ทีสี่เขียว/ต้นไม้



ดา้นชมุชนในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร

จ านวนชุมชนในพืน้ทีเ่ขตบางพลัด  48  ชุมชน

เคหะชมุชน ชมุชนชานเมอืง ชมุชนเมอืง ชมุชนหมูบ่า้นจัดสรร ชมุชนอาคารสูง ชมุชนแออัด รวม

0 0 5 2 0 41 48

ชมุชนแยกรายแขวง

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึ้นไป

1. แขวงบางอ้อ  แออัด 828 972

 แออัด 498 530

แออัด 514 774

แออัด 531 453

แออัด 184 215

 แออัด 357 590

 แออัด 450 550

แออัด 312 267

แออัด 710 790

52 ซ.จรัญฯ83 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

362 ซ.จรัญฯ86 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

8 ซ.จรัญฯ98 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

97 ซ.จรัญฯ74/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

71 ซ.จรัญฯ93/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

80 ซ.จรัญฯ91/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

434 ซ.จรัญฯ83 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

429 ซ.จรัญฯ83 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

5. วดัวมิุตยาราม

6. จรัญวถิี 74

7. สงวนทรัพย์

8. ชินศรี

9. วดัฉัตรแก้วจงกลณี

อายุ (คน)
แขวง ประเภทชมุชน ชื่อชมุชน

จ านวนประชากร

1. พฒันาซอย 85

ทีต่ั้ง

552 ซ.จรัญฯ85 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

2. คลองบางพระครู

3. คลองมะนาว

4. มัสยิดบางอ้อ-จรัญฯ86



ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึ้นไป

1. แขวงบางอ้อ แออัด 321 225

 แออัด 900 1,069

 แออัด 525 685

แออัด 215 235

2. แขวงบางพลัด  แออัด 592 658

 แออัด 136 157

แออัด 161 195

แออัด 288 304

แออัด 300 450

 แออัด 93 117

 แออัด 406 460

แออัด 236 298

แออัด 624 700

แออัด 424 571

1มือง 221 274

 แออัด 397 538

92 ซ.จรัญฯ75 ถ.จรัญฯเขตบางพลัด กรุงเทพฯ

561 ซ.จรัญฯ79ถ.จรัญฯเขตบางพลัด กรุงเทพฯ

810 ซ.จรัญฯ79ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

791 ซ.จรัญฯ79 ถ.จรัญฯเขตบางพลัด กรุงเทพฯ

2045/1 ซ.จรัญฯ75ถ.จรัญฯเขตบางพลัด กรุงเทพฯ

265 ซ.จรัญฯ75ถ.จรัญฯเขตบางพลัด กรุงเทพฯ

25 ซ.จรัญฯ72ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

66 ซ.จรัญฯ70/2 ถ.จรัญฯเขตบางพลัด กรุงเทพฯ

47 ซ.จรัญฯ66 ถ.จรัญฯเขตบางพลัด กรุงเทพฯ

256 ซ.จรัญฯ74 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

11300 ซ.จรัญฯ79ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

594 ซ.จรัญฯ68ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

11. เจ้าพระยาสยาม

12. วดัภาณุรังษี

7. จรัญฯ72

8. สะพานยาว

9. วดัเทพากร

10. วดัเทพนารี

174/5 ซ.จรัญฯ91 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

106 ซ.จรัญฯ89/2 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

65 ซ.จรัญฯ83/2 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

225 ซ.จรัญฯ68ถ.จรัญฯเขตบางพลัด กรุงเทพฯ

4. ดวงดี

5. พฒันาซอย79

10. ริมคลองบางพลัด

2. สวนปรก

3. วดับางพลัด

11. แสงทอง

12. ร่วมใจสามัคคี

13. เติมสุข

แขวง ประเภทชมุชน ชื่อชมุชน ทีต่ั้ง
จ านวนประชากร อายุ (คน)

6. วดัเพลง

1. คลองสวนพริก



ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึ้นไป

2. แขวงบางพลัด หมู่บา้นจัดสรร 274 343

หมู่บา้นจัดสรร 235 279

แออัด 50 582

3. แขวงบางยี่ขัน  แออัด 349 466

 แออัด 305 497

แออัด 215 271

แออัด 977 1,138

แออัด 998 1,146

 แออัด 550 700

 แออัด 1,617 1,522

แออัด 1,435 1,862

แออัด 204 229

แออัด 340 422

 แออัด 1,213 1,277

 แออัด 421 534

แออัด 281 310

466 ซ.จรัญฯ46 ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

968 ซ.จรัญฯ40 ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

644 ซ.จรัญฯ44 ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

488 ซ.จรัญฯ44 ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

900 ซ.จรัญฯ65 ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

527 ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า7 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

