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ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ส านักงานเขตบึงกุ่ม 
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ประเด็นในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต 
 
 

1. ข้อมูลทั่วไป   

1) ประวัติความเป็นมาของพ้ืนที/่ส านักงานเขต 
 เขตบึงกุ่ม เดิมเคยเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตบางกะปิ ต่อมาเมื่อพื้นที่เขตมีการพัฒนา

มากขึ้น จึงได้รับการจัดตั้งเป็นเขตอย่างเป็นทางการเมื่อได้มีการแยกพ้ืนที่ปกครองออกจากเขตบางกะปิ 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2532  โดยประกอบด้วย 3 แขวง คือ แขวงคลองกุ่ม แขวงคันนายาวและแขวง
สะพานสูง ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ให้สอดคล้องมากข้ึนกับความเจริญของพ้ืนที่ทั้งทางด้านการ
กระจายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้น ระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียบพร้อมมากขึ้น ตลอดจนระบบโครงข่าย
โทรคมนาคมที่สมบูรณ์กว่าเดิม โดยได้ยกระดับแขวงคันนายาว จัดตั้งเป็นเขตคันนายาว และแขวงสะพาน
สูงจัดตั้งเป็นเขตสะพานสูง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14  ตุลาคม  2540  ซึ่งต่อมา
กรุงเทพมหานครได้จัดขนาดพ้ืนที่แขวงของเขตบึงกุ่มให้มีความเหมาะสม ประกอบกับยังไม่มีประกาศ
ก าหนดแนวพ้ืนที่แขวงให้มีความชัดเจนแน่นอน ท าให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน จึงได้มีประกาศ เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงคลองกุ่ม และตั้งแขวงนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2552 โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 3 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป 

2) พ้ืนที่ เขตปกครอง อาณาเขตติดต่อ และแผนที่ 
พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 

24.31 ตารางกิโลเมตร (15,194 ไร่ 9.38 ตารางวา) มีคลองและล ารางหลายสายในพ้ืนที่ คลองสาย
ส าคัญ คือ คลองแสนแสบ คลองบางเตย เป็นต้น ถนนสายหลักในพ้ืนที่ได้แก่ ถนนเสรีไทย ถนนนวมินทร์  
ถนนสายรองได้แก่ ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวลจันทร์ ถนนคลองล าเจียก ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนน
โพธิ์แก้ว และถนนศรีบูรพา เดิมที่ดินส่วนใหญ่ใช้เพ่ือท าการเกษตรแต่ภายหลังมีการพัฒนาพ้ืนที่เป็นที่ดิน
จัดสรรเพื่ออยู่อาศัย เนื่องจากการขยายตัวของเมืองมาทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร  
     เขตบึงกุ่ม  มีอาณาเขต  ดังนี้ 

ทิศเหนือ     ติดต่อเขตบางเขน โดยมีคลองตาเร่งฝั่งเหนือเป็นเส้นแนวแบ่งเขต 
ทิศตะวันออก   ติดต่อเขตคันนายาว โดยมีถนนรามอินทราฟากใต้, คลองบางชวดด้านฝั่ง

ตะวันออก, คลองหลวงวิจิตรฝั่งเหนือ, คลองล าชะล่าฝั่งตะวันออก ,
คลองหนองแขมฝั่งตะวันออก, คลองระหัสฝั่งตะวันออก, ถนนเสรีไทย
ฟากใต้และคลองกุ่มฝั่งตะวันออก เป็นเส้นแนวแบ่งเขต 

  ทิศใต้     ติดต่อเขตสะพานสูง โดยมีคลองแสนแสบฝั่งเหนือเป็นเส้นแนวแบ่งเขต 
ทิศตะวันตก  ติดต่อเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าว  โดยมีถนนศรีบูรพาฟากตะวันออก,  

คลองล าพังพวยฝั่งตะวันออก, คลองตาหนังฝั่งตะวันออก, คลองล าเจียกฝั่ง
เหนือ และถนนประดิษฐ์มนูธรรมฟากตะวันออก เป็นเส้นแนวแบ่งเขต 
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3) ประชากร  
          จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ์(แยกแขวง เพศ ) จ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 
145,436 คน จ าแนกเป็นรายแขวง ดังนี้ 

แขวง จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

แขวงคลองกุ่ม 32,296 37,454 69,750 

แขวงนวมินทร์ 12,875 15,608 28,483 

แขวงนวลจันทร์ 21,355 25,848 47,203 

รวม 66,526 78,910 145,436 

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556) 
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โครงสร้างประชากร (เด็ก วัยแรงงาน ผู้สูงวัย) 

จ านวนประชากรในพื้นที่จ าแนกตามอายุและแขวง 
แขวง เพศ อายุ (ปี) 

  0-4 5-9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 
แขวง 

คลองกุ่ม 
ชาย 1,722 1,940 2,075 2,428 2,141 2,134 2,700 2,987 

หญิง 1,590 1,798 1,950 2,348 2,248 2,364 3,193 3,551 

รวม 3,312 3,738 4,025 4,776 4,389 4,498 5,893 6,538 

แขวง 
นวมินทร์ 

ชาย 576 705 768 939 978 862 1,036 1,065 

หญิง 522 665 760 959 1,017 901 1,136 1,328 

รวม 1,098 1,370 1,528 1,898 1,995 1,763 2,172 2,393 

แขวง
นวลจันทร์ 

ชาย 1,151 1,377 1,591 1,712 1,495 1,280 1,566 1,850 

หญิง 1,144 1,395 1,523 1,788 1,640 1,469 2,033 2,635 

รวม 2,295 2,772 3,114 3,500 3,135 2,749 3,599 4,485 

รวม  6,705 7,880 8,667 10,174 9,519 9,010 11,664 13,416 
 

โครงสร้างประชากร (เด็ก วัยแรงงาน ผู้สูงวัย) (ต่อ) 
จ านวนประชากรในพื้นที่จ าแนกตามอายุและแขวง 

แขวง เพศ อายุ (ปี) 
  40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 

แขวง 
คลองกุ่ม 

ชาย 2,808 2,676 2,320 1,985 1,643 1,085 743 476 

หญิง 3,359 3,308 3,094 2,549 2,168 1,484 966 708 

รวม 6,167 5,984 5,414 4,534 3,811 2,569 1,709 1,184 

แขวง 
นวมินทร์ 

ชาย 1,121 1,088 1,037 962 679 447 249 197 

หญิง 1,378 1,467 1,499 1,301 958 625 432 318 

รวม 2,499 2,555 2,536 2,263 1,637 1,072 681 515 

แขวง
นวลจันทร์ 

ชาย 2,047 1,993 1,757 1,305 918 557 336 220 

หญิง 2,567 2,496 2,342 1,662 1,132 743 539 385 

รวม 4,614 4,489 4,099 2,967 2,050 1,300 875 605 

รวม  13,280 13,028 12,049 9,764 7,498 4,941 3,265 2,304 
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โครงสร้างประชากร (เด็ก วัยแรงงาน ผู้สูงวัย) (ต่อ) 

จ านวนประชากรในพื้นที่จ าแนกตามอายุและแขวง  
แขวง เพศ อายุ (ปี) รวม 

  80-84 85-89 90-94 95-100 100>  
แขวง 

คลองกุ่ม 
ชาย 273 94 53 10 3 32,296 

 หญิง 418 249 78 24 7 37,454 

 รวม 691 343 131 34 10 69,750 

แขวง 
นวมินทร์ 

ชาย 111 40 11 4 0 12,875 

 หญิง 186 109 41 6 0 15,608 

 รวม 297 149 52 10 0 28,483 

แขวง
นวลจันทร์ 

ชาย 123 52 18 6 1 21,355 

 หญิง 217 103 30 4 1 25,848 

 รวม 340 155 48 10 2 47,203 

รวม  1,328 647 231 54 12 145,436 

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556) 
 

 

ความหนาแน่นของประชากร  
แขวง ประชากร  พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ความ

หนาแน่น     
(คน/ตร.กม.) 

จ านวนบ้าน (หลัง) 
รวม ชาย หญิง  

แขวงคลองกุ่ม 70,085 32,481 37,604 10,811 6,483 30,354 

แขวงนวมินทร์ 28,683 12,984 15,699 4,885 5,872 11,580 

แขวงนวลจันทร์ 47,054 21,461 25,593 8,615 5,462 25,867 
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556) 
- ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้าง  ธุรกิจการค้าและบริการ  รองลงมาคือ ข้าราชการ 

และธุรกิจส่วนตัวตามล าดับ ทั้งนี้ ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนา
อิสลาม  คริสต์  
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จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิ่นของประชากรในพื้นที่ 

แขวง 
การเกิด การตาย 

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

แขวงคลองกุ่ม 1 1 456 294 365 319 217 104 

แขวงนวมินทร์ 1 1 12 9 128 142 174 34 

แขวงนวลจันทร์ 354 323 65 25 178 183 153 87 

รวม 356 325 533 328 671 644 544 225 

         
แขวง 

การย้ายเข้า การย้ายออก 

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

แขวงคลองกุ่ม 4,412 4,556 4,580 2,607 4,814 4,734 4,692 2,776 

แขวงนวมินทร์ 1,610 1,591 1,348 860 1,720 1,792 1,534 849 

แขวงนวลจันทร์ 3,524 3,207 3,319 1,792 3,316 2,998 2,894 1,639 

รวม 9,546 9,354 9,247 5,259 9,850 9,524 9,120 5,264 
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556) 

 
 

จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน 

ประเทศ 
จ านวน (คน) แยกแขวง 

แขวงคลองกุ่ม แขวงนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ 

พม่า 5,213 1,324 2,570 

ลาว 1,434 580 1,022 

เขมร 3,963 1,394 1,752 

อ่ืน ๆ (ระบุ)  -  -  - 
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556) 
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จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง 

ส่วนราชการในส านักงานเขต 

จ านวน (คน) 

ข้าราชการ ลูกจ้าง 

อัตราถือครอง อัตราจริง อัตราถือครอง อัตราจริง 

ฝุายปกครอง 15 15 25 24 

ฝุายทะเบียน 18 18 3 3 

ฝุายเทศกิจ 11 11 24 24 

ฝุายการคลัง 13 13 2 2 

ฝุายการศึกษา 7 6 3 3 

ฝุายโยธา 19 18 75 71 

ฝุายรายได้ 10 8 3 3 

ฝุายพัฒนาชุมชนฯ 13 13 3 3 

ฝุายรักษาความสะอาด 12 11 394 363 

ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 11 10 9 8 
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556) 
 
จ านวนข้าราชการการเมือง   

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 1 คน 

 - สมาชิกสภาเขต  7 คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556) 
 

อ านาจหน้าที่/ความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ในส านักงานเขต 
1. ฝ่ายปกครอง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียน
พินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิด ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์
พาหนะ ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง      การท าประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดท า
แผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสาร
และรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน         
งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ 
นโยบายและแผน และการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและ
ธุรการ งานช่วยอ านวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัย
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อาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทั่วไปของส านักงาน
เขต งานที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 
2. ฝ่ายทะเบียน มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตัว
ประชาชน ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว 
ทะเบียนชื่อบุคคล) การควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการพิจารณาก าหนดหน่วยเลือกตั้ง การด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
3.  ฝ่ายโยธา มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน 
ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม  
การอนุญาตตัดคันหินทางเท้าการพิจารณาอนุญาตกระท าการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของ
หน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่อยู่ในโครงการพ้ืนที่ปิดล้อม
ของส านักงานเขต เพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษา  ที่สาธารณะ 
และท่ีของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบ ารุงดูแลรักษา คู คลอง     
ทางเรือ ท่อระบายน้ า สะพานข้ามคลอง การปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ร่วมมือกับ
ส านักผังเมือง      ในการวางและจัดท าผังเมืองประเภทต่าง ๆ การควบคุมอาคารตามที่ได้รับ
มอบหมาย การประกาศเขต  เพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดพ้ืนที่ที่จะจัดรูปที่ดิน กรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต การจัดท า 
ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดปูายชื่อซอย ปูายจราจรและกระจกมองโค้ง  
การทาสีของคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดท าคันชะลอความเร็ว  
การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการควบคุมการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษาตามสัญญาหรืออ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย 
และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
4.  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร  
การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด 
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้
ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ   การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่าย 
การมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค  
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุม จัดการ ก าจัด ห้าม ปูองกันและระงับเหตุ
ร าคาญ   ที่อาจเกิดหรือเกิดข้ึนในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่อง
ขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ 
ในโรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
5.  ฝ่ายรายได้  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร 
(ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ค้างช าระภาษีท่ีอยู่ในพ้ืนที่เขต การด าเนินคดีแก่ผู้ค้างช าระภาษี 
การจัดท าทะเบียนควบคุม การจัดเก็บรายได้ การจัดท าสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท 
การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 



