
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการก าหนดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตปทุมวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขตปทุมวัน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
  เขตปทุมวันเป็นเขตเศรษฐกิจเมือง เป็นแหล่งพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตามแนวถนน        
สายหลัก ได้แก่ ถนนพญาไท ถนนพระรามที่ 1 ถนนพระรามที่ 4 และถนนเพลินจิต มีพ้ืนที่พาณิชยกรรม        
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร มีร้านค้า ร้านอาหารนานาชาติ  สถานประกอบการ และแหล่ง
ให้บริการด้านต่างๆ จ านวนมาก ประชาชนกว่า 80 % ประกอบอาชีพการค้า การธนาคารและการพาณิชย์ 
และอ่ืน ๆ  ประชาชนส่วนใหญ่  นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์ มีชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่อาศัยอยู่ร่วมกับ 
ผู้ย้ายถิ่นฐาน เข้ามาใหม่ตามแนวความเจริญของถนนสายหลัก  มีพ้ืนที่ประมาณ 8.369 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 5,200 ไร่ แบ่งพ้ืนที่การปกครองเป็น 4 แขวง ได้แก่ แขวงปทุมวัน แขวงวังใหม่ แขวงรองเมือง 
และแขวงลุมพินี มีอาณาเขตติดต่อกับท้องที่อ่ืน ๆ ดังนี้  
            ทิศเหนือ             ติดต่อกับเขตราชเทวี มีคลองแสนแสบเป็นแนวเขต  
           ทิศใต้                 ติดต่อกับเขตบางรักและเขตสาธร มีถนนพระราม 4 เป็นแนวเขต  
            ทิศตะวันออก       ติดต่อกับเขตคลองเตย มีทางรถไฟช่องนนทรีเป็นแนวเขต  
            ทิศตะวันตก         ติดต่อกับเขตปูอมปราบศัตรูพ่าย มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นแนวเขต  
 
 
 

 
 
 
 
2. อ านาจหน้าที่/ความรับผิดชอบชองฝ่ายต่าง ๆ ในส านักงานเขต 
  ๑) ฝ่ายปกครอง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียน  
พินัยกรรม ทะเบี ยนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ  
ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การเลือกตั้ง การท าประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค  



 
การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์  
การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  
งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่ อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่ วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์  
นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วย  
อ านวยการและเลขานุ การ งานพิธี การ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
กลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทั่วไปของส านักงานเขต งานที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วน  
ราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  ๒) ฝ่ายทะเบียน มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตั 
วประชาชนทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบี ยนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล)         
การควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิ ทธิเลือกตั้ง  
และการพิจารณาก าหนดหน่วยเลือกตั้ง การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและ  
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  ๓) ฝ่ายโยธา มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน 
ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทาง
เท้า การพิจารณาอนุญาตกระท าการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การจัดหาหรือจัดการ  
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน เพ่ือกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
อย่างอ่ื น โดยวิธีตกลงซื้อขาย การขออุทิศ และการจัดซื้อโดยวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี การดู แล  
รักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบ ารุงดูแลรักษาคูคลอง  
ทางหรือท่อระบายน้ า สะพานข้ามคลอง การปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ร่วมมือกับส านักผังเมืองใน  
การวางและจัดท าผังเมืองประเภทต่าง ๆ การควบคุมอาคารตามท่ีได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิง  
ไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดพ้ืนที่ที่จะจัดรูปที่ดิน  
กรณีท่ีเป็นพ้ืนที่เฉพาะภายในเขต การจัดท า ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดปูายชื่อซอยปูาย  
จราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิ น การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดท าคันชะลอ  
ความเร็ว การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการส ารวจออกแบบ  
หรือประมาณราคาเพ่ือของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง  
ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษาตามสัญญาหรืออ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อ่ืนที่  
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  ๔) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การ
สุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิ จการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จ าหน่าย
อาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและ      
ถูกสุขลักษณะ การควบคุม ดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา
ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ การควบคุมจัดการ ก าจัด ห้าม ปูองกันและระงับเหตุร าคาญที่อาจเกิดหรือเกิดข้ึนในที่สาธารณะหรือ
สถานที่เอกชน การอนุญาตให้ ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครอง
ผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
 