1568 ซ.จรัญฯ40 ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

2191 ซ.จรัญฯ40 ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

7 ซ.วดัภคินีนาถ ถ.ราชวถิี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

886 ซ.จรัญฯ46 ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

333  ซ.จรัญฯ64 ถ.จรัญ ฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

133 ซ.จรัญฯ66/1ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

21 ซ.จรัญฯ75แยก6/1 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

90 ซ.จรัญฯ66/1 ถ.จรัญฯเขตบางพลัด กรุงเทพฯ

12. สะพานไม้

3. โค้งถ่าน

4. วดัดาวดึงษาราม

5. วดัพระยาศิริไอยสวรรค์

134 ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า7 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

305 ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า7 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ทีต่ั้ง

15. อยู่ดีร่วมใจพฒันา

13. วดัทอง

8. วดับวรมงคล

9. ซอยรถไฟวรพงษ์

10. ศรีอุลัย

11. วดัคฤหบดี

6. บา้นปนู

13. จรัญฯ66/1

14. ศาลเจ้าปงุเทา่กง

7. วดัภคินีนาถ

1. วดัสิงห์

2. คลองเจ้าครุฑ

จ านวนประชากร อายุ (คน)
แขวง ประเภทชมุชน ชื่อชมุชน



ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึ้นไป

4. แขวงบางบ าหรุ แออัด 969 1,002

แออัด 747 1,070

แออัด 721 731

 แออัด 4. มะพร้าวคู่ 662 588

 แออัด 5. คลองบางบ าหรุ 352 477

แออัด 6. ร่วมพฒันาซอยจรัญฯ65 501 534

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

จ านวนประชากร

1612 ซ.จรัญฯ57 ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

1538 ซ.จรัญฯ65 ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

แขวง
อายุ (คน)

558 ซ.จรัญฯ57 ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ประเภทชมุชน ชื่อชมุชน