๙ 

 

6.  ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย 
(ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ าเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
ไขมัน และน้ ามัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแล
และบ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดท า
แผนการปลูกต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตท่ีรับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม  
การสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
7.  ฝ่ายการศึกษามีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณธุรการทั่วไป การงบประมาณ 
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  
พ.ศ. 2545 งานิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา (ได้แก่ จัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือ เนตรนารีและ
ยุวกาชาด แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด การทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการ และกิจรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ด าเนินการเกี่ยวกับการ
เจ้าหน้าที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการครูและ
ลูกจ้างของโรงเรียน และข้าราชการครูในฝุายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก. ข้าราชการครู 
การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา การนิเทศการศึกษา การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งข้าราชการ
ครูเข้ารับการฝึกอบรม    การประชุม สัมมนา การนิเทศและตรวจเยี่ยม การสนับสนุนงาน
วิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา จัดท ารายงานและ
เผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน   กลุ่มโรงเรียน ด าเนินงานศูนย์วิชาการ
เขต และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
8.  ฝ่ายการคลัง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่
เบิกจ่ายจาก  เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและ
เงินอ่ืนใด (ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การน าส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บ
รักษาเงิน การจัดท าสรรพบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การ
จัดท างบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดท ารายงานทางการเงินตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพ่ือการควบคุม การจัดท าแผนการใช้
จ่ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการด าเนินงานด้าน
งบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จ านวน 9 ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ 
ระบบงานการเงินระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัด
จ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง  
การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
9. ฝ่ายเทศกิจ  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การ
ควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
10.  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการพัฒนา
ชุมชนและสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชน องค์กรชุมชน
และเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชน
ในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุน
พัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ การจัดหาแหล่ง
จ าหน่ายผลผลิต การด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงิน
ออมครอบครัว การด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การ
ควบคุมดูแลการด าเนินงาน  สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด 
บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬา และลานกีฬา  การด าเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 
การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชน
เขต การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการด าเนินงาน
ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้ค าปรึกษาแนะน าทาง
วิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพ่ือการเกษตร การด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
 

รายได้ของส านักงานเขต 

ประเภทของรายได้ 
รายได้ (ล้านบาท) 

ประมาณการ รายได้จริง 

 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 79,000,000 71,178,824.14 

 - ภาษีบ ารุงท้องที่ 2,200,000 1,875,061.77 

 - ภาษีปูาย 12,000,000 11,736,919.17 
  (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556) 
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ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ของส านักงานเขต 

ส่วนราชการในส านักงานเขต 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

สนับสนุนงานประจ า สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ 

ฝุายปกครอง 16.35 9.19 

ฝุายทะเบียน 6.77 - 

ฝุายเทศกิจ 11.81 0.15 

ฝุายการคลัง 24.87 - 

ฝุายการศึกษา 51.05 35.15 

ฝุายโยธา 25.87 67.63 

ฝุายรายได้ 3.74 - 

ฝุายพัฒนาชุมชนฯ 25.22 20 

ฝุายรักษาความสะอาด 95.38 2.73 

ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 4.98 2.9 

รวมงบประมาณ (ล้านบาท) 266.04 137.75 
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556) 

งบสนับสนุนงานประจ าและงานเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประข าปีของ
หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

2. ข้อมูลเฉพาะ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 พื้นที่เขตบึงกุ่ม 

มีการก าหนดการใช้ที่ดินหลักในพ้ืนที่ไว้ 3 ประเภท คือ  
1. ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

- ด ารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง  
- ด ารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมืองซึ่งอยู่ในเขตการ

ให้บริการของระบบขนส่งมวลชน 
2. ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่

ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
3. ประเภทพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชน 

เพ่ือกระจายกิจกรรมการค้าและการบริการที่อ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน
ที่อยู่อาศัยในบริเวณชานเมือง 

 
ประเภทการใช้ท่ีดิน พื้นที่ตามผังเมืองรวม (ตร.ม.) การใช้ที่ดิน พ.ค. 56-มิ.ย.57 (ตร.ม.) 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย    20,581,649.48      105,887.75  
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง      2,076,254.84         3,278.00  
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม         496,483.99                  -    
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ         358,846.74                  -    

รวม    23,513,235.05      109,165.75  
 



๑๓ 
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๑๕ 

 

 

2 ถนน ตรอกซอยในพื้นที่เขต 
    

ประเภทถนน จ านวน (สาย) 
ระยะทาง 

(กม.) 

สภาพถนน (จ านวนสาย) 

ดี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 

ถนนสายหลัก 4 14.816 /     

ถนนสายรอง 8 9,243 /     

ตรอก ซอย 278     /   
 
3 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้ 

ชื่อถนน/เส้นทาง ต้นทาง ปลายทาง 
ระยะทาง 

(กม.) 
สถิติผู้ใช้

ทาง 
สถิติอุบัติ

เหต 

ถนนประเสริฐมนูกิจ 
แยกถนนคลอง

ล าเจียก 
ถนนประดิษฐ์ 

มนูธรรม 0.578     

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
ถนนประเสริฐ

มนูกิจ 
แยกถนนคลอง

ล าเจียก 0.41     

ถนนคลองล าเจียก 
ถนนประดิษฐ์ 

มนูธรรม 
ถนนประเสริฐ 

มนูกิจ 0.732     
 

4. คูคลองและแหล่งน้ าสาธารณะในพื้นที่เขต 

ชื่อคลอง จาก ถึง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว
(ม.) 

แนว
เขื่อน

ป้องกัน
น้ าท่วม 

การบุก
รุกพื้นที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมา
ยเหตุ 

มี 
ไม่
มี 

มี ไม่มี สนน. สนข. 

คลองบางขวด 
ถนนประดิษฐ

มนูธรรม 
คลองบาง

เตย 
10-15 2,100         /     

คลองล าเจยีก 
1 

คลองตาหนัง 
คลอง

ล าเจียก 2 
6-15 1,400 /       /     

คลองล าเจยีก 
2 

คลองล าเจยีก 
2 

คลองบาง
เตย 

6-15 1,400 /   /   /     

คลองรหัส คลองแสนแสบ 
คลอง 

หนองแขม 
8-10 2,100 /       /     

บึงเสรไีทย คลองวัดพิชัย คลองระหสั 50-100 2,550 /       /     

คลองพงัพวย ถนนนวมินทร์ ถนนเสรไีทย 50-100 2,406 /   /   /     

ล ารางกระบือ 
ตอน 1 

คลองบางขวด 
คลองบาง
ชวดด้วน 

4-6 900 /         /   

 



๑๖ 

 

ชื่อคลอง จาก ถึง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว
(ม.) 

แนว
เขื่อน

ป้องกัน
น้ าท่วม 

การบุก
รุกพื้นที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมา
ยเหตุ 

มี 
ไม่
มี 

มี ไม่มี สนน. สนข. 

ล ารางกระบือ 
ตอน 2 

คลองบางขวด 
คลองบาง
ชวดด้วน 

3-5 900 /   /     /   

ล ารางกระบือ 
ตอน 3 

คลองบางขวด 
คลองบาง
ชวดด้วน 

3-5 2,000           /   

คลองตาเร่ง 
ถนนราม
อินทรา 

คลองบาง
ขวด 

3-4 1,300     /     /   

ล ารางแยก
คลองบางขวด 

ตอน 1 
คลองบางขวด 

ถนน
ประดิษฐ์มนู

ธรรม 
5-10 700           /   

ล ารางแยก
คลองบางขวด 

ตอน 2 
คลองบางขวด คลองตัน 3-9 500           /   

ล ารางแยก
คลองบางขวด 

ตอน 3 
คลองบางขวด คลองตัน 6-7 400           /   

ล ารางแยก
คลองบางขวด 

ตอน 4 

หมู่บ้านเทพ
นคร 

คลองบาง
ขวด 

2-4 200           /   

คลองชวดด้วน 
ถนนราม
อินทรา 

คลองบาง
ขวด 

5-15 2,055 /         /   

คลองหลวง
วิจิตร 

คลองล าชะลา่ 
คลองชวด

ด้วน 
4-8 1,550 /         /   

คลองล าชะลา่-
หนองแขม 

ถนนราม
อินทรา 

คลองบาง
ขวด 

4-6 2,500           /   

คลองขีเ้สือ
ใหญ่ 

ถนนประดิษฐ
มนูธรรม 

คลอง
ล าเจียก 

10-20 1,500           /   

คลองดอนอีกา คลองบางขวด 
คลองล า
ชะล่า 

3-5 1,300 /         /   

ล ารางแยก
คลองดอนอีกา 

หมู่บ้านซื่อตรง 
39 

คลองดอน
อีกา 

3-5 1,300 /         /   

ล ารางแยก
คลองล าเจยีก 

คลองบาง
ล าเจียก 

หมู่บ้านเสนา 
88 

2-3 800           /   

ล ารางหนอง
ยายจีน 

ถนนประเสริฐ
มนูกิจ 

โรงเรียน
เบญจมินทร ์

4-6 920 /         /   

ล ารางหน่อง
ปลาดุก 

ล ารางบวบขม 
คลองหนอง

แขม 
4-6 900 /         /   

ล ารางแยก
คลองตาหนัง 

คลองตาหนัง 
ซอยสมาคม

แพทย ์
3-6 900           /   

 



๑๗ 

 

ชื่อคลอง จาก ถึง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว
(ม.) 

แนว
เขื่อน

ป้องกัน
น้ าท่วม 

การบุก
รุกพื้นที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมา
ยเหตุ 

มี 
ไม่
มี 

มี ไม่มี สนน. สนข. 

คลองบวบขม คลองบางเตย 
ล ารางหนอง

ปลาดุก 
4-6 2,400 /         /   

ล ารางนาปุา ล าบึงกุ่ม บึงน้ าเอกชน 5-6 2,500           /   

คลองยายเฮ้อ ล าบึงกุ่ม 
คลองแสน

แสบ 
4-6 450           /   

คลองวดัพิชัย ล าบึงกุ่ม 
คลองแสน

แสบ 
4-8 405           /   

ล ารางแยก
คลองบางเตย 

ตอน 1 

ถนนประเสริฐ
มนูกิจ 

คลองบาง
เตย 

2-4 450 /         /   

ล ารางแยก
คลองบางเตย 

ตอน 2 

หมู่บ้านธนะสิน
โครงการ 
1,2,3 

คลองบาง
เตย 

2-4 250 /         /   

ล ารางแยก
คลองบางเตย 

ตอน 3 
บึงน้ าเสรไีทย 

คลองบาง
เตย 

2-4 1,300 /         /   

ล ารางแยก
คลองบางเตย 

ตอน 4 

ชุมชนแก้วฟูา
ชัยมงคล 

คลองบาง
เตย 

2-4 400           /   

ล ารางแยก
คลองบางเตย 

ตอน 5 

หมู่บ้านศรีนคร
พัฒนา 

คลองบาง
เตย 

3-10 450 /         /   

ล ารางแยก
คลองพังพวย 

ตอน 1  
ล าบึงกุ่ม บึงล าพังพวย 2-3 600           /   

ล ารางแยก
คลองพังพวย 

ตอน 2  
ล าบึงกุ่ม บึงล าพังพวย 3-5 900           /   

ล ารางแยกบึง
น้ าเสรไีทย 

บึงน้ าเสรไีทย 
คลองแสน

แสบ 
3-5 720       /   /   

คลองโต๊ะล ี ล าบึงกุ่ม 
คลองแสน

แสบ 
4-5 500           /   

คลองโต๊ะเซาะ ล าบึงกุ่ม 
คลองแสน

แสบ 
4-5 500           /   

ล ารางแยก
คลองบึงกุ่ม 

ล าบึงกุ่ม 
คลองแสน

แสบ 
4-6 870           /   

 



๑๘ 

 

ชื่อคลอง จาก ถึง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว
(ม.) 