 



 
  ๕) ฝ่ายรายได้ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร 
(ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์
ผู้ค้างช าระภาษีท่ีอยู่ในพ้ืนที่เขต การด าเนินคดีแก่ผู้ ค้างช าระภาษี การจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บ  
รายได้ การจัดท าสถิติการจัดเก็บรายได้ แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่นที่  
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  ๖) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยใน
แม่น้ าเจ้าพระยาเรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ ามัน การจัดเก็บ  
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาต  
ตัดและขุดย้ายต้นไม้ในท่ีสาธารณะ การจัดท าแผนการปลูกต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตท่ีรับผิดชอบ  
การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ ที่มี ความส าคัญทางประวัติศาสตร์และ  
สถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
 
  ๗) ฝ่ายการศึกษา มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิง
นโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานประสาน ตรวจสอบ กลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของข้าราชการครู และ  
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ เพ่ือน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น วิเคราะห์  
ข้อมูลประชากรวัยเรียนเพื่อการวางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับ ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อเด็ก  
อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่งให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ เขตเพ่ือเตรียมการรับนักเรียน  
ประสานงาน ติดตามสรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในพ้ืนที่เขต รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์  
กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการเขต ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและ  
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เกี่ยวกับงานการศึกษาของส านักงานเขต วางแผนและด าเนินงานในการระดม  
ทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัด
การศึกษาท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสวัสดิภาพใน
สถานศึกษา การส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การคุ้มครองสิทธิของนักเรียนส ารวจและจัดท า
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและ
ประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการนักเรียนของ 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประสานการส ารวจข้อมูล ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ด้อยโอกาสเด็ก
ความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการด้านภารกิจของศูนย์ วิชาการ
ด าเนินการด้านการเงิน การงบประมาณและการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ และหน้าที่อ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย  
  ๘) ฝ่ายการคลัง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ           
ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด  
(ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การน าส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดท า  
สรรพบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดท างบเดือนแสดงรายการจ่ายเงิน  
ของหน่วยงาน การจัดท ารายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  



 
เพ่ือการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
การควบคุมการจัดท าแผนการใช้ จ่ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการ  
ด าเนินงาน ด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลัง  
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์  
ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จ านวน ๙ ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน  
ระบบงานบัญชีระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงาน  
บริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงาน  
ภาพรวมของงบประมาณการเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
หรือได้รับมอบหมาย  
  ๙) ฝ่ายเทศกิจ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแล 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
การส่งเสริมสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดีและการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  ๑๐) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการพัฒนา
ชุมชนและสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนา  
สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริม  
สนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุง  
ชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพการ  
จัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต การด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงิน  
ออมครอบครัว การด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ  
ผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการ  
ด าเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬาและลาน  
กีฬา การด าเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการ  
ด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา  
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต                 
งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสาน            
การด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้ค าปรึกษาแนะน าทาง  
วิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อมเพ่ือการเกษตร การด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอด  
เทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
 
   
 
 
 
 
 



ข้อมูลทั่วไปของพืน้ที่เขตปทุมวัน

1. จ านวนประชากรในพ้ืนที่จ าแนกตามอายุและแขวง

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

ชาย 353          391          441              555     621     621            739       652     588     632

หญิง 314          355          472              593     644     613            723       687     627     774

รวม 667        746        913           1,148  1,265  1,234       1,462    1,339 1,215 1406

ชาย 103          156          272              292     462     223            263       254     230     249

หญิง 120          158          258              273     459     230            255       266     255     258

รวม 223        314        530           565    921    453         518      520    485    507

ชาย 526          114          117              97       111     96              127       147     72       85

หญิง 516          112          91                222     707     442            291       334     204     132