1204 ซ.จรัญฯ57 ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

595 ซ.จรัญฯ57 ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

256/1 ซ.จรัญฯ57 ถ.จรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

1. วดัรวกบางบ าหรุ

3. บา้นญวน

2. โค้งมะขาม

ทีต่ั้ง



2. การศึกษาของประชาชนในชมุชน

1. แขวงบางบ าหรุ ชุมชนแออัด 15.7 17 26.5 27.5 1.6

25 10.1 32.8 32.8 -

2. แขวงบางพลัด ชุมชนแออัด 30.1 16.1 16.1 24.7 2.2

27.1 15.4 20.1 20.6 2.4

29 13.9 23.4 18.8 1.7

23.7 17.2 24.2 22.3 2.3  

35.8 18.9 13.7 13.7 -

38.5 12.8 5.1 30.8 -

16.1 5.7 16.7 35.9 16.7

10.1 21.2 35.4 28.3 -

3. แขวงบางยี่ขัน ชุมชนแออัด 26.6 9.5 42.4 6.6 0.5

28.1 21.7 19.5 17.9 1.6

20 12.3 30.8 31.5 0.8

25.4 17.2 18.4 16.4 3.7

45.5 16.7 16.1 12.7 -

17.6 18.6 17.6 24.9 2

ประถมศึกษา มธัยมตน้ อุดมศึกษา     ม.ปลาย   สูงกวา่ปริญญาตรี

2. วดัดาวดึงษาราม

1. มะพร้าวคู่

2. บา้นญวน

2. คลองสวนพริก

1. วดัพระยาศิริไอยสวรรค์

6. เทพนารี

7. จรัญฯ66/1

8. วดับางพลัด

ประเภทชมุชน ชื่อชมุชน

3. ดวงดี

4. จรัญฯ72

5. สะพานยาว

1. พฒันาซอย 79

                              การศึกษา (ร้อยละ)
แขวง

3. วดัคฤหบดี

4. วดัสิงห์

5. คลองเจ้าครุฑ

6. สะพานไม้



3. แขวงบางยี่ขัน ชุมชนแออัด 26.6 9.5 42.4 6.6 0.5

25.4 17.2 18.4 16.4 3.7

45.5 16.7 16.1 12.7 -

17.6 18.6 17.6 24.9 2

20 19.2 20.8 17.7 1.5

26.6 17.1 17.1 22.1 2.4

4. แขวงบางอ้อ ชุมชนแออัด 13.9 14.6 37.8 19.4 4.2

19.9 19.6 23.8 17.1 2.1

17.9 33.2 4.2 21.8 -

21.5 7.7 26.2 33.8 -

1.3 4.2 70.3 6.1 -

17.7 14.9 25.3 18 1.2

23.3 41.1 10 13.2 1.4

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

3. อาชพี และรายไดข้องประชาชนในชมุชน

รบัจ้างทั่วไป ลูกจ้าง/พนักงานบรษัิท รับราชการ/วิสาหกิจ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว อ่ืน ๆ 

1. แขวงบางบ าหรุ ชุมชนแออัด 21.9 5.6 4.6 42.8 16.3 5.9

ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน

1. มะพร้าวคู่

1. เติมสุข

2. แสงทอง

6. คลองมะนาว

7. ริมคลองบางพลัด

รายไดเ้ฉลีย่ของ

ครัวเรือน/เดอืน 

(บาท)

อาชีพ (รอ้ยละ)

6. สะพานไม้

7. โค้งถ่าน

8. วดัทอง

5. คลองเจ้าครุฑ

แขวง

4. วดัสิงห์

1. วดัพระยาศิริไอยสวรรค์

3. จรัญวถิี 74

4. ชินศรี 91

5. ร่วมใจสามัคคี



ชุมชนแออัด 33.7 5 10.2/1.1 8.6 2.8 6.6

ชุมชนแออัด 53.1 1.7 4.6/1.0 13.2 2 -

ชุมชนแออัด 33.3 4.2 11.1/2.8 7.9 1.4 2.3

ชุมชนแออัด 71.6 5.3 4.2/- 7.4 - 3.2

ชุมชนแออัด 41 12.8 5.1/- 25.6 7.7 -

ชุมชนแออัด 29.9 13.4 2.6/2.1 7.2 6.7 5.2

ชุมชนแออัด 20.8 16.8 13.9/2.0 17.8 3 -

3. แขวงบางยี่ขัน   ชุมชนแออัด 21.2 36.4 3.8/3.3 12.9 6.9 0.5

  ชุมชนแออัด 42.8 0.5 4.6/.3 10.4 1.4 5.4

  ชุมชนแออัด 76.7 0.8 6.8/.8 3 1.5 3

  ชุมชนแออัด 40.9 4.9 2.4/.8 6.5 1.6 1.2

  ชุมชนแออัด 96.3 0.3 .3/.3 1 0.3 0.7

  ชุมชนแออัด 24 3.8 7.2/1.2 13.2 3.6 8.4

รบัจ้างทั่วไป ลูกจ้าง/พนักงานบรษัิท รับราชการ/วิสาหกิจ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว อ่ืน ๆ 

3. แขวงบางยี่ขัน   ชุมชนแออัด 7. โค้งถ่าน 33.8 0.8 3.8/5.3 18 10.5 7.5

  ชุมชนแออัด 31.9 5.7 6.9/.3 8.2 1.8 2.1

4. แขวงบางอ้อ   ชุมชนแออัด 26.6 11.8 14.9/1.7 3.5 1.4 4.2

  ชุมชนแออัด 41.4 9.9 1.9/.6 6.7 5.1 27.7

3. ดวงดี

1. วดัพระยาศิริไอยสวรรค์

2. วดัดาวดึงษาราม

7. จรัญฯ66/1

8. วดับางพลัด

4. จรัญฯ72

2. คลองสวนพริก

5. สะพานยาว

6. เทพนารี

3. วดัคฤหบดี

4. วดัสิงห์

1. เติมสุข

3. จรัญฯวถิี74

8. วดัทอง

5. คลองเจ้าครุฑ

แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน
อาชีพ (รอ้ยละ) รายไดเ้ฉลีย่ของ

ครัวเรือน/เดอืน 

(บาท)