แนว
เขื่อน

ป้องกัน
น้ าท่วม 

การบุก
รุกพื้นที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมา
ยเหตุ 

มี 
ไม่
มี 

มี ไม่มี สนน. สนข. 

ล ารางหมูบ่้าน
สหกรณ ์

คลองกุ่ม 
คลองหนอง

แขม 
3-4 540 /         /   

ล ารางแยก
คลองหลวง

วิจิตร 

คลองหลวง
วิจิตร 

คลองตัน 7-15 510 /         /   

คลองกุ่ม บึงน้ าเสรไีทย 
คลองหนอง

แขม 
4-6 1,100 /         /   

ล ารางหมูบ่้าน
วังทองเฮ้าส ์

ถนนนวมินทร์ 
หมู่บ้านวัง
ทองเฮ้าส ์

2-3 450           /   

 
 

5. จุดอ่อนน้ าท่วม การท่วมขัง และการระบาย
น้ า      

 บริเวณที่เป็นจุดอ่อน 
น้ าท่วม 

ขนาดพื้นที่  
(ตร.ม.) 

สาเหตุ 

ระยะเวลาเฉลี่ย
ในการ 

ระบายน้ า 
(นาที) 

ผลกระทบต่อพื้นที่ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

หมู่บ้านทวีสุข ซอยเสรีไทย 
29 

1-2  
ท่อระบายน้ ามี

ขนาดเล็ก 
1-4 ชม.       

หมู่บ้านสหกรณ์เคหะ
สถาน 4 ซอยเสรีไทย 57 

1-2  
ท่อระบายน้ ามี

ขนาดเล็ก 
1-4 ชม.       

หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 
ซอยนวมินทร์ 70,72 

1-2  
ท่อระบายน้ ามี

ขนาดเล็ก 
1-4 ชม.       

หมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ 
ซอยนวมินทร์ 42 

1-2  
ท่อระบายน้ ามี

ขนาดเล็ก 
1-4 ชม.       

แยกถนนประเสริฐมนูกิจ
ตัดถนนนวมินทร์ 

1-2  
ท่อระบายน้ ามี

ขนาดเล็ก 
1-4 ชม.       

หมู่บ้านรัชนี ซอย
นวลจันทร์ 36 

1-2  
ท่อระบายน้ ามี

ขนาดเล็ก 
1-4 ชม.       

 

 

 



๑๙ 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม  
1. ปริมาณขยะต่อวันในพ้ืนที่......573.03...................ตัน 

    ขยะย่อยสลาย...4.77............ตัน   

    ขยะรีไซเคิล.......14.3...........ตัน   

    ขยะอันตราย......0.028.........ตัน   

    ขยะทั่วไป.......553.91..........ตัน   

2. ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้.....218.......ลบ.ม./เดือน    

3. ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้......8...........ลบ.ม. /เดือน 

4. ร้านรับซื้อของเก่า ปริมาณการรับซื้อ ที่ตั้ง 
ชื่อร้าน/สถานที่รับชื้อของเก่า ที่ตั้ง พื้นที่ร้าน (ตร.ม.) 

นางจุฑามาศ  กิ่งใบสมบูรณ์ 60/50 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  150 
บ.กรัณชัย สตีลเวิร์ค จ ากัด 107/3 ถ.นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม   450 
นายพลเดช  ชีวชื่น 111/151 ซ.โพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม 240 
บ.โหงวชัย  จ ากัด 46/111 ซ.รามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  90 
นายณัฐพร  สุทธิสานนท์ 19/49 ซ.นวมินทร์ 103 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม  48 
นายประพัฒน์  ขจรปัญญา 4/26 ถ.คลองล าเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  442 
หจก.เพ็ญวิภารีไวเคิล 99/79 ซ.รามอินทรา 40 แยก 6 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 580 
บริษัท คู่ ซุ่น ฮวด จ ากัด ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม  400 

ร้านมิตรอารี ซ.โพธิ์แก้ว ถนนนวมินทร์  แขวงนวมินทร์ 400 

ร้านนวมินทร์ 103 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์  400 

ร้านปพัทธ์ศิริ ซ.นวมินทร์ (ซ.ส านักสงฆ)์ แขวงนวมินทร์ 500 

ร้านร้อยล้าน ซ.นวลจันทร์ 7 แขวงนวลจันทร์  400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

คูคลอง/ระบบการระบายน้ า/การป้องกันน้ าท่วม 

1. คูคลองและแหล่งน้ าสาธารณะในพื้นที่เขต 

ชื่อคลอง จาก ถึง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว(ม.) 

แนวเขื่อน
ป้องกันน้ า

ท่วม 

การบุกรุก
พื้นที่ 

ผู้รับผิดชอบ 

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข. 
คลองบาง

ขวด 
ถนนประดิษฐ

มนูธรรม 
คลองบาง

เตย 
10-15 2,100 

    
/ 

 
คลอง

ล าเจียก 1 
คลองตาหนัง 

คลอง
ล าเจียก 2 

6-15 1,400 
/ 

   
/ 

 
คลอง

ล าเจียก 2 
คลองล าเจียก 

2 
คลองบาง

เตย 
6-15 1,400 

/ 

 
/ 

 
/ 

 

คลองรหัส 
คลองแสน

แสบ 
คลองหนอง

แขม 
8-10 2,100 

/ 

   
/ 

 

บึงเสรีไทย คลองวัดพิชัย คลองระหัส 
50-
100 

2,550 
/ 

   
/ 

 
คลอง

พังพวย 
ถนนนวมินทร์ ถนนเสรีไทย 

50-
100 

2,406 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
ล าราง

กระบือ ตอน 
1 

คลองบางขวด 
คลองบาง
ชวดด้วน 

4-6 900 
/ 

        
/ 

ล าราง
กระบือ ตอน 

2 
คลองบางขวด 

คลองบาง
ชวดด้วน 

3-5 900 
/ 

  /     
/ 

ล าราง
กระบือ ตอน 

3 
คลองบางขวด 

คลองบาง
ชวดด้วน 

3-5 2,000           
/ 

คลองตาเร่ง 
ถนนราม
อินทรา 

คลองบาง
ขวด 

3-4 1,300     /     
/ 

ล ารางแยก
คลองบาง

ขวด ตอน 1 
คลองบางขวด 

ถนน
ประดิษฐ์มนู

ธรรม 
5-10 700           

/ 

ล ารางแยก
คลองบาง

ขวด ตอน 2 
คลองบางขวด คลองตัน 3-9 500           

/ 

ล ารางแยก
คลองบาง

ขวด ตอน 3 
คลองบางขวด คลองตัน 6-7 400           

/ 

 



๒๑ 

 

ชื่อคลอง จาก ถึง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว(ม.) 

แนวเขื่อน
ป้องกันน้ า

ท่วม 

การบุกรุก
พื้นที่ 

ผู้รับผิดชอบ 

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข. 
ล ารางแยก

คลองบางขวด 
ตอน 4 

หมู่บ้านเทพ
นคร 

คลองบาง
ขวด 

2-4 200           
/ 

คลองชวดด้วน 
ถนนราม
อินทรา 

คลองบาง
ขวด 

5-15 2,055 
/ 

        
/ 

คลองหลวง
วิจิตร 

คลองล าชะล่า 
คลองชวด

ด้วน 
4-8 1,550 

/ 
        

/ 

คลองล า
ชะล่า-หนอง

แขม 

ถนนราม
อินทรา 

คลองบาง
ขวด 

4-6 2,500           
/ 

คลองขี้เสือ
ใหญ ่

ถนนประดิษฐ
มนูธรรม 

คลอง
ล าเจียก 

10-20 1,500           
/ 

คลองดอนอีกา คลองบางขวด 
คลองล า
ชะล่า 

3-5 1,300 
/ 

        
/ 

ล ารางแยก
คลองดอนอีกา 

หมู่บ้าน
ซื่อตรง 39 

คลองดอน
อีกา 

3-5 1,300 
/ 

        
/ 

ล ารางแยก
คลองล าเจียก 

คลองบาง
ล าเจียก 

หมู่บ้านเสนา 
88 

2-3 800           
/ 

ล ารางหนอง
ยายจีน 

ถนนประเสริฐ
มนูกิจ 

โรงเรียน
เบญจมินทร์ 

4-6 920 
/ 

        
/ 

ล ารางหน่อง
ปลาดุก 

ล ารางบวบขม 
คลองหนอง

แขม 
4-6 900 

/ 
        

/ 

ล ารางแยก
คลองตาหนัง 

คลองตาหนัง 
ซอยสมาคม

แพทย์ 
3-6 900           

/ 

คลองบวบขม คลองบางเตย 
ล ารางหนอง

ปลาดุก 
4-6 2,400 /         

/ 

ล ารางนาปุา ล าบึงกุ่ม บึงน้ าเอกชน 5-6 2,500           / 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

ชื่อคลอง จาก ถึง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว
(ม.) 

แนวเขื่อน
ป้องกันน้ า

ท่วม 

การบุกรุก
พื้นที่ 

ผู้รับผิดชอบ 

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข. 

คลองยายเฮ้อ ล าบึงกุ่ม 
คลองแสน

แสบ 
4-6 450           

/ 

คลองวัดพิชัย ล าบึงกุ่ม 
คลองแสน

แสบ 
4-8 405           

/ 

ล ารางแยก
คลองบางเตย 

ตอน 1 

ถนนประเสริฐ
มนูกิจ 

คลองบาง
เตย 

2-4 450 
/ 

        
/ 

ล ารางแยก
คลองบางเตย 

ตอน 2 

หมู่บ้านธนะ
สินโครงการ 

1,2,3 

คลองบาง
เตย 

2-4 250 
/ 

        
/ 

ล ารางแยก
คลองบางเตย 

ตอน 3 
บึงน้ าเสรีไทย 

คลองบาง
เตย 

2-4 1,300 
/ 

        
/ 

ล ารางแยก
คลองบางเตย 

ตอน 4 

ชุมชนแก้วฟูา
ชัยมงคล 

คลองบาง
เตย 

2-4 400           
/ 

ล ารางแยก
คลองบางเตย 

ตอน 5 

หมู่บ้านศรี
นครพัฒนา 

คลองบาง
เตย 

3-10 450 
/ 

        
/ 

ล ารางแยก
คลองพังพวย 

ตอน 1  
ล าบึงกุ่ม บึงล าพังพวย 2-3 600           

/ 

ล ารางแยก
คลองพังพวย 

ตอน 2  
ล าบึงกุ่ม บึงล าพังพวย 3-5 900           

/ 

ล ารางแยกบึง
น้ าเสรีไทย 

บึงน้ าเสรีไทย 
คลองแสน

แสบ 
3-5 720       

/ 
  

/ 

คลองโต๊ะลี ล าบึงกุ่ม 
คลองแสน

แสบ 
4-5 500           

/ 

คลองโต๊ะเซาะ ล าบึงกุ่ม 
คลองแสน

แสบ 
4-5 500           

/ 

 

 

 



๒๓ 

 

 

ชื่อคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.) 