รวม 1,042      226        208           319    818    538         418      481    276    217

ชาย 371          413          433              582     576     560            702       620     627     683

หญิง 372          393          504              559     647     618            710       711     740     826

รวม 743        806        937           1,141  1,223  1,178       1,412    1,331 1,367 1509

รวมทัง้หมด 2,675      2,092      2,588         3,173  4,227  3,403       3,810    3,671 3,343 3639

แขวง

 แขวงรองเมือง

เพศ
อาย ุ(ปี)

แขวงวงัใหม่

แขวงปทมุวนั

แขวงลมุพินี



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

ชาย 662          635          580              401     261     201            100       43 29       13      4      8,522    

หญิง 746          732          663              459     305     285            213       96       35       13      4      9,353    

รวม 1,408      1,367      1,243         860    566    486         313      139    64     26     8     17,875 

ชาย 251          262          209 140 83 71 46 10       5 1 2 3,584    

หญิง 281          254          258 127 112 92 65 32 8 0 2 3,763    

รวม 532        516        467 267 195 163 111 42 13 1 4 7,347   

ชาย 92            66            70 51 40 64 22 10 8 2 4 1,921    

หญิง 149          118          211 106 60 63 32 18 6 5 3 3,822    

รวม 241        184        281 157 100 127 54 28 14 7 7 5,743   

ชาย 656          650          527 359 268 221 133 71 33 14 3 8,502    

หญิง 836          800          673 451 345 278 199 101 29 18 5 9,815    

รวม 1,492      1,450      1200 810 613 499 332 172 62 32 8 18,317 

รวมทัง้หมด 3,673      3,517      3,191         2,094  1,474  1,275       810      381    153    66     27 49,282 

ข้อมลู ณ วนัที ่21 สงิหาคม 2557

รวม

แขวงปทมุวนั

แขวงลมุพินี

อาย ุ(ปี ตอ่)
แขวง เพศ

 แขวงรองเมือง

แขวงวงัใหม่



2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิน่ของประชากรในพ้ืนที่ 

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

 แขวงรองเมือง 1                       2              1              -              138     136     80              18         

 แขวงวงัใหม่ 2                       4              1              -              49       42       17              12         

แขวงปทมุวนั 7,432                7,595       7,067       3,727           55       42       1,170         1,002    

แขวงลมุพินี 90                     83            82            34                104     138     78              35         

รวม 7,525                7,684       7,151       3,761           346     358     1,345         1,067    

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

 แขวงรองเมือง 568                   622          734          364              784     842     977            410       

 แขวงวงัใหม่ 495                   446          558          270              1,099  864     1,128         483       

แขวงปทมุวนั 306                   312          362          84                2,838  2,648  7,536         603       

แขวงลมุพินี 875                   790          836          433              1,083  1,039  989            720       

รวม 2,244                2,170       2,490       1,151           5,804  5,393  10,630       2,216    

การเกิด การตาย
แขวง

แขวง
การย้ายเข้า การย้ายออก



3. การย้ายถิน่และเหตุของการย้ายถิน่

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

หางานท า

ต้องการเปลี่ยนงาน

ต้องการรายได้เพ่ิมขึน้

หน้าทีก่ารงาน

ศกึษาตอ่

ย้ายทีอ่ยอ่าศยั

กลบัภมิูล าเนา

ตดิตามครอบครัว

ท ากิจการครอบครัว

รักษาตวั

ขาดคนดแูล

ดแูลผู้ อ่ืน

อ่ืน ๆ 

จ านวน (คน) แยกรายแขวง
สาเหต/ุแขวง



4. จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน

รองเมือง วงัใหม่ ปทมุวนั ลมุพินี

พม่า 906.00              1,650.00  237.00     917.00         

ลาว 731.00              1,226.00  110.00     354.00         

เขมร 181.00              226.00     34.00       351.00         

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 0 0 0 0

5. ความหนาแน่นของประชากร

พืน้ที่ จ านวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวงรองเมือง 18,439              8,837       9,602       6,748           6,913         

แขวงวงัใหม่ 8,235                4,052       4,183       2,940           5,782         

แขวงปทมุวนั 6,048                2,102       3,946       1,734           1,070         

แขวงลมุพินี 19,012              8,915       10,097     3,110           13,965       

จ านวน (คน) แยกแขวง
ประเทศ

6,748                

2,940                

1,734                

3,110                

ครอบครัวแขวง
ประชากร

     ความ

หนาแน่น (คน/

ตร.กม.)