6. สะพานไม้



  ชุมชนแออัด 4. ชินศรี91 38.5 6.2 15.4/1.5 27.7 10.8 -

  ชุมชนแออัด 5. ร่วมใจสามัคคี 11 22.2 8.7/3.4 37.9 15.9 0.2

  ชุมชนแออัด 27.6 5.7 9.6/4.2 8.4 1.5 14.7

  ชุมชนแออัด 45.9 4.5/.9 8.1 1.4 5.9

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

6. คลองมะนาว

7. ริมคลองบางพลัด



4. การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในชมุชน

จ านวนผู้มสีิทธิ์ ร้อยละผู้ใชส้ิทธิ

แขวง.............. ชุมชนแออัด

เคหะชุมชน

ชุมชนชานเมือง

ชุมชนเมือง

หมู่บา้นจัดสรร

อาคารสูง

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แขวง ประเภทชมุชน ชื่อชมุชน
การมสี่วนร่วมทางการเมอืง (ล่าสุด)



ดา้นการศึกษา

การศึกษาในระบบ

จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2556

เล็ก กลาง ใหญ่ รวม

7 4  - 11

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

วดัวมิุตาราม 21 33 50 83 49 42 59 29 48 48

วดัฉัตรแก้วจงกลณี  - 23 19 42 30 25 23 30 22 36

วดัสามัคคีสุทธาวาส  - 41 61 102 52 58 50 40 69 62

วัดอาวุธวิกสิตาราม  - 24 24 48 28 27 21 29 31 39

วัดบางพลัด  - 97 74 171 88 83 67 89 77 87

วัดเทพากร  - 11 20 31 16 16 10 19 17 14

วัดเปาโรหติย์  - 36 44 80 37 34 39 48 49 49

วัดรวก 23 45 47 92 66 59 66 62 50 61

วัดคฤหบดี  - 9 10 19 18 16 16 16 20 17

วดัพระยาศิริไอยสวรรค์  - 15 15 40 30 21 18 22 20 35

บางยี่ขนัวทิยาคม  - 38 26 64 32 25 31 26 36 27

รวม 44 372 400 772 446 406 400 410 439 475

ขนาดโรงเรียน

จ านวน (แห่ง)

จ านวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรายชั้น รายโรงเรียนตามปีการศึกษา



โรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

วดัวมิุตาราม

วดัฉัตรแก้วจงกลณี

วดัสามัคคีสุทธาวาส

วัดอาวุธวิกสิตาราม

วัดบางพลัด

วัดเทพากร

วัดเปาโรหติย์

วัดรวก

วัดคฤหบดี

วดัพระยาศิริไอยสวรรค์

บางยี่ขนัวทิยาคม 46 45 48

รวม 46 45 48

จ านวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรายชั้น รายโรงเรียนตามปีการศึกษา



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

138 10 148  - 227 227 417  - 417 139  - 139
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48

36
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49

สถิตนัิกเรียนส าเร็จการศึกษา และการเขา้ศึกษาตอ่

ลูกจ้างชั่วคราว (คน)

กรอบอัตราก าลังขา้ราชการสามญั ขา้ราชการครู ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 

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

วัดเทพากร

วัดเปาโรหิตย์

โรงเรียน

วัดวิมุตาราม

วัดฉัตรแก้วจงกลณี

วัดสามัคคีสุทธาวาส

วัดอาวุธวิกสิตาราม

วัดบางพลัด
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49วัดเปาโรหิตย์

โรงเรียน

วัดวิมุตาราม

วัดอาวุธวิกสิตาราม

วัดบางพลัด

วัดพระยาศิริไอยสวรรค์

วัดฉัตรแก้วจงกลณี

วัดสามัคคีสุทธาวาส

วัดรวก

วัดคฤหบดี

วัดเทพากร

รวม

บางยี่ขันวิทยาคม



61

17

35

27

475

กลุ่มสาระ ภาษาไทย คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชพี

คะแนนเฉลีย่ 43.80 35.83 34.29 36.81 29.49 64.66 49.12 52.76

คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6

ผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL ปี พ.ศ.2556 ส านักงานเขตบางพลัด