แนวเขื่อน
ป้องกันน้ า

ท่วม 

การบุกรุก
พื้นที่ 

ผู้รับผิดชอบ 

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข. 
ล ารางแยก
คลองบึงกุ่ม 

ล าบึงกุ่ม 
คลองแสน

แสบ 
4-6 870           

/ 

ล ารางหมู่บ้าน
สหกรณ์ 

คลองกุ่ม 
คลอง

หนองแขม 
3-4 540 

/ 
        

/ 

ล ารางแยก
คลองหลวง

วิจิตร 

คลองหลวง
วิจิตร 

คลองตัน 7-15 510 
/ 

        
/ 

คลองกุ่ม บึงน้ าเสรีไทย 
คลอง

หนองแขม 
4-6 1,100 

/ 
        

/ 

ล ารางหมูบ่้าน
วังทองเฮ้าส์ 

ถนนนวมินทร์ 
หมู่บ้านวัง
ทองเฮ้าส์ 

2-3 450           
/ 

 

2. จุดอ่อนน้ าท่วม การท่วมขัง และการระบายน้ า 

 บริเวณที่เป็น
จุดอ่อนน้ าท่วม 

ขนาดพื้นที่ 
(ตร.ม.) 

สาเหตุ 
ระยะเวลาเฉลี่ย 
ในการระบายน้ า 

(นาที) 

ผลกระทบต่อพื้นที่ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

หมู่บ้านทวีสุข 
ซอยเสรีไทย 29 

1-2  
ท่อระบายน้ ามี

ขนาดเล็ก 
1-4 ชม. 

/ 
    

หมู่บ้านสหกรณ์
เคหะสถาน 4 

ซอยเสรีไทย 57 
1-2  

ท่อระบายน้ ามี
ขนาดเล็ก 

1-4 ชม. 
/ 

    

หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 
1 ซอยนวมินทร์ 

70,72 
1-2  

ท่อระบายน้ ามี
ขนาดเล็ก 

1-4 ชม. 
/ 

    

หมู่บ้านสุวรรณ
นิเวศน์ ซอยนวมิ

นทร์ 42 
1-2  

ท่อระบายน้ ามี
ขนาดเล็ก 

1-4 ชม. 
/ 

    

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

 

บริเวณที่เป็น
จุดอ่อนน้ าท่วม 

ขนาดพื้นที่ 
(ตร.ม.) 

สาเหตุ 
ระยะเวลาเฉลี่ย 
ในการระบายน้ า 

(นาที) 

ผลกระทบต่อพื้นที่ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

แยกถนน
ประเสริฐมนูกิจ
ตัดถนนนวมินทร์ 

1-2  
ท่อระบายน้ ามี

ขนาดเล็ก 
1-4 ชม. 

/ 

    

หมู่บ้านรัชนี ซอย
นวลจันทร์ 36 

1-2  
ท่อระบายน้ ามี

ขนาดเล็ก 
1-4 ชม. /     

 

3. จ านวนเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี)   

เรื่อง จ านวนเรื่องร้องเรียน 
จ านวนเรื่องท่ี
ได้รับการแก้ไข 

หมายเหตุ 

ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 107 107   

ฝุุน/อากาศ 3 3   

เสียง 249 249   

น้ าเสีย/การบ าบัด 61 61   

น้ าท่วม 42 42   

พ้ืนที่สีเขียว/ต้นไม้ 51 51   
 
 

พื้นที่สีเขียว  
พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นสวน (สวนถนน สวนหย่อมขนาดเล็ก สวนหมู่บ้าน สวนชุมชน สวนระดับย่าน  
สวนระดับเมือง สวนเฉพาะทาง) 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลปี ชื่อสวน 
ประเภท

สวน 
ไร ่ งาน วา พื้นที่เขต 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1  2557  ข้างซอยนวมิ
นทร์ 59 แยก 4-
2 

 ที่ว่าง  2  2  37.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

2  2557  เลียบคลองบาง
เตย ถนนเสรีไทย 
แขวงคลองกุ่่ม 

 ที่ว่าง  25  3  56.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

3  2557  ข้างหมู่บ้านยล
ประภา ถนนโพธิ์
แก้ว 

 พ้ืนที่
เกษตร 
กรรม 

 28  0  65.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

 



๒๕ 

 

 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลปี ชื่อสวน 
ประเภท

สวน 
ไร ่ งาน วา พื้นที่เขต 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4  2557  ข้างศูนย์เชฟ
โลเรด ถนนโพธิ์
แก้ว 

 ที่ว่าง  13  2  34.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

5  2557  ซอยสมคม
แพทย์ แยก 9 

 ที่ว่าง  33  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

6  2557  ที่ว่างใกล้
ซอยนวมินทร์ 
94 

 ที่ว่าง  14  3  18.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

7  2557  ท่่ว่างซอยนวมิ
นทร์ 111 แยก 
4-2 

 ที่ว่าง  18  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

8  2557  ข้างหมู่บ้าน
บ้านสวน ถนน
ประเสริฐมนูกิจ 

 ที่ว่าง  5  2  45.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

 9  2557  ข้างหมู่บ้าน
คอนเนค 

 ที่ว่าง  5  0  2.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

 10  2557  บึงส าราญ  แหล่งน้ า  104  1  43.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 
 11  2557  ก่อนถึงหมูบ่้าน

นวกานต ์ซอย
เสรีไทย 43 
ถนนเสรีไทย 
แขวงคลองกุ่ม 

 ที่ว่าง  3  3  48.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

 12  2557  ข้างคลองวัด
พิชัย 

 ที่ว่าง  26  1  15.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

 13  2557  หลังโรงเรียน
สุขุมนวพันธ์
อุปถัมถ์ ซอย
เสรัไทย 43 
แขวงคลองกุ่ม 

 ที่ว่าง  46  2  59.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

 14  2556  ที่ว่างบริเวณ
ข้างซอยนวมิ
นทร์ 62 
ถนนนวมินทร์ 
แขวงคลองกุ่ม 

 ที่ว่าง  4  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน  
เขตบึงกุ่ม 

 

 



๒๖ 

 

 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลปี ชื่อสวน 
ประเภท

สวน 
ไร ่ งาน วา พื้นที่เขต 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 15  2556  แหล่งน้ าบริเวณ
บ่อบ าบัดน้ าเสีย
โครงการเอื้ออาทร
บึงกุ่ม ซอยเสรีไทย 
43 แขวงคลองกุ่ม 
เขตบึงกุ่ม กทม. 

 แหล่ง
น้ า 

 3  1  40.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 16  2556  ข้างหมู่บ้านทรัพ
หมื่นแสน ซอยนวมิ
นทร์ 163 แขวล
นวลจันทร์ เขตบึง
กุ่ม 

 ที่ว่าง  3  0  53.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 17  2556  ที่ว่างบริเวณหน้า
หมู่บ้านธนสิน
โครงการ 1-3 
ซอยนวมินทร์ 68 
แขวงคลองกุ่ม 

 ที่ว่าง  3  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน  
เขตบึงกุ่ม 

 18  2556  บริเวณข้างล าราง
บางเตย ถนน
ประเสริฐมนูกิจ 
แขวงคลองกุ่ม 

 ที่ว่าง  30  2  46.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน  

 19  2556  บริเวณข้างซอย
เสรีไทย 29 ถนน
เสรีไทย แขวงคลอง
กุ่ม เขตบึงกุ่ม 

 ที่ว่าง  10  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 20  2556  บริเวณข้างหมู่บ้าน
นาราสิริ ถนนวมิ
นทร์ แขวงคลองกุ่ม  

 ที่ว่าง  5  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 21  2556  ที่ว่างข้างซอย 
นวมินทร์ 135 

 ที่ว่าง  15  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 22  2556  บริเวณซอย 
นวมินทร์ 111 
แยก 4 - 2 
แขวงนวมินทร์ 

 ที่ว่าง  10  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 

 

 



๒๗ 

 

 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลปี ชื่อสวน 
ประเภท

สวน 
ไร ่ งาน วา พื้นที่เขต 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 23  2556  ที่ว่างบริเวณท่ี
ว่างข้างซอยนวมิ
นทร์ 85 ถนนนว
มินทร์ แขวงนวมิ
นทร์ เขตบึงกุ่ม 

 ที่ว่าง  3  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

 24  2556  ที่ว่าง ข้าง
ซอยนวมินทร์ 
161 

 ที่ว่าง  30  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 25  2555  แหล่งน้ าบริเวณ
ที่ว่างหลังหมู่บ้าน
นวธาน ี

 แหล่งน้ า  30  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 26  2555  ตรงข้ามซอยเสรี
ไทย 29 ถนนเสรี
ไทย 

 ที่ว่าง  15  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 27  2555  ที่ว่างบริเวณข้าง
ปั้มน้ ามันคาลเท็ก 
ถนนเสรีไทย 

 ที่ว่าง  5  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 28  2554  ที่ว่างบริเวณข้าง
คลองหนองแขม 

 ที่ว่าง  10  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 29  2554  แหล่งน้ าบริเวณ
ชุมชนสามัคคี นว
มินทร์ 26 

 แหล่งน้ า  8  1  0.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 30  2553  สนามฟุตบอล
โรงเรียนบดินทร์
เดชา 2 

 สนาม
กีฬา
กลางแจ้ง 

 3  1  76.00  เขตบึงกุ่ม  โรงเรียน 
บดินทร์เดชา 
2 

 31  2553  สนามกีฬา
โรงเรียนเลิศหล้า 
เกษตร-นวมินทร์ 

 สนาม
กีฬา
กลางแจ้ง 

 2  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  โรงเรียน
เลิศหล้า 
เกษตร- 
นวมินทร์ 

 32  2553  ที่ว่างระหว่าง
ซอยเสรีไทย 16 
- 18 ถนนเสรี
ไทย 

 ที่ว่าง  6  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 

 



๒๘ 

 

 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลปี ชื่อสวน 
ประเภท

สวน 
ไร ่ งาน วา พื้นที่เขต 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 33  2553  ที่ลุ่มน้ าท่วมขัง
ก่อนถึงซอยเสรี 
23 ถนนเสรีไทย 

 ที่ลุ่ม  14  1  36.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 34  2553  ที่ลุ่มน้ าท่วมขัง
ระหว่างซอย 8-
10 ถนนเสรีไทย 

 ที่ลุ่ม  8  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 35  2553  สนามฟุตบอล
โรงเรียนนวมินทร์ 

 สนาม
กีฬา
กลางแจ้ง 

 7  2  0.00  เขตบึงกุ่ม  โรงเรียน 
นวมินทร์ 

 36  2553  สนามไดร์กอล์ฟ
ระหว่างซอยราม
อินทรา 40 แยก 
6 กับ แยก 8 

 สนาม
กอล์ฟ 

 7  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 37  2553  สนามฟุตบอล
ซอยโพธิ์สุวรรณ 

 สนาม
กีฬา
กลางแจ้ง 

 10  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 38  2553  สระน้ าหลัง
โรงเรียนประภาส 

 แหล่งน้ า  28  2  2.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 39  2553  ที่ว่างระหว่าง
ซอยเสรีไทย 41-
43 ถนนเสรีไทย 

 ที่ว่าง  7  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เอกชน 

 40  2553  สนามฟุตบอล
โรงเรียนวัด
นวลจันทร์ 

 สนาม
กีฬา
กลางแจ้ง 

 0  1  84.00  เขตบึงกุ่ม  โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

พื้นที่สีเขียวประเภทอ่ืน ๆ  (สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหล่งน้ า ที่ลุ่ม ที่ว่าง พื้นที่ไม้ยืนต้น  
พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พื้นที่อ่ืน ๆ)  

ล าดับ ข้อมูลปี ชื่อสวน 
ประเภท

สวน 
ไร ่ งาน วา พื้นที่เขต 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1  2551  สวนหย่อมบริเวณ
หน้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  0  60.00  เขตบึงกุ่ม  ธนาคาร
อาคาร
สงเคราะห์ 

2  2551  สวนหย่อม
โรงเรียนบดินเดชา 
(สิงห์ สิงห์เสนีย์ 2) 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  2  0.00  เขตบึงกุ่ม ร.ร.บดินเด
ชาฯ 

3  2551  สวนหย่อมบริเวณ 
(โรงเรียนนวมินทร์
ราชูทิศ) กรุงเทพฯ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 1  2  25.00  เขตบึงกุ่ม ร.ร.นวมิ
นทร์ฯ 