6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน)

ศาสนา จ านวน (คน)

พทุธ

อิสลาม

คริสต์

อ่ืนๆ (ระบ)ุ

7. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนที่เขต

ศาสนา จ านวน (แหง่)

พทุธ 6

อิสลาม 1

คริสต์ 1

อ่ืนๆ (ระบ)ุ



8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์

แขวง จ านวน (แหง่)

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

9. กิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญ โดดเด่น

กิจกรรม

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

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

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

4...........................

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ความส าคญั ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม

ช่ือ ความส าคญั

วงัสระปทมุวดัประทมุวนารมราช

วรวิหาร

พระบรมราชานสุาวรีย์ ร. 6



โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

18 14 15 16

21 21 0 0

16 17 55 56

14 14 1 1

6 7 1 2

16 17 24 25

11 12 2 2

15 14 6 6

13 13 434 400

12 13 3 3

2. จ านวนข้าราชการการเมือง

1 คน

7 คน

ลกูจ้างข้าราชการ

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

จ านวน (คน)

สว่นราชการในส านกังานเขต

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั



ประมาณการ รายได้จริง

 - ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 1,060,000,000.00          1,207,585,994.44

2,900,000.00                 2,975,159.49

37,500,000.00               37,260,707

เก็บขยะ 8,200,000.00                 6,885,220.00                  

ขนถ่ายสิ่งปฏิกลู 470,000.00                    327,850.00                     

ก าจดัไขมนั 100,000.00                    121,150.00                     

1,109,170,000.00          1,255,156,080.93           

หมายเหต ุ ยอดจดัเก็บ ณ 31 สงิหาคม 2557

รวม

 - ภาษีบ ารุงท้องที่

รายได้ (ล้านบาท)
ประเภทของรายได้

 - ภาษีป้าย

 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

3. รายได้ของส านักงานเขต ปี 2557



4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต 

สนบัสนนุงานประจ า สนบัสนนุงานยทุธศาสตร์

งบสนบัสนนุงานประจ าและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง คา่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบตัริาชการประข าปี

ของหน่วยงาน

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

สว่นราชการในส านกังานเขต

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)

งบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ภารกิจ/ความรับผิดชอบช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ทีต่ัง้



ประมาณการ รายไดจ้ริง

ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 1,060,000,000.00           1,207,585,994.44           

ภาษีบ ารุงท้องที่ 2,900,000.00                 2,975,159.49                 

ภาษีป้าย 37,500,000.00               35,376,291.25               

รวมทัง้สิ้น 1,100,400,000.00         1,245,937,445.18          

หมายเหต ุ ยอดจัดเก็บ ณ 31 สิงหาคม 2557

รายได ้(ล้านบาท)
ประเภทของรายได้

รายได้ของส านักงานเขต



ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามผงัเมืองรวม การใช้ทีด่นิปัจจบุนั การเปลี่ยนแปลง

1. ทีอ่ยู่อาศยั

2. พาณิชยกรรม

3. อตุสาหกรรม

4. คลงัสนิค้า

5. อนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม

6. ชนบทและเกษตรกรรม

 7. อนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริมศลิป วฒันธรรมไทย

 8. สถานบนัราชการ การสาธารณปูโภค/

สาธารณกูาร

หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ

ประเภทการใช้ทีด่นิ
พืน้ที ่(ตร.กม.)