โรงเรียน
ระดบัผลการศึกษา

บางยี่ขันวิทยาคม

รวม

ระดบัผลการ

ประเมินใน

ภาพรวม

วัดรวก

วัดคฤหบดี

วัดพระยาศิริไอยสวรรค์



ดา้นการจดั

การศึกษา

ดา้นผลทีเ่กิดกับ

นักเรียน

ดา้นการเสริม

ความเขม้แขง็

1. ดีเยี่ยม พอใช้ ดีมาก ดีมาก

4. ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก

5. ดีเยี่ยม ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

6. ดีเยี่ยม ดี ดีเยี่ยม ดีมาก

7. ดีเยี่ยม ดี ดีมาก ดีมาก

8. ดีเยี่ยม ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

9. ดีเยี่ยม ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก

10. ดีเยี่ยม ดีมาก ดีมาก ดีมาก

11. ดีเยี่ยม ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ระดับผลการประเมินภาพรวม ดีเยี่ยม ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก

การศึกษานอกระบบ อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพๆ ได้ท างานตรงกับความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา

2. จ านวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานทีต้ั่ง แยกตามพืน้ทีเ่ขต จ านวนรับนักศึกษาได้เท่าไหร่ หลักสูตรทีเ่ปิดสอน

โรงเรียน

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพทีผ่่านมาตรฐานวิชาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา

ระดบัผลการ

ประเมินใน

ภาพรวม

1. จ านวนเด็กเคล่ือนย้ายและสาเหตุ  ของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา



การศึกษาตามอัธยาศัย

จ านวน (แหง่)

  -

3

อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

บ้านหนังสือ 1,250

จ านวนเครือขา่ยทีด่ าเนินกิจกรรมดา้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

จ านวนห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของ กทม. และหน่วยงานอื่น  -

ประเภท ผู้ใชบ้รกิาร (เฉลีย่/เดอืน)



จ านวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรายชั้น รายโรงเรียนตามปีการศึกษา



จ านวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรายชั้น รายโรงเรียนตามปีการศึกษา



ดา้นสังคม 

1. จ านวนผู้พิการ/ผู้สูงอายุทีล่งทะเบียน และได้รับการดูแล

ลงทะเบียน ไดร้ับบริการ

ผู้พิการ 1,034 1,034

ผู้สูงอายุ 13,751 13,751

2. จ านวนเด็กเร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ส ารวจ ไดร้ับบริการ

เด็กเร่ร่อน

คนไร้บ้าน

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท
จ านวน (ราย)

หมายเหตุ

หมายเหตุ



3. จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน/จ านวนนักเรียน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557)

   ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จ านวน 4 แห่ง   ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จ านวน 1 แห่ง 

จ านวนเดก็

30

60

35

60

5. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวิมุตยาราม 60

245

4. จ านวนห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือ/ผู้ใช้บริการ

จ านวน (แห่ง) ผู้ใช้บริการ (เฉลี่ย/เดือน)

  -  -

3 1,250

บ้านหนังสือ ผู้ใช้บรกิาร (ต.ค.56 - ม.ีค.57)

1. พระราม 8 6,849

2. วัดบวรมงคล 5,140

3. บางอ้อ 7,452

    -

ห้องสมุดประชาชน

บ้านหนังสือ

ประเภท

ทีต่ั้งชื่อศูนย์พัฒนาเดก็ก่อนวัยเรียน

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสงวนทรัพย์    -

2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดเทพากร

3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดดาวดึงษาราม    -

4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสงวนทรัพย์   -

รวม 24

จ านวนอาสาสมคัรผู้ดแูลเดก็

  -



5.  จ านวนศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬาและการให้บริการ (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557)

จ านวน สมาชกิ (ราย) จ านวน

ผู้ใชบ้ริการ 2

113,931

79,498

 -  -  -

6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ใช้บริการ (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557)

ลาน A 6 แห่ง ผู้ใช้บริการ 39,600 ราย

ลาน B 2 แห่ง ผู้ใช้บริการ 19,000 ราย

ลาน C 16 แห่ง ผู้ใช้บริการ 93,000 รายจ านวนลานกีฬา 

Extreme sports 24 แห่ง ผู้ใช้บริการ 151,600 ราย

รวม 578,065 ราย

7. จ านวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น/ผู้รับบริการ .........-...........แห่ง ผู้ใช้บริการ ..........-.......... ราย

8. จ านวนสวนสาธารณะ .................... แห่ง ผู้ใช้บริการ ...................... ราย

9. จ านวนศูนย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มุมเมือง ........-............แห่ง ผู้ใช้บริการ ..........-........... ราย