4  2551  สวนหย่อมโรงเรียน
ชินวร 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  0.00  เขตบึงกุ่ม  ร.ร.ชินวร 

5  2551  สวนหย่อมบริเวณ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 50 
บางกะปิ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  2  10.00  เขตบึงกุ่ม ศูนย์บริการ
ฯ 

6  2551  เกาะกลางถนนนวมิ
นทร์ ระหว่าง
ซอยนวมินทร์ 50ถึง
ซอยนวมินทร์ 60 

 สวนถนน  0  2  0.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

7  2551  สวนหย่อมบริเวณ
ร้านอาหารถึงพริก
ถึงขิง 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 1  1  0.00  เขตบึงกุ่ม  ร้านอาหาร 

8  2551  สวนหย่อมบริเวณ
หน้าร้านอาหาร
อาจารย์มัลลิการ์ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  0  50.00  เขตบึงกุ่ม ร้านอาหาร
อาจารย์ฯ 

9  2551  สวนหย่อมบริเวณ
ร้านอาหารแพกลาง
กรุง 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  50.00  เขตบึงกุ่ม  ร้านอาหาร
แพฯ 

10  2551  เกาะกลางนวมินทร์
ระหว่างซอยนวมิ
นทร์ 26ถึงซอยนวมิ
นทร์ 44 

 สวนถนน  2  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

 

 

 



๓๐ 

 

 

ล าดับ 
ข้อมูล

ปี 
ชื่อสวน 

ประเภท
สวน 

ไร ่
งา
น 

วา พื้นที่เขต 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

11  255
1 

 เกาะกลางถนนเสรี
ไทยระหว่างสี่แยก
นิด้าถึงซอยเสรีไทย 
9 

 สวนถนน  0  1  0.00 เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

12  255
1 

 เกาะกลางถนนเสรี
ไทยระหว่างซอยเสรี
ไทย 23ถึงซอยเสรี
ไทย 29 

 สวนถนน  1  2  0.00 เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

13  255
1 

 สวนหย่อมบริเวณ
ศูนย์ก่อสร้างและ
บูรณะถนน 1 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  20.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ศูนย์
ก่อสร้างฯ 

14  255
1 

 เกาะกลางถนนนวมิ
นทร์ระหว่างซอยนว
มินทร์ 68 ถึงแยก
ประเสริฐมนูกิจ 

 สวนถนน  0  2  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

15  255
1 

 เกาะกลางถนนเสรี
ไทยระหว่างซอยเสรี
ไทย43ถึงซอยเสรี
ไทย 57 

 สวนถนน  1  3  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

16  255
1 

 เกาะกลางนวมินทร์
ระหว่างคลองพังพวย
ถึง นวมินทร์ 24 

 สวนถนน  1  0  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

17  255
1 

 ทางเท้าถนนราม
อินทรา 40 

 สวนถนน  0  2  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

18  255
1 

 ทางเท้าถนนคลอง
ล าเจียก 

 สวนถนน  0  2  20.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

19  255
1 

 สวนนวมินทร์ภิรมย์ 
(บึงล าพังพวย) 

 สวนชุมชน  76  0  39.30  เขตบึง
กุ่ม 

 ส านักงาน
สวนสาธาร
ณะ ส านัก
สิ่งแวดล้อม 

20  255
1 

 สวนเสรีไทย  สวนระดับ
ย่าน 

 35
0 

 0  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ส านักงาน
สวนสาธาร
ณะ ส านัก
สิ่งแวดล้อม 

 

 



๓๑ 

 

 

ล าดับ ข้อมูลปี ชื่อสวน 
ประเภท

สวน 
ไร ่

งา
น 

วา พื้นที่เขต 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

21  2551  ริมคลองคลองกุ่ม  สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

22  2551  อาคารสงเคราะห์ 
เขตบึงกุ่ม 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  0  50.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

23  2551  สวนหย่อม
หมู่บ้านภัทราวิว 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  2  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 หมู่บ้านฯ 

24  2551  ม.สราญรมย์  สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  70.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

25  2551  สวนหย่อมบริเวณ
ที่ว่างหมู่บ้านถาวร 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  3  23.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

26  2551  สวนหย่อมรอบรั้ว
ในส านักงานเขต 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  0  50.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

27  2551  สวนหมู่บ้านเอื้อ
อาทร 

 สวน
หมู่บ้าน 

 5  0  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 หมู่บ้านฯ 

28  2551  สวนหย่อมทางเข้า
วัดพิชัย 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

29  2551  สวนหย่อมหมู่บ้าน
คาซ่าวิลล์ แกรนด์ 

 สวน
หมู่บ้าน 

 2  1  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 หมู่บ้านฯ 

30  2551  สวนหย่อมริมเคหะ
แห่งชาติคลองจั่น 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  20.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

31  2551  สวนหย่อมแยก
นิด้า 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  0  60.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

32  2551  สวนหย่อมหน้า
สโมสรข้าราชการ
เขตบึงกุ่ม 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  0  40.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

33  2551  ที่ว่างชุมชนวัดพิชัย  สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  2  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

34  2551  อาคารสมาพันธ์ ถ.
โพธิ์แก้ว ซอย 5 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  3  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เอกชน 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

 

ล าดับ ข้อมูลปี ชื่อสวน ประเภทสวน ไร ่
งา
น 

วา พื้นที่เขต 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

35  2551  สวนหย่อมหน้า
หมู่บ้านแกรนด์ -
กรัต ถนนประดิษฐ์
ฯ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 1  2  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 หมู่บ้านฯ 

36  2551  ม.ปริญลักษณ์ 
อินทราลักษณ์ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 หมู่บ้าน 

37  2551  สถานีบริการน้ ามัน
บางจาก ถนนนวมิ
นทร์ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  3  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ปั้มน้ ามันฯ 

38  2551  ม.ปริญลักษณ์ นว
มินทร์ 52 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 1  0  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 หมู่บ้านฯ 

39  2551  ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณคลองโต๊ะลี 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  3  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

40  2551  ปริญญาดา (แจ่ม
จันทร์) เกษตร-นวมิ
นทร์ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  3  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 หมู่บ้าน 

41  2551  ปรัปปรุงภูมิทัศน์
บริเวณคลองชวด
ด้วน 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

42  2551  สวนหย่อมหน้า
ทางเข้าส านักงาน
เขตบึงกุ่ม 

 สวนถนน  0  1  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

43  2551  ปรัปปรุงภูมิทัศน์
บริเวณคลองดอน
อีกา 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  2  70.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

44  2551  ทางเท้าเกษตรนวมิ
นทร์ ถนนนวมินทร์
(สองฝั่งถนน) 

 สวนถนน  5  0  70.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

45  2551  สวนหย่อมสาม
แยกถนนนวมินทร์
ตัดแยกโพธิ์แก้ว 
ถนนเกษตรนวมิ
นทร์ 

 สวนถนน  0  1  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

 

 



๓๓ 

 

 

 

ล าดับ ข้อมูลปี ชื่อสวน ประเภทสวน ไร ่
งา
น 

วา พื้นที่เขต 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

46  2551  สวนหย่อมทางเข้า
ส านักงานเขตบึงกุ่ม 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

47  2551  สวนหย่อม
โรงเรียนโสมาภา 2 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  0  50.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ร.ร.
โสมาภา 2 

48  2551  สวนหย่อมบริเวณ
หมู่บ้านสหกรณ์ 

 สวนหมู่บ้าน  3  2  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ม.สหกรณ ์

49  2551  สวนปุาวัดสุวรรณ
ประสิทธิ์ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 2  0  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 วัดสุวรรณ
ประสิทธิ์ 

50  2551  สวนหย่อมบริเวณ
วิทยาลัยนวมินทร์
การอาชีพ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 วิทยาลัยน
วมินทร์ฯ 

51  2551  สวนหย่อมที่ว่าง
เลิฟเฮาส์ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  2  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 สถาน
บริการฯ 

52  2551  สวนหย่อมโรงเรียน
สุขุมนวพันธ์
อุปถัมพ์ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  3  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ร.ร.บาง
กะปิสุขุมฯ 

53  2551  สวนหย่อมบริเวณ
ร้านอาหารบ้าน
สวนน้ า 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  80.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ร้านอาหา
รบ้านฯ 

54  2551  สวนหย่อม 
มัสยิดอัสลาม 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 1  0  70.00  เขตบึง
กุ่ม 

 มัสยิด 

55  2551  สวนหย่อมหมู่บ้าน
กรุงเทพเสริมมิตร 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ม.กรุงเทพ
เสริมมิตร 

56  2551  สวนหย่อมบริเวณ
หมู่บ้านปริญสิริ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  50.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ม.ปริญสิริ 

57  2551  สวนหย่อมบริเวณ
ร้านอาหารแพกลาง
กรุง 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  50.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ร้านอาหา
รแพฯ 

58  2551  สวนหย่อมบริเวณ
หน้าร้านอาหาร
อาจารย์มัลลิการ์ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  0  50.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ร้านอาหา
รอาจารย์ฯ 

59  2551  สวนหย่อมโรงเรียน
ชินวร 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ร.ร.ชินวร 

 



๓๔ 

 

 

 

ล าดับ ข้อมูลปี ชื่อสวน 
ประเภท

สวน 
ไร ่

งา
น 

วา พื้นที่เขต 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

60  2551  สวนหย่อมโรงเรียน
พิชัยพัฒนา 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ร.ร.พิชัย
พัฒนา 

61  2551  สวนหย่อมบริเวณ
ศูนย์ก่อสร้างและ
บูรณะถนน 1 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  20.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ศูนย์
ก่อสร้างฯ 

62  2551  สวนหย่อมบริเวณ
ร้านอาหารถึงพริก
ถึงขิง 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 1  1  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ร้านอาหา
ร 

63  2551  สวนหย่อมบริเวณ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 50 
บางกะปิ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  2  10.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ศูนย์
บริการฯ 

64  2551  สวนหย่อมบริเวณ 
(โรงเรียนนวมินทร์
ราชูทิศ) กรุงเทพฯ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 1  2  25.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ร.ร.นวมิ
นทร์ฯ 

65  2551  สวนหย่อม
โรงเรียนบดินเดชา 
(สิงห์ สิงห์เสนีย์ 2) 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  2  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ร.ร.บดินเด
ชาฯ 

66  2551  สวนหย่อมบริเวณ
หน้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  0  60.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ธนาคาร
อาคารฯ 

67  2551  สวนหย่อมโรงเรียน
แย้มจาดวิชานุสรณ์ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  2  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ร.ร.แย้ม
จาดฯ 

68  2551  ทางเท้าถนนนวมิ
นทร์ 

 สวนถนน  4  0  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

69  2551  เกาะกลางถนนเสรี
ไทยระหว่างซอย
เสรีไทย 57 ถึง
คลองระหัส 

 สวนถนน  0  1  60.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

70  2551  ทางเท้าถนนเสรี
ไทย 

 สวนถนน  2  0  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

71  2551  ปรับปรุงภูมิทัศน์
บนสะพานลอยคน
ข้ามหน้าวัดบางเตย 

 สวนถนน  0  0  10.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

 



๓๕ 

 

 

 

ล าดับ ข้อมูลปี ชื่อสวน ประเภทสวน ไร ่
งา
น 

วา พื้นที่เขต 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

72  2551  ทางเท้าถนนคลอง
ล าเจียก 

 สวนถนน  0  2  20.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

73  2551  ทางเท้าถนนราม
อินทรา 40 

 สวนถนน  0  2  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

74  2551  เกาะกลางถนนเสรี
ไทยระหว่างซอย
เสรีไทย43ถึงซอย
เสรีไทย 57 

 สวนถนน  1  3  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

75  2551  เกาะกลางถนนเสรี
ไทยระหว่างซอย
เสรีไทย 23ถึงซอย
เสรีไทย 29 

 สวนถนน  1  2  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

76  2551  เกาะกลางถนนเสรี
ไทยระหว่างสี่แยก
นิด้าถึงซอยเสรีไทย 
9 

 สวนถนน  0  1  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

77  2551  เกาะกลางนวมิ
นทร์ระหว่าง
ซอยนวมินทร์ 26
ถึงซอยนวมินทร์ 
44 

 สวนถนน  2  0  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

78  2551  เกาะกลางถนนนว
มินทร์ระหว่าง
ซอยนวมินทร์ 68 
ถึงแยกประเสริฐมนู
กิจ 

 สวนถนน  0  2  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

79  2551  เกาะกลางถนนนว
มินทร์ ระหว่าง
ซอยนวมินทร์ 50
ถึงซอยนวมินทร์ 
60 

 สวนถนน  0  2  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

80  2551  เกาะกลางนวมิ
นทร์ระหว่างคลอง
พังพวยถึง นวมินทร์ 
24 

 สวนถนน  1  0  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 



๓๖ 

 