2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพ้ืนที่เขต

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ถนนสายหลกั 5

ถนนสายรอง 11

ตรอก ซอย

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

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพ้ืนที่เขต

ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีทีส่ร้าง

 ไทย - ญ่ีปุ่ น พระรามที ่4  สลีม - สรุวงศ์  เหลก็ 1486 2 2535

 ไทย - ญ่ีปุ่ น พระรามที ่5  สลีม - สรุวงศ์  เหลก็ 203 2 2536

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



5 รูปแบบ

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

2.4 สภาพการจราจรในพ้ืนที่

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

2.5 พ้ืนที่ที่มีปัญหาการจราจร

ช่วงเวลาจดุ/บริเวณทีก่ารจราจรตดิขดั สาเหต

2.3 รูปแบบการเดินทางหลักในพ้ืนที่เขต



2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.) สถิตผิู้ ใช้ทาง สถิตอิบุตัเิหต

1.3

3.2

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

2.7 จ านวนท่าเทยีบเรือในพ้ืนที่ (เรือโดยสาร)

คลองแสนแสบ 1  ทา่

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

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

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

 ถนนราชด าริ  ถนนพระรามที ่1

 ซอยสขุมุวมิ 10

 แยกถนนพระราม 4

ปลายทางต้นทางช่ือถนน/เส้นทาง

 เลยีบคลองไผส่งิค์โต  สวนลมุพินี



2.11  ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ทีส่ามารถรองรับได้

รถยนต์ทีร่องรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)

2.12 จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

บริเวณทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ

ช่ืออาคาร/สถานทีจ่อดรถยนต์
เจ้าของ

สถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุสาเหตุ การป้องกนั/แก้ไข
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คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนที่เขต

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.

 1. คลองนางหงษ์  3-7 3,500          /

 2. คลองไผส่งิห์โต 5-7 600 /

3. คลองสวนหลวง  4-6 1450 /

4. คลองอรชร 5-6 450 /

2. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขัง และการระบายน ้า

มาก ปานกลาง น้อย

1. เซียงกง

 2. ยา่นสยามสแควร์ ซอย 7

หมายเหตุ

ระยะเวลา

เฉลี่ยใน

การระบาย

ขนาดพืน้ที่

 (ตร.ม.)

ช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)
แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม

 บริเวณทีเ่ป็นจดุอ่อนน า้ทว่ม สาเหตุ
ผลกระทบตอ่พืน้ที่

การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ



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

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

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

 

น า้เสีย และการบ าบัด 

1. จ านวนคูคลอง แหล่งน ้าทีมี่คณุภาพน า้ต ่ากวา่มาตรฐานในพืน้ทีเ่ขต 2 คลอง

2. ปริมาณการใช้น ้าของประชาชนในพืน้ทีเ่ฉลี่ย/วนั/คน 21083633 ลบม./ปี

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

4. พ้ืนที่ที่ได้รับการบริการของโรงบ าบัดน ้าเสีย ทัง้ 4 แขวง

5. จ านวนผู้รับบริการบ าบัดน ้าเสียจากกรุงเทพมหานคร...........................ราย



6. จ านวนและที่ต้ังของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการที่มีผลต่อคุณภาพน ้าในพ้ืนที่

ประเภทของกิจกรรม ผลกระทบตอ่พืน้ที่ทีต่ัง้ช่ือ

ชมุชน 1...........................

โรงงาน

ตลาด

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

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

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

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

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

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

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

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

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

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

สถานประกอบการ



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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

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



มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ที่ 314.95 ตัน/วัน

    ขยะยอ่ยสลาย  4.48  ตนั/วนั

    ขยะรีไซเคลิ  31.66  ตนั/วนั

    ขยะอนัตราย  0.06 ตนั/วนั

    ขยะทัว่ไป  278.76  ตนั

2. ปริมาณส่ิงปฏิกูลทีจ่ดัเก็บได้  127.85  ลบ.ม./เดอืน

3. ปริมาณไขมันทีจ่ดัเก็บได้  52.65  ลบม./เดอืน

4. ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ทีต่ัง้

พืน้ทีร้่าน (ตร.ม.)