ศูนย์กีฬา

ประเภท

ศูนย์เยาวชน

1. ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี

2. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8



10. จ านวนศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นักเรียน .........-...........แห่ง ผู้ใช้บริการ ..........-.......... ราย

11. จ านวนศูนย์ฝึกดนตรี .................... แห่ง ผู้ใช้บริการ ...................... ราย

12. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหย่อนค่าเล่าเรียนในการอบรมพัฒนาอาชีพ

ผู้สูงอายุ ................... ราย

ผู้พิการ ................... ราย

ผู้ด้อยโอกาส ................... ราย

13. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทีต้่องการความช่วยเหลือด้านทีอ่ยู่อาศัย

ผู้สูงอายุ ................... ราย

ผู้พิการ ................... ราย

ผู้ด้อยโอกาส ................... ราย

14. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทีไ่ด้รับสวัสดิการกองทุนออมหรือกองทุนชุมชนเพือ่ประกอบอาชีพ

ผู้สูงอายุ ................... ราย

ผู้พิการ ................... ราย

15. จ านวนเร่ืองร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ ์ ...................  เร่ือง



16. เด็กด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง ...................  ราย

18. เด็กด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ...................  ราย

19. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีม่ีรายได้ทีม่ั่นคง ...................  ราย

20. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีม่ีอาชีพทีม่ั่นคง ...................  ราย

21. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีเ่ข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบีย้ต่ าเพือ่การประกอบอาชีพ ...................  ราย

22. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด้รับการจดทะเบียนในฐานข้อมูล ...................  ราย

23. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด้รับความคุ้มครองและความปลอดภัยในการท างาน ...................  ราย

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ



ดา้นเศรษฐกิจ อาชพี รายได ้

1. การมงีานท า

o  ผู้มีงานท าและรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้มีงานท า/ผู้ว่างงาน (ในระบบ/นอกระบบ)

ผู้มีงานท า ราย

รายได้เฉล่ียต่อเดือน บาท/เดือน

2. ตลาด/ตลาดนัด

กทม. เอกชน

 / 40

 / 145

 / 51

 / 15

 / 50

 / 90

ตลาดนัดวัดสามัคคีสุทธาวาส 481 ซ.จรัญฯ 85 แขวงบางอ้อ กรุงเทพฯ  / 20

ตลาดนัดบางพัฒนา 1909/565 ซ.จรัญฯ 65 แขวงบางบ าหรุ กรุงเทพฯ  / 40

เจ้าของ
จ านวนแผงทีต่ั้ง/บริเวณชื่อตลาด

ตลาดเจริญพรผล 63 จรัญฯ77/3 แขวงบางพลัด กรุงเทพฯ

ตลาดพงษ์ทรัพย์ 2 ถ.จรัญฯ แขวงบางยี่ขัน กรุงเทพฯ

ตลาดกรุงธน 82/1 ถ.ราชวิถี แขวงบางยี่ขัน กรุงเทพฯ

ตลาดบางพัฒนา 1909/565 ถ.จรัญฯแขวงบางบ าหรุ กรุงเทพฯ

ตลาดนัดสิรินธร 4 ถ.สินรินธร แขวงบางพลัด กรุงเทพฯ

ตลาดนัดลานวัดรวก 1134 ซ.จรัญฯ 57 แขวงบางบ าหรุ กรุงเทพฯ



3. จุดผ่อนผันหาบเร/่แผงลอย

แผง ผู้ค้า (ราย)