 

 

ล าดับ ข้อมูลปี ชื่อสวน 
ประเภท

สวน 
ไร ่

งา
น 

วา พื้นที่เขต 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

81  2551  ปรับปรุงภูมิทัศน์
บนสะพานลอยคน
ข้ามหน้าวัด
นวลจันทร์ 

 สวนถนน  0  0  10.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

82  2551  เกาะกลางนวมิ
นทร์ ระหว่างซอย 
นวมินทร์24ถึง
ซอยนวมินทร์ 26 

 สวนถนน  1  0  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

83  2552  สวนหย่อมหน้า
ห้างคาร์ฟูร์ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  2  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ห้างฯ 

84  2552  ปั๊มแก๊ส ปตท. 
ถนนนวลจันทร์ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ปั้มฯ 

85  2552  สวนหย่อม
หมู่บ้านพรีเมียม
เพลส 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  3  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 หมู่บ้านฯ 

86  2552  ตลาดโพธิ์สุวรรณ  สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  3  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ตลาดฯ 

87  2552  สวนหย่อมโรงเรียน
เบญจมินทร์ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  2  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 โรงเรียน 

88  2552  ปั๊มน้ ามันเชลล์ 
ถนนเสรีไทย 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ปั้มน้ ามันฯ 

89  2552  สวนหย่อมหมู่บ้าน
นาริสา 

 สวนหมู่บ้าน  3  0  50.00  เขตบึง
กุ่ม 

 หมู่บ้านฯ 

90  2552  หมู่บ้านแกรนด์
บางกอกบลูเลอ
วารด์ ถนนเกษตร-
นวมินทร์ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 หมู่บ้าน 

91  2552  สวนหย่อมห้างเทส
โก้ดลตัส 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  2  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 ห้างเทสโก ้

92  2552  ทางเท้าถนน
นวลจันทร์ 

 สวนถนน  0  2  80.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

 

 

 



๓๗ 

 

ล าดับ ข้อมูลปี ชื่อสวน 
ประเภท

สวน 
ไร ่ งาน วา พื้นที่เขต 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

93  2552  จัดท าสวนหย่อม
บริเวณทางเข้าเขต 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 1  0  50.0
0 

 เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

94  2552  สวนหย่อมโรงเรียน
เลิศหล้า 

 สวน
หมู่บ้าน 

 3  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  โรงเรียน 

95  2553  ทางหลวงพิเศษ
รัชดาภิเษก-ราม
อินทราทั้งสองฝั่ง 

 สวนถนน  3  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  ส านักงาน
เขต 

96  2553  สวนหย่อมศูนย์
เยาวชนคลองกุ่ม 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 1  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

97  2553  สวนหย่อมหน้า
หมู่บ้านแกรนดิตี้ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  1  0.00  เขตบึงกุ่ม  หมู่บ้าน 

98  2553  สวนหย่อมหมู่บ้าน
จิรทิพย์ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 0  2  0.00  เขตบึงกุ่ม  หมู่บ้าน 

99  2553  สวนหย่อมหน้า
บริษัทบุญถาวร 
จ ากัด 

 สวน
หมู่บ้าน 

 6  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

100  2554  สวนหย่อมหลัง
บริษัทบุญถาวร 

 สวน
หมู่บ้าน 

 6  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  บริษัทบุญ
ถาวร 

101  2554  สวนหย่อมหม่บ้าน
ไพรมารี 

 สวน
หมู่บ้าน 

 2  1  0.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

102  2554  สวนหย่อมเกาะ
กลางถนนรัชดาภิเษก
รามอินทรา 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 2  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

103  2555  เกาะกลางถนน
รัชดาภิเษก-ราม
อินทรา 

 สวนถนน  2  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

104  2555  สวนหย่อมหมู่บ้าน
นาราสิริ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 2  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

105  2555  เกาะกลางถนน
ประเสริฐมนูกิจตั้งแต่
ล าลางบางเตยถึง
คลองหนองแขม 

 สวนถนน  6  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

106  2556  หมู่บ้านอีโค สเปค  สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 2  0  0.00  เขตบึงกุ่ม  หมู่บ้าน 

107  2556  แฟคตอรี่การ์เดน  สวน
หมู่บ้าน 

 4  2  0.00  เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 

 



๓๘ 

 

 

ล าดับ ข้อมูลปี ชื่อสวน 
ประเภท

สวน 
ไร ่

งา
น 

วา พื้นที่เขต 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

108  2556  สวนหย่อมหมู่บ้าน
กลางเมิอง 

 สวนหมู่บ้าน  3  0  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

109  2556  หมู่บ้านนวธารา  สวนหมู่บ้าน  3  0  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 หมู่บ้าน 

110  2557  หมู่บ้านไอ คอนโด 
ถนนเสรีไทย 

 สวนหมู่บ้าน  4  2  99.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

111  2557  โครงการหมู่บ้าน
กลางเมือง ซอยนว
มินทร์ 70 

 สวนหมู่บ้าน  1  0  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

112  2557  หมู่บ้านพรีเมี่ยม
เพรส ถนนโพธิ์แก้ว 

 สวนหมู่บ้าน  0  1  85.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เอกชน 

113  2557  โครงการหมู่บ้าน
นาวาร่า 

 สวนหมู่บ้าน  3  0  0.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เอกชน 

114  2557  สวนห้างเทสโก้ 
โลตัส ถนนนวมิ
นทร์ 

 สวนหย่อม
ขนาดเล็ก 

 1  3  12.00  เขตบึง
กุ่ม 

 เขตบึงกุ่ม 

 
สรุปภาพรวมของพ้ืนที่สีเขียวทั้ง 10 ประเภท ได้แก่ สวน (7 ประเภท) และพ้ืนที่สีเขียวอ่ืน ๆ 9 ประเภท  
(ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2557) 

แสดงจ านวนพื้นที่สีเขียวปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร 10 ประเภท  
จ านว

น 
(แห่ง) 

จ านวน
ประชากร 

(คน) 

ขนาดพื้นที่รวม พื้นที่รวม  
(ตร.ม.) 

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียว 
(ตร.ม./คน) (ไร่) (งาน) (ตร.วา) 

154 145,822 1,12
8 

150 2,377.30 1,874,309.2
0 

12.85 

(ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

2.3 ด้านสังคม  
ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
1. ประชากร 

         

แขวง 
ประเภท
ชุมชน 

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง 

จ านวนประชากร อายุ (คน) 

ชาย หญิง 

0-
14 
ปี 

15-59 
ปี 

60 ปี
ขึ้นไป 

1. แขวง
คลองกุ่ม 

ชุมชน
เมือง 

1. แก้วฟูาชัยมงคล ม.5 คลองกุ่ม 58 65 20 85 18 

 หมู่บ้าน
จัดสรร 

1. หมู่บ้านเสริมมิตร ม.13 คลอง
กุ่ม 

576 607 125 758 300 

  2. หมู่บ้านธนะสิน 
โครงการ 1 

ม.7 คลองกุ่ม 559 639 256 650 292 

  3. หมู่บ้านวังทองวิล
ล่า 

ม.4 คลองกุ่ม 368 373 187 354 200 

  4. หมู่บ้านคลองกุ่ม
นิเวศน์ 

ม.4 คลองกุ่ม 1,47
0 

1,464 564 1,547 823 

  5. หมู่บ้านธนะสิน 
โครงการ 5 - 6 

ม.7 คลองกุ่ม 701 710 254 875 282 

  6. หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 
1 

ม.6 คลองกุ่ม 820 833 487 875 291 

  7. หมู่บ้านวังทองวิล
เลจ 1 

ม.4 คลองกุ่ม 550 565 245 578 292 

  8. หมู่บ้านสุวรรณ
นิเวศน์ 

ม.5 คลองกุ่ม 1,41
8 

2,194 985 1,807 820 

  9. นวกานต์ ม.4 คลองกุ่ม 198 212 92 289 29 

 ชุมชน
แออัด 

1. อัสลามคลองกุ่ม เสรีไทย 
24,26 

790 802 254 987 351 

  2. วัดพิชัย ม.1 คลองกุ่ม 591 609 157 758 285 

  3. สุวรรณประสิทธิ์ 
1 

ม.13 คลอง
กุ่ม 

170 177 54 254 39 

  4. สุวรรณประสิทธิ์ 
2 

ม.13 คลอง
กุ่ม 

169 174 38 249 56 

  5. สุวรรณประสิทธิ์ 
3 

ม.13 คลอง
กุ่ม 

266 293 102 345 112 

 

 



๔๐ 

 

แขวง 
ประเภท
ชุมชน 

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง 

จ านวนประชากร อายุ (คน) 

ชาย หญิง 

0-
14 
ปี 

15-59 
ปี 

60 ปี
ขึ้นไป 

  6. ซอยรอดอนันต์ 1 ม.1 คลองกุ่ม 489 496 157 466 362 

  7. ซอยสมหวัง ม.1 คลองกุ่ม 278 280 154 358 46 

  8. เพชรคลองจั่น ม.1 คลองกุ่ม 130 134 56 154 54 

  9. บางเตยล่าง ม.5 คลองกุ่ม 147 155 57 175 70 

  10. สามัคคีพัฒนา ม.5 คลองกุ่ม 986 1419 495 1,254 656 

  11. ข้างหมู่บ้าน
สหกรณ(์โต๊ะบาง
อุปกรณ์) 

ม.4 คลองกุ่ม 117 126 45 157 41 

2. แขวง
นวลจันท
ร ์

หมู่บ้าน
จัดสรร 

1. หมู่บ้านเสริมศิริ ม. 12 
นวลจันทร์ 

150 169 58 175 86 

  2. หมู่บ้านร่มไทร ม. 9 
นวลจันทร์ 

342 509 125 565 161 

  3. หมู่บ้านคลองจั่น
วิลล่า 2 

ม. 10 
นวลจันทร์ 

203 255 105 257 96 

  4. หมู่บ้านวรรณจิตร ม. 10 
นวลจันทร์ 

200 247 62 365 20 

  5. หมู่บ้านอัมรินทร์
นิเวศน์ 2 

ม. 10 
นวลจันทร์ 

362 412 126 458 190 

  6. หมู่บ้านเคหะธานี 
2 รามอินทรา 

ม. 10 
นวลจันทร์ 

959 1,010 357 854 758 

  7. หมูบ้านธนะธานี 
3 

ม. 11 
นวลจันทร์ 

107 118 57 133 35 

 ชุมชน
แออัด 

1. โพธิ์ทอง ม.8 
นวลจันทร์ 

173 159 66 165 101 

  2. นวลจันทร์ ม.12 
นวลจันทร์ 

366 406 158 357 257 

  3. ข้างโรงเรียนสาย
อักษร 

ม. 12 
นวลจันทร์ 

310 321 155 344 132 

  4. ชูสุวรรณ ม. 10 
นวลจันทร์ 

216 245 132 254 75 

 



๔๑ 

 

แขวง 
ประเภท
ชุมชน 

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง 

จ านวน
ประชากร อายุ (คน) 