150

220

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ือร้าน/สถานทีรั่บชือ้ของเก่า ทีต่ัง้

1

2

 แขวงวงัใหม่ ถนนพระรามที ่4 

ถนนรองเมือง ซอย 1 แขวงรองเมือง



อากาศ/เสียง

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

    

2. พ้ืนที/่บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

ผลกระทบพืน้ที/่บริเวณทีมี่ปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั



4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบบริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั



6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

7. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี) 2556 ณ 30 ม.ค. 57

จ านวนเร่ือง

ร้องเรียน

จ านวนเร่ืองทีไ่ด้รับ

การแก้ไข
หมายเหตุ

139

10

27

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ประเภทของกิจกรรม ผลกระทบช่ือ ทีต่ัง้

น า้ทว่ม

พืน้ทีส่เีขียว/ต้นไม้

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

เร่ือง

ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู

ฝุ่ น/อากาศ

เสยีง

น า้เสยี/การบ าบดั



ด้านชุมชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

1. ประชากร

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

1. แขวง..............

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

อาย ุ(คน)
แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

จ านวนประชากร
ทีต่ัง้



2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน

ประถมศกึษา มธัยม อดุมศกึษา อ่ืน ๆ 

1. แขวง..............

การศกึษา (ร้อยละ)
แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน



หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน

รับจ้างทัว่ไป
ลกูจ้าง/

พนกังานบริษัท

รับราชการ/

วสิาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจสว่นตวั อ่ืน ๆ 

1. แขวง..............

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

อาชีพ (ร้อยละ) รายได้เฉลี่ย

ของ

ครัวเรือน/

เดอืน (บาท)

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน



ด้านการศึกษา

การศึกษาในระบบ

1. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

2. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครทีจ่ดัการศกึษาส าหรับเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษ แยกตามพืน้ทีเ่ขต ความสามารถในการ

รับนกัเรียน และจ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

3. โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

4. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

5. จ านวนเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียน
ตามปีการศกึษา

6. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสงักดั กทม. แยกรายชัน้/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

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

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

9. ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การศกึษาตอ่ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

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

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

12. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ รายวชิา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

13. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม.ทีย้่ายกลบัภมิูล าเนา/สาเหต ุแยกตามระดบัชัน้ รายวชิา ราย
โรงเรียนตามปีการศกึษา

14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม. 

การศึกษานอกระบบ

1. จ านวนเดก็เคลือ่นย้ายและสาเหต ุ ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

2. จ านวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศนูย์ฝึกอาชีพ สถานทีต่ัง้ แยกตามพืน้ทีเ่ขต จ านวนรับนกัศกึษาได้เทา่ไหร่ หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพๆ ได้ท างานตรงกบัความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพผา่นมาตรฐานชีพผา่นมาตรฐานวชิาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา



การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จ านวนห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหนว่ยงานอ่ืน (ใครเรียนรู้ กทม. หรือหนว่ยงานอ่ืน หรือประชาชน)

2. ห้องสมดุ/บ้านหนงัสอืส าหรับคนตาบอด

3. จ านวนบ้านหนงัสอื

4. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/แหลง่/ศนูย์การเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ในพืน้ทีเ่ขต เช่น แหลง่เรียนรู้ด้านการทอ่งเทีย่ว แหลง่เรียนรู้

ภมิูปัญญาท้องถ่ิน แหลง่เรียนรู้ โบราณสถาน อทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสมนุไพร เป็นต้น

5. สถิตกิารใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ 

6. จ านวนเครือข่ายทีด่ าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจดัเก็บ



ด้านสังคม 

1. จ านวนผู้ พิการ/ผู้สงูอายทุีล่งทะเบียน และได้รับการดแูล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้ พิการ

ผู้สงูอายุ

2. จ านวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ส ารวจ ได้รับบริการ

เดก็เร่ร่อน

คนไร้บ้าน

3. จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน

จ านวนเดก็ทีต่ัง้ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท
จ านวน (ราย)