20 20

17 17

16 16

8 8

39 39

17 17

78 78

5 5

20 20

55 55

11.ปากซอยจรัญสนิทวงศ์40 14 14

12.หน้าเมเจอร์ปิ่นเกล้า 26 26

13.ตรงข้ามหา้งโลตัส (เมอร์ร่ีคิงส์เก่า) 23 23

14.หน้าหา้งพาต้าปิ่นเกล้า 56 56

15.บริเวณเวิง่ปิ่นเกล้า 11 11

16.หน้าส านักงานมหาลัยมหดิล 16 16

17.บริเวณสะพานพระราม 8 17 17

จ านวน
จุดผ่อนผัน/บริเวณ

4.ตรงข้ามโรงพยาบาลยันฮี

5.หน้าตลาดบางอ้อ

6.ปากซอยจรัญฯ79

7.หน้าตลาดกรุงธน

8.ปากซอยจรัญฯ65

1.ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 57

2.ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 58

3.หน้าโรงพยาบาลยันฮี

หมายเหตุ

10.หน้าตลาดพงษท์รัพย์

9.ปากซอยจรัญฯ 57



438 438

4. ผลิตภัณฑ์ชมุชน/พ้ืนที่

พืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ที่ 50 ไร่

จ านวนเกษตรกร 38 ราย

ผลผลิต (ระบุชนิด/ประเภท/ช่วงเวลาทีไ่ด้ผลผลิต/ผลผลิตต่อไร่)

1. ผักสวนครัว

2. ผลไม้

3. ไม้ประดับ

ผลิตภัณฑ์ BANGKOK BRAND  ยังไม่ทราบผล

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

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

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

สินค้าชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

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

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

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

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ณ ส านักงานเขตบางพลัด จ านวน 1 แห่ง มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 5,768 คน จบ 4,232 คน 

รวม



5. โรงงาน

จ านวนแรงงานชื่อโรงงาน ประเภทการประกอบการทีต่ั้ง

ตามเอกสารทีแ่นบ  



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

แขวงบางพลัด   - 1  - 1 9 4 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

แขวงบางอ้อ   -   -  -  - 8 5 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

แขวงบางบ าหรุ 14 2 2 2 9 5 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

แขวงบางยี่ขัน   - 6 1 2 12 2 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

ร้านขายทอง ร้านอาหาร

ไม่มีข้อมูล 50

ไม่มีข้อมูล 22

ไม่มีข้อมูล 54

ไม่มีข้อมูล 66

7. การท่องเทีย่ว

202

แผงอาหารริมบาทวิถี

สถานประกอบการ (ตอ่)

แขวงบางบ าหรุ

6

82

64

แขวงบางยี่ขัน

แขวง

แขวงบางพลัด

แขวงบางอ้อ

สถานประกอบการ (แห่ง)
แขวง



กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ว

งบประมาณทีใ่ช้

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียของนักท่องเทีย่ว .................... บาท/คน/วัน

เร่ืองร้องเรียนของนักท่องเทีย่ว เฉล่ีย .................... เร่ือง/เดือน

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

กิจกรรม ชว่งเวลาในการจัดกิจกรรม จ านวนนักท่องเทีย่ว



ดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

1. สถิตทิีเ่กิดขึ้นในพ้ืนที่

จ านวน

 (ครัง้/คด)ี

1
 บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ใกล้ทางเข้าวัดอาวุธฯ
 เพราะอยู่ระหว่างก่อสร้างรถไฟลอยฟูา
 - เทศกิจหน่วยเบสท์ต ารวจจราจรร่วมแก้ไข

การจับกุมและด าเนินคด ี(ปรับ) ผู้กระท าผิดตามกฎหมายและขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหานครและกฎหมายอ่ืนทีก่ าหนด

ให้เป็นอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานครในพ้ืนทีเ่ขตบางพลัด ปี พ.ศ.2556

จ านวนผู้กระท าผิด 2,276 ราย  จ านวนเงินค่าปรับ 880,000 บาท รายได้ราชการส่วนท้องถิ่น 437,000 บาท

อาชญากรรม
 - ท าร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

ประเภท หมายเหตุ

 - การกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
อุบัติเหตุทางถนน
อัคคีภัย
อาคารทรุด/ถล่ม
ปูายล้ม
สารเคมีร่ัวไหล
อื่น ๆ (ระบุ)  แผงเหล็กกั้นหลุมลึกทรุดตัวเกิดปัญหาจราจรติดขัด



2. การป้องกัน

2.1 จ านวนปูาย/อาคารเส่ียงภัย

       การจัดเก็บปูายผิดกฎหมายในทีส่าธารณะ พ.ศ.2556 รวม 4,478 ปูาย

2.2 จ านวนจุดเส่ียงในพืน้ที่

โรงเรียนพระราม 6 (เก่า) ถนนจรัญสนิทวงศ์ อย่างต่อเนือ่ง

 