ชาย หญิง 
0-14 

ปี 
15-59 

ปี 
60 ปี
ขึ้นไป 

3. แขวง 
นวมินทร์ 

ชุมชน
ชาน
เมือง 

1. หลังหมู่บ้านฉัตร
แก้ว 

ม. 5 นวมินทร์ 123 155 55 107 40 

 หมู่บ้าน
จัดสรร 

1. หมู่บ้านปัญจมิตร 
3 

ม. 5 นวมินทร์ 96 106 55 107 40 

  2. หมู่บ้านสราญ
รมย์ 

ม. 7 นวมินทร์ 1,14
0 

1,21
2 

446 1,245 661 

  3. หมู่บ้านสาสัคคี 
53 

ม. 7 นวมินทร์ 940 952 444 859 589 

  4. หมู่บ้านซอยจิตต์
ภักด ี

ม. 6 นวมินทฺ 224 265 102 268 119 

  5. หมู่บ้านอินทรักษ์ 
2 

ม. 5 นวมินทร์ 452 485 198 478 261 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ 
     

3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน 

แขวง 
ประเภท
ชุมชน 

ชื่อชุมชน 

อาชีพ (ร้อยละ) 
รายได้

เฉลี่ยของ
ครัวเรือน/

เดือน 
(บาท) 

รับจ้า
ง

ทั่วไป 

ลูกจ้าง/
พนักงา
นบริษัท 

รับ
ราชการ

/
วิสาหกิ

จ 

ค้าขา
ย 

ธุรกิ
จ

ส่วน
ตัว 

อ่ืน ๆ  

1. แขวง
คลองกุ่ม 

หมู่บ้าน
จัดสรร 

1. หมู่บ้านธนะ
สิน โครงการ 5-6 

50 10 5 10 10 15 50,000 
บาท/เดือน 

    2. หมู่บ้านวังทอง
วิลเลจ 1 

54.3
3 

- 3.49 - 9.2 32.9
8 

 

    3. นวกานต์ 20 25 12 25 10 8 35,000-
50,000 
บาท/เดือน 

2. แขวง
นวลจันท
ร ์

หมู่บ้าน
จัดสรร 

1. เสริมศิริ 50 10 10 10 10 10 50,000 
บาท/เดือน 

    2. วรรณจิตร 10 20 20 30 10 10 50,000 
บาท/เดือน 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ 
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4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน 

แขวง 
ประเภท
ชุมชน 

ชื่อชุมชน 
การมีส่วนร่วมทางการ

เมือง (ล่าสุด)  ประเภทการเลือกตั้ง
ครั้งล่าสุด จ านวนผู้

มีสิทธิ์ 
ร้อยละผู้ใช้

สิทธิ 
1. แขวงคลอง
กุ่ม 

หมู่บ้าน
จัดสรร 

1. ธนะสิน โครงการ 
1 

990 29.48 
การเลือกตั้ง 
คณะกรรมการชุมชน 

    
2. ธนะสิน โครงการ 
5-6  

1,321 31.19 
การเลือกตั้ง 
คณะกรรมการชุมชน 

    3. วังทองวิลเลจ 986 32.56 
การเลือกตั้ง 
คณะกรรมการชุมชน 

  ชุมชนแออัด 1. อัสลามคลองกุ่ม 1,097 29.63 
การเลือกตั้ง 
คณะกรรมการชุมชน 

2. แขวง
นวลจันทร์ 

หมู่บ้าน
จัดสรร 

1. หมู่บ้านเสริมสิริ 391 25.83 
การเลือกตั้ง 
คณะกรรมการชุมชน 

    2. หมู่บ้านวรรณจิตร 329 40 
การเลือกตั้ง 
คณะกรรมการชุมชน 

3. แขวงนวมิ
นทร์ 

หมู่บ้าน
จัดสรร 

1. หมู่บ้านปัญจมิตร 225 52.88 
การเลือกตั้ง 
คณะกรรมการชุมชน 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ 
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โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพื้นที่เขต แยกตามระดับชั้นประถม/มัธยม  

ล าดับ โรงเรียน 
ระดับชั้น 

อ.1 อ. 2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

1 
คลองกุ่ม(เสรี
ไทย อนุสรณ์) 98 70 81 71 77 76 93 81 87 90 100 98 

2 พิชัยพัฒนา 44 50 38 55 58 51 56 51 52 56 68 55 

3 วัดบางเตย 55 47 72 64 
11
8 116 105 82 119 97 133 154 

4 คลองล าเจียก 24 33 35 43 46 42 40 29 37 30 45 35 

5 วัดนวลจันทร ์ 23 17 21 23 46 59 52 46 48 50 65 55 

6 วัดพิชัย 24 17 15 22 18 18 25 16 24 20 11 29 

7 ประภาสวิทยา 27 23 21 23 53 37 50 33 48 31 40 19 

8 
แย้มจาดวิชชา
นุสรณ์ 52 54 61 43 

13
5 96 104 103 98 87 123 117 

 

ล าดับ โรงเรียน 
ระดับชั้น 

รวม ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

1 
คลองกุ่ม(เสรี
ไทย อนุสรณ์) 118 108 

13
8 97 73 70 68 54 59 44 

           
1,851  

2 พิชัยพัฒนา 60 61 58 68  -  -  -  -  -  - 
    
881  

3 วัดบางเตย 98 80 
14

8 125  -  -  -  -  -  -  1,613  

4 คลองล าเจียก 34 30 36 52  -  -  -  -  -  -  591  

5 วัดนวลจันทร ์ 37 47 63 59  -  -  -  -  -  -  711  

6 วัดพิชัย 21 18 18 20  -  -  -  -  -  -  316  

7 ประภาสวิทยา 46 34 43 50  -  -  -  -  -  -  578  

8 
แย้มจาดวิชชา
นุสรณ์ 115 83 

13
5 113 62 32 35 31 36 37 1,752  

รวมทั้งหมด                     
           
8,293  
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โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตบึงกุ่ม ที่เปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 

ล าดับ โรงเรียน 
ระดับชั้น 

อ.1 อ. 2 ป.1 ป.2 ป.3 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

1 คลองกุ่ม(เสรีไทย อนุสรณ์)  -  -  -  -  -  -  -  - 1 2 

2 พิชัยพัฒนา 1 1  -  - 9 2 7 2 5 1 

3 วัดบางเตย  -  -  -  -  -  - 1  - 2  - 

4 คลองล าเจียก 1  -  -  -  -  -  - 4  - 1 
 
 
 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตบึงกุ่ม ที่เปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 

ล าดับ โรงเรียน 

ระดับชั้น 

ป.4 ป.5 ป.6 
แยกห้องเรียน

พิเศษ รวม 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

1 คลองกุ่ม(เสรีไทย อนุสรณ์) 
1  -  - 1  

 
- 23 10 39 

2 พิชัยพัฒนา 
7 1 3 2 3 1  -  - 45 

3 วัดบางเตย 
1 3  -  - 1 3  -  - 11 

4 คลองล าเจียก 
 - 1 1  - 5 1  -  - 14 
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ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน ปี 2556 ส านักงานเขตบึงกุ่ม 
ล าดับ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น คะแนนเขต 

1 คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) 89.33 3.57 
2 คลองล าเจียก 88.92 3.56 
2 ประภาสวิทยา 94.33 3.77 
4 พิชัยพัฒนา 92.07 3.68 
5 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ 89.58 3.58 
6 วัดนวลจันทร ์ 89.83 3.59 
7 วัดบางเตย 94.79 3.79 
8 วัดพิชัย 89.45 3.58 

ค่าเฉลี่ยของเขต 91.04 3.64 
 
 
ด้านสังคม 

1. จ านวนผู้พิการ/ผู้สูงอายุท่ีลงทะเบียน และได้รับการดูแล 
       

ประเภท 
จ านวน (ราย) 

หมายเหตุ 
ลงทะเบียน ได้รับบริการ 

ผู้พิการ 
       
1,138   -    

ผู้สูงอายุ 
     
13,851   -   

 
2. จ านวนเด็กเร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ 

 

ประเภท 
จ านวน (ราย) 

หมายเหตุ 
ส ารวจ ได้รับบริการ 

เด็กเร่ร่อน  -   -    

คนไร้บ้าน  -   -    
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3. จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน/จ านวนนักเรียน 
 

    ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ที่ตั้ง จ านวนเด็ก 

 1. ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1   230 

 2. ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2   283 

 3. ชุมชนสามัคคีพัฒนา   30 

 4. ชุมชนซอยสมหวัง   42 

 5. วัดนวลจันทร์   357 

 6. วัดบางเตย   350 

 7. บึงกุ่ม   32 
 

4. จ านวนห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือ/ผู้ใช้บริการ 
 

ประเภท 
จ านวน 
(แห่ง) 

ผู้ใช้บริการ (เฉลี่ย/เดือน) 

ห้องสมุดประชาชน  -   -  

บ้านหนังสือ 2 384/บ้าน 
 
5. จ านวนศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬาและการให้บริการ 
 

ประเภท สมาชิก (ราย) 
จ านวน

ผู้ใช้บริการ 
(เฉลี่ย/เดือน) 

ศูนย์เยาวชน  -   -  

ศูนย์กีฬา  -   -  
 

       6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ใช้บริการ 
    

  
ลาน A 7 แห่ง ผู้ใช้บริการ 100-150 ราย/วัน 

  
ลาน B 5 แห่ง ผู้ใช้บริการ 90-120 ราย/วัน 

  
ลาน C 18 แห่ง ผู้ใช้บริการ 50-90 ราย/วัน 

  
จ านวนลานกีฬา Extreme sports   - แห่ง ผู้ใช้บริการ  - ราย/วัน 
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7. เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์  14 ราย 
8. เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 1 ราย 
 

ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 
ตลาด/ตลาดนัด 

ชื่อตลาด ที่ตั้ง/บริเวณ 
เจ้าของ 

จ านวนแผง 
กทม. เอกชน 

ตลาดโพธิ์สุวรรณ 41/117 ถ.นวลจันทร์ 
แขวงนวลจันทร์ 

   / 108 

ตลาดพาณิชย์ปัฐวิกรณ์ 106/273-279  
ถ.นวมินทร์ แขวงคลอง
กุ่ม 

   / 223 

ตลาดนัดปากซอยนวลจันทร์ 36 
(ตลาดนัดวังรุ้ง) 

18/890 ถ.นวลจันทร์ 
แขวงนวลจันทร์ 

   / 300 

 

จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย 

จุดผ่อนผัน/บริเวณ 
จ านวน 

หมายเหตุ 
แผง ผู้ค้า (ราย) 

จุดผ่อนผันบริเวณหน้าปากซอยนวลจันทร์ 3 3   

จุดผ่อนผันบริเวณหน้าหมู่บ้านสามัคคี 7 7   

จุดผ่อนผันบริเวณหน้าตลาดอินทรารักษ์  33 33   

จุดผ่อนผันบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย 4 4   

จุดผ่อนผันบริเวณหน้าธนาคารนครหลวงไทย  2 2   

จุดผ่อนผันบริเวณหน้าหมู่บ้านศรีนครพัฒนา  2 2   

จุดผ่อนผันบริเวณหน้าหมู่บ้านวังทองวิลเลจ  2  8 8   

จุดผ่อนผันบริเวณหน้าหมู่บ้านวังทองเฮ้าส์  8 8   

รวม 67 67   
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ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พื้นที่ 

พ้ืนที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่  223.75  ไร่ จ านวนเกษตรกร  20 ราย 

ผลผลิต (ระบุชนิด/ประเภท/ช่วงเวลาที่ได้ผลผลิต/ผลผลิตต่อไร่) 

1. ข้าวเจ้าประทุมธานี 1 / พืชไร่ / พ.ค-ต.ค. / 650 กก./ไร่ 

2. ผักบุ้งจีน / พืชผัก / ตลอดทั้งปี / 3,000 กก./ไร่ 
3. กะเพรา / พืชผัก / ตลอดทั้งปี / 200 กก./ไร่ 
 

สินค้าชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
  

 
1. มะกรูดหมักผม 

 
7. ชุดสตรี 

 
2. สบู่ผสมสารสกัดจากมังคุด 

 
8. เจลหอมปรับอากาศ 

 
3. กระเป๋าถักโครเชต์ 9. ฐานชุกชี 

 
4. ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม 

 
10. สิ่งปลูกสร้างไทยจ าลอง 

 
5. ทับทรวงถมทอง 11. เทียนหอม 

 
6. เข็มกลัดลูกไม้ 

  โรงงาน 

ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง ประเภทการประกอบการ 
จ านวน
แรงงาน 