หมายเหตุ

หมายเหตุ



4. จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสอื/ผู้ ใช้บริการ

จ านวน (แหง่)
ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

5.  จ านวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย)

จ านวน

ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

ศนูย์กีฬา

ประเภท

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนงัสอื

ประเภท

ศนูย์เยาวชน



6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ

ลาน A ............... แหง่ ผู้ ใช้บริการ .............. ราย

ลาน B ............... แหง่ ผู้ ใช้บริการ .............. ราย

ลาน C ............... แหง่ ผู้ ใช้บริการ .............. ราย

จ านวนลาน

กีฬา Extreme

 sports

....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ .............. ราย

7. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/ผู้ รับบริการ ....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ......................ราย

8. จ านวนสวนสาธารณะ ....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ......................ราย

9. จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มมุเมือง....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ......................ราย

10. จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นกัเรียน ....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ....................ราย

11. จ านวนศนูย์ฝึกดนตรี ....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ....................ราย



12. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

13. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านทีอ่ยู่อาศยั

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

14. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ทีไ่ด้รับสวสัดกิารกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

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

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

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



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

19. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีมี่รายได้ทีม่ัน่คง ...................  ราย

20. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีมี่อาชีพทีม่ัน่คง ...................  ราย

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

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 

1. การมีงานท า

o  ผู้ มีงานท าและรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนของผู้ มีงานท า/ผู้ วา่งงาน (ในระบบ/นอกระบบ)

 ผู้ มีงานท า ราย

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน บาท/เดอืน

2. ตลาด/ตลาดนัด

กทม. เอกชน

/

/

/

/

/

/

/

/

เจ้าของ

 3.หลงัสวน ซ.5

 4. การไฟฟ้า ส านกังานใหญ่เพลินจิตร

 ตลาด

 6.อาคารสภากาชาดไทย

จ านวนแผงทีต่ัง้/บริเวณช่ือตลาด

1 สามยา่น 

2 เจริญผล 

 ตลาดนดั

1.หลงัสวน ซ.1

 2. ตกึ DTAC

 5.อาคารศรีจลุทรัพย์



3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

แผง ผู้ ค้า (ราย)

54 75

26 51

23 40

22 22

10 10

20 20

56 56

67 67

9 9

11 11

12 12

25 25

11 11

9 9

 11.หน้าโรงเรียนสาธิตปทมุวนั ถนนองัรีดนูงัต์

 12. หน้าสถาบนันิติเวชถึงราชกรีฑาสโมสร ถนนองัรีดนูงัต์

13. หน้าร้านสกีุโ้คคา ถนนองัรีดนูงัต์

8.ตลาดบอ่นไก่

 9.หน้าธนาคารไทยพานิชย์

 10.ศนูย์บริจาคโลหิต ถนนองัรีดนูงัต์

6.หน้าอาคารโรเลก็

7.ถนนสารสนิ

 4. ถนนหลงัสวน

5. หน้าอาคารอรกานต์

 14.หน้าสถาบนักวดวิชาเดอะเบนด์ ถนนพญาไท

จ านวน
จดุผอ่นผนั/บริเวณ

 1. ศนูย์การค้าราชด าริเก่า

 2. หน้าอาคารไซโก้

3.หน้าธนาคารกรุงเทพ

หมายเหตุ



34 34

34 34

50 50

11 11

4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

พืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ที่ 0 ไร่

จ านวนเกษตรกร 0 ราย

ผลผลติ (ระบชุนิด/ประเภท/ช่วงเวลาทีไ่ด้ผลผลติ/ผลผลติตอ่ไร่)

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

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

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

ผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND 

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

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

สนิค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภณัฑ์

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

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

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

 18.ข้างแฟลตรถไฟ

16.หน้าอาคารนิมิบตุร

 17.หน้าวดัดวงแข

 15. ด้านข้างศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชด าริ



5. โรงงาน

จ านวนแรงงาน

2,094                        214 แหง่

ช่ือโรงงาน ประเภทการประกอบการทีต่ัง้



6. สถานประกอบการ

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศนูย์การค้า ซูปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท สถานีบริการน า้มนั/ก๊าช ธนาคาร

ร้านขายทอง ร้านอาหาร

แขวง............................