จ านวน

บริเวณ/พ้ืนทีท่ีเ่ป็นจุดเสี่ยง สาเหตหุรือปัจจัยเสี่ยง

หมายเหตุ

วิธีการป้องกัน/แก้ไข หมายเหตุ

1. อาคารร้างบริเวณอู่จอดรถสาย 110 ของ พบคนสติไม่สมประกอบมักหลบเข้าไปแอบนอน และก่อประกายไฟ ชุดสายตรวจประจ าพื้นที่ออกตรวจตรา

(หัวโค้งลงสะพานพระราม 7)

มีกลุ่มบคุคลเร่ร่อน/จรจดัหลบเข้าไปหลับนอน พกัอาศัย หงุหาอาหาร 2. บริเวณซอยจรัญฯ 95/1(เลียบทางรถไฟ) ชุดสายตรวจประจ าพื้นที่และเจ้าหน้าที่

เทศกจิชุดกลางคืนสลับสับเปล่ียนเขา้ไป

ประเภท

3. สะพานลอยคนเดินขา้มหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์

6. สวนสาธารณะสะพานพระราม 8

5. สะพานลอยคนเดินข้ามปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 57

ปูายขนาดใหญ่

อาคารเส่ียงภัย

4. สะพานลอยคนเดินข้ามปากซอยรุ่งประชา ถนนสิรินธร



2.3 จ านวนจุดติดต้ังและจ านวนกล้อง cctv ในพืน้ที่ .......54................จุด ..........247............ตัว

2.4 จ านวนไฟส่องสว่างในพืน้ที ่ ..................... ดวง

11. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 98

10. สุดซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1

18. ห้างเทสโก้โลตัส ถนนจรัญ

17. ห้างต้ังฮ่ัวเส็ง

9. หน้าโรงเรียนวิมุติยารามพิทยากร

8. ซอยวัดวิมุติยาราม

7. สุดซอยจรัญสนิทวงศ์ 93/1

12. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 61

13. ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 53

14. ซอยอรุณอัมรินทร์ 49

บริเวณ/พ้ืนทีท่ีเ่ป็นจุดเสี่ยง สาเหตหุรือปัจจัยเสี่ยง วิธีการป้องกัน/แก้ไข หมายเหตุ

16. ห้างเมเจอร์ปิน่เกล้า

15. ห้างพาต้าปิน่เกล้า



2.5 จ านวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ที่

2.6 จ านวนสถานีปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/สถานีดับเพลิง/หัวจ่ายน้ าดับเพลิง

2 สถานี

2 สถานี

...................... แห่ง

...................... มูลนิธิ

2.7 ความเร็วเฉล่ียในการเข้าถึงพืน้ทีเ่กิดเหตุกรณีเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ ...................  นาที

หมายเหต ุ: น าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

สถานี พ้ืนทีใ่ห้บริการ

จ านวนสถานีปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ านวนสถานีดับเพลิง

จ านวนหัวจ่ายน้ าดับเพลิงในพืน้ที่

จ านวนมูลนิธิกู้ภัยในพืน้ที่

 สน.บางพลัด แขวงบางพลัด

สน.บวรมงคล แขวงบางยี่ขัน

สน.บางยี่ขัน แขวงบางยี่ขัน



ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ)

1. สถิตกิารเลอืกตัง้

ผู้มีสิทธ์ิ ผู้มาใช้สิทธ์

80,494 24,360

80,845 22,851

79,484 50,896

79,357 32,692

79,452 33,134

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

สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้

การมีส่วนร่วม (ราย)

ช่ือองค์กร ที่ตัง้ กิจกรรมที่ด าเนินการในพืน้ที่

การเลือกตัง้

สว.

สส.

ผว.กทม.

สก.

สข.



3. จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

จ านวน (คน)

85

147

อาสาสมัคร หมายเหตุ

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

 - อาสาสมคัรดนตรี

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)

 - อาสาสมคัรลานกีฬา

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรพิทกัสิ่งแวดล้อม

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ

 - อาสาสมคัร อปพร. ปฏิบตังิานจริง

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ ผา่นการอบรม

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย



ปัญหาและขอ้เสนอเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เขต

ดา้น ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบตอ่พ้ืนที่ แนวทางแก้ไข

1. ด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน

2. ด้านสังคม

3. ด้านเศรษฐกิจ

4. ด้านส่ิงแวดล้อม

5. ด้านสาธารณสุข

6. ด้านการบริหารจัดการ

7. อื่น ๆ (ระบุ)