วินโก้โลหะ
กิจ 

192/222 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึง
กุ่ม 

ท าประตูหน้าต่างเหล็ก มุ้ง
ลวดอลูมิเนียม  5 

แดงโลหะกิจ 13/8-9 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ซ่อมโช๊คอัพ  6 
พนมเทพ
โลหะกิจ 

50/36-37 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม 

ท าประตูหน้าต่างเหล็ก มุ้ง
ลวดอลูมิเนียม  21 

กรังค์ปรีช
เฮดเดอร์ 

119/121-123 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม 
เขตบึงกุ่ม ท าท่อไอเสียรถยนต์ 3 

นายศรีเลิศ  
ตันบุตร 

269/292-293 ถ.นวลจันทร์ แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 

ท ากระเป๋าจากหนังแท้และ
หนังเทียม 21 

รุ่งเรืองการ
ช่าง 

100/10 ซ.รามอินทรา 40 ถ.รามอินทรา 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 

กลึง เชื่อมโลหะ เช่น เพลา 
ลูกหมาก 6 
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ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง 
ประเภทการ
ประกอบการ 

จ านวน
แรงงาน 

จ านงค์การช่าง 
119/106 ถ.นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ 
เขตบึงกุ่ม 

ท าประตูหน้าต่าง
เหล็ก เหล็กดัด 7 

นางสุนันทา  สุสขสวัสดิ์ 
9/127 ซ.นวมินทร์ 60 ถ.นวมินทร์ 
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ฉีดพลาสติก 4 

นายสมศักดิ์  หิรัณยากร 
500 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึง
กุ่ม ท าฟองเต้าหู้แผ่น 5 

บริษัท เค แอนด์ เค 
ยูไนเต็ด จ ากัด 

21/249 ซ.นวลจันทร์ 38 ถ.นวลจันทร์ 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม พิมพ์สิ่งต่างๆ 15 

บริษัท ภัทร คอนเทน
เนอร์ จ ากัด 

19/39 ถ.นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขต
บึงกุ่ม ท ากล่องกระดาษ 23 

นายวสันต์  อัศวสถิตย์พร 31/12-13 ถ.นวมินทร์ เขตบึงกุ่ม 
ตัดเย็บเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 38 

บริษัท ทอมกาดา แมนู
แฟคเจอริ่ง จ ากัด 

9/127 ซ.นวมินทร์ 60 ถ.นวมินทร์ 
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ตัดเย็บผ้าถูพ้ืน 25 

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหาร
เพ่ือสุขภาพ จ ากัด 

44/4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขต
บึงกุ่ม 

บรรจุภัณฑ์อาหาร
ส าเร็จรูป 42 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก.ไก
รวิศว์ 

46/44 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม 

รับจ้างท างานเหล็ก
ทั่วไป 8 

บริษัท บางกอกเวิลด์ไวด์ 
โปรดักส์ จ ากัด 

38/63-66 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม 
เขตบึงกุ่ม 

ท ากล่องใส่
เครื่องประดับ 26 

บริษัท ฮาร์โมนี่ ฟููด โปร
ดักส์ จ ากัด 

29/45 ถ.นวมนิทร์ แขวงนวมินทร์ เขต
บึงกุ่ม ท าไส้กรอง 14 

นายครองศักดิ์  วิจักษณ์
ไพศาล 

60/31 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึง
กุ่ม  กลึง เชื่อมโลหะ  2 

เล็กการช่าง 
15/12 ซ.รามอินทรา 40 ถ.รามอินทรา 
แขวงนวลจันทร์ 

ท าหน้าต่าง ประตู
เหล็กดัด 3 

เวิลด์ วาย พริ้นติ้ง 
41/291 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ 
เขตบึงกุ่ม พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ 12 

บริษัท ศุภาลัย มีเดียว 
จ ากัด 

46/94  ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ 
เขตบึงกุ่ม พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ 12 

บริษัท เมส เทรดดิ้ง 
จ ากัด 

20 ซ.นวมินทร์ 24 ถ.นวมินทร์ แขวง
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  

ผลิต ซ่อมอุปกรณ์
ทางการแพทย์ 7 

นางสาวบุษราคัม  จ าปา
กุล 

9/127 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม 

ตัด เจียร เชื่อม
โลหะ 2 

 



๕๐ 

 

 

ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง 
ประเภทการ
ประกอบการ 

จ านวน
แรงงาน 

บริษัท ธ ารง จ ากัด 
493/2 ซ.นวมินทร์ 24 ถ.นวมินทร์ 
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 

ท ากระเป๋าจากหนัง
แท้และหนังเทียม 22 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิราล เอ็น
จิเนียริ่ง 

18/13 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ 
เขตบึงกุ่ม 

ซ่อมเครื่องก าเนิด
ไฟฟูา ซ่อม
เครื่องยนต์ 5 

นางสาวจินตนา  สิทธิบูรณะ 
50/87-88 ถ.นวมินทร์ แขวงคลอง
กุ่ม เขตบึงกุ่ม  

ท าประตู หน้าต่าง
เหล็ก 3 

นางทิพวรรณ  ติยะแสงทอง 
11/2-3, 106/170 ถ.นวมินทร์ 
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม รับจ้างตัดเหล็ก 12 

บริษัท เอกบราเดอร์ส จ ากัด 
38/28ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม ท าชิ้นส่วนรองเท้า 45 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม เอส 
เอ็น เทรดดิ้ง 

347/35-36 ถ.นวลจันทร ์แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม ตัดเสื้อผ้าส าเร็จรูป 40 

บริษัท วี เอส เอลลิเวเตอร์ 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

111/3 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ 
เขตบึงกุ่ม  

ประกอบและ
ซ่อมแซมลิฟท์ 13 

บริษัท ป.จ าเริญพาณิชย์
บรรจุภัณฑ์ จ ากัด 

19/48-49-50 ซ.นวมินทร์ 50 
ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 

ผลิตและพิมพ์กล่อง
กระดาษ 30 

 

สถานประกอบการ 

แขวง 
สถานประกอบการ (แห่ง) 

ซูปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท สถานีบริการน้ ามัน/ก๊าช ร้านอาหาร 
แผงอาหาร 
ริมบาทวิถี 

แขวงคลองกุ่ม 1 24 16 / 16 24 16 

แขวงนวลจันทร์ 3 55 14 / 13 55 3 

แขวงนวมินทร์  - 15 5 / 4 15 48 
หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

2.5  ด้านสาธารณสุข  
การให้บริการ 
o สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม 

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 

2.6  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การป้องกัน 

จ านวนปูาย/อาคารเสี่ยงภัย 
ประเภท จ านวน หมายเหต ุ

ป้ายขนาดใหญ่ 10   

อาคารเส่ียงภยั 48   
 
o จ านวนจุดเสี่ยงในพ้ืนที่  

1. สะพานลอยปากซอยเสรีไทย 41  
2. อาคารร้าง ซอยนวมินทร์135 
3. อาคารร้างซอยนวจันทร์ 25 
4. หมู่บ้านเคหะธานี 2 ซอยนวลจันทร์ 56 
5. ซอยนวมินทร์ 111  
6. ซอยเสรีไทย 53 

 
o จ านวนจุดติดตั้งและจ านวนกล้อง cctv ในพ้ืนที่ 117 จุด 582 ตัว 

 

2.7 ดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  
o สถิติการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้ง 
การมีส่วนร่วม (ราย) 

ผู้มีสิทธิ์ ผู้มาใช้สิทธ์ 

สว. 114,286 34,373 

สส. 114,572 31,324 

 ผว.กทม. 111,346 73,595 

สก. 109,246 44,788 

สข. 110,370 41,315 
(หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามท่ีมีการจัดเก็บ) 
 
 
 
 



๕๒ 

 

o จ านวนชมรม มูลนิธิ หรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเขต (จ านวน
สมาชิก/กิจกรรมต่อปี) 

อาสาสมัคร 
จ านวน 
(คน) 

หมาย
เหตุ 

 - อาสาสมัครบ้านหนังสือ 4   

 - อาสาสมัครลานกีฬา 11   

 - อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 3   

 - อาสาสมัครด้านคนพิการ 1   

 - อาสาสมัคร อปพร. 1,128   

 - อาสาสมัครเฝูาระวังภัยยาเสพติด 91   

 - อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชน 1   

 - อาสาสมัครชักลากมูลฝอย 
   (ชุมชนโพธิ์ทอง, ชุมชนซอยสมหวัง, ชุมชนเพชรคลองจั่น, ชุมชนข้างโรงเรียน
สายอักษร ชุมชนละ 1 คน) 

4 
 

 - อ่ืน ๆ (ระบุ)  อาสาสมัครศูนย์เด็ก ผู้สุงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 2   
 

3. ทิศทางการพัฒนาของส านักงานเขต 
วิสัยทัศน์ของส านักงานเขตบึงกุ่ม 
“เขตบึงกุ่มเป็นแหล่งพักอาศัยท่ีน่าอยู่ที่สุดของกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และ มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

เปูาหมายการพัฒนาหลัก 

1. ปรับปรุงการตรวจสอบติดตามและการแจ้งข้อมูลการให้ประโยชน์ที่ดิน การควบคุมอาคาร 
และปูายขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่เขตบึงกุ่ม  

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับ
การศึกษา      ขั้นพื้นฐาน 

3. ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและพ้ืนที่ในความดูแลของเอกชนเป็นพ้ืนที่สี
เขียว เพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีของเขตบึงกุ่ม 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยและเก็บขนมูลฝอย กากไขมัน รวมถึงการลดปริมาณ
มูลฝอย          จากแหล่งก าเนิดอย่างต่อเนื่อง 

5. ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกายท่ีได้มาตรฐาน และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ  แก่ประชาชน 

6. มีมาตรการปูองกันโรคท่ีสามารถปูองกันได้แก่ประชาชน  
7. ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย โดยตรวจสอบสถานประกอบอาหารให้ถูก

สุขลักษณะ และลดภาวะโภชนาการเกิน (โรคอ้วน) ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาใน
พ้ืนที่เขตบึงกุ่ม 



๕๓ 

 

8. ลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
9. พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน และประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ด้านการปูองกันและ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

10.  เพ่ิมช่องทางการบริการประชาชน การใช้เทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับบริการที่พึงพอใจ 

11. พัฒนาการจัดการความรู้ และการควบคุมภายใน การพัฒนากระบวนงานและสร้างการ
บริการที่ดีที่สุด เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน 

4. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต 
ส านักงานเขตบึงกุ่มยังมีจุดอ่อนในการด าเนินงานคือ ขาดงบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่

อย่างต่อเนื่อง คู คลอง ล าราง ในพื้นที่มีจ านวนมาก ยากแก่การดูแลรักษาและบริหารจัดการให้ทั่วถึง และ
ประสบปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่หลายจุด เนื่องจากปัญหาระบบการระบายน้ ามีไม่เพียงพอ รวมทั้งปัญหา
การจราจรจากการที่ไม่มีระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ผ่านในพ้ืนที่ และเนื่องจากเป็นแหล่งที่พักอาศัยของ
ประชาชนจ านวนมาก ท าให้เกิดการจาจรติดขัดบริเวณถนนสายหลักในชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งนี้ ยังมีอุปสรรค
ต่อการพัฒนาคือ ประชากรแฝงในพื้นที่เขตมีการย้ายถิ่นหมุนเวียนเข้า - ออกสูง ประกอบกับ ประชากรใน
เขตเมืองชั้นในย้ายที่พักอาศัยมายังเขตชั้นนอกเพ่ิมข้ึน แต่ยังประกอบอาชีพในเขตชั้นใน ท าให้เขตไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนในการด าเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาของเขตเท่าท่ีควร ประกอบกับ
โครงสร้างสังคมซึ่งมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนจากเดิม ท าให้จ านวนผู้ที่จ าเป็นต้องได้รับสวัสดิการสังคมและ
ให้การสงเคราะห์ที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย  

 

 