แขวง............................

แขวง............................

แขวง............................

แขวง............................

สถานประกอบการ (แหง่)
แขวง

แผงอาหารริมบาทวถีิ

สถานประกอบการ (ตอ่)
แขวง

แขวง............................

แขวง............................

แขวง............................



7. การท่องเที่ยว

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

จ านวน (แหง่)

กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

งบประมาณทีใ่ช้

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

กิจกรรม ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว

ช่วงเวลาทีมี่การทอ่งเทีย่วประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่ว

 ศนูย์การค้า ยา่นราชประสงค์



ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สถิติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่

จ านวน 

(ครัง้/คด)ี

2. การป้องกัน

2.1 จ านวนป้าย/อาคารเสี่ยงภยั/

ประเภท จ านวน

ป้ายขนาดใหญ่

อาคารเสี่ยงภยั

หมายเหตุ

อาคารทรุด/ถลม่

ป้ายล้ม

สารเคมีร่ัวไหล

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

ประเภท

อาชญากรรม

 - ท าร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

 - การกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ

อบุตัเิหตทุางถนน

อคัคภียั

หมายเหตุ



2.2 จ านวนจุดเส่ียงในพืน้ที่ 10 จุด

2.3 จ านวนจดุตดิตัง้และจ านวนกล้อง cctv ในพืน้ที่ .......................จดุ 1,072   ตัว
ทางแยก สะพานลอย ซอยอนัตราย ชมุชน ตลาด/ สถานศกึษา ป้ายรถโดยสาร สถานีขนสง่ ใต้สะพาน สวนสาธารณะ   สถานทีร่าชการ สถานทีส่ าคญั/  อ่ืนๆ

สญัญานไฟ คนเดินข้าม ยา่นการค้า รถไฟฟ้า ท่าเรือใต้ทางตา่งระดบั อโุมงค์ทางลอดลาดจอดรถ ถนนสายส าคญั

174 8 208 138 66 110 28 2 8 130 98 88 14

หมายเหตุ

 ทางดว่นใต้สะพานกษัตริย์ศกึ

 ทางออกหอศิลปวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร

 ลานกีฬาจารุเมือง

 ตลาดหลงัห้างโลตสั

 ศาลทา่นท้าวมหาพรหม  แหลง่กลุ่มคนหนาแน่น  จดัเจ้าหน้าทีเ่ดนิเท้า

หน้าห้างเซ็นทรัลเวลิด์

ทา่เรือราชด าริ (คลองแสนแสบ)

 สะพานจกัรยาน ข้างสวนลมุพินี

 แยกหลงัสวน ถนนสารสนิ

ทางเข้าวดัปทมุวนาราม

 อาจมีมิจฉาชีพล้วงกระเป๋า

 พืน้ทีเ่ปลี่ยว

ตรวจอยา่งน้อย

วนัละ 3 ครัง้

บริเวณ/พืน้ที่ที่เป็นจุดเส่ียง สาเหตุหรือปัจจัยเส่ียง วิธีการป้องกัน/แก้ไข



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

2.5 จ านวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ที่

2.6 จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลงิ/หวัจ่ายน า้ดบัเพลงิ

......................สถานี

2 สถานี

......................แหง่

......................มลูนิธิ

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

 2. สน.ลมุพินี  เขตปทมุวนั

จ านวนหวัจ่ายน า้ดบัเพลงิในพืน้ที่

จ านวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ที่

 3. สถานีต ารวจรถไฟนพวงศ์  เขตปทมุวนั

 4.สน.ทุง่มหาเมฆ  เขตปทมุวนั

จ านวนสถานีดบัเพลงิ

จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

 1. สน.ปทมุวนั  เขตปทมุวนั



ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ)

1. สถิตกิารเลอืกตัง้

ผู้ มีสทิธ์ิ ผู้มาใช้สทิธ์

สว.

สส.

 ผว.กทม.

สก.

สข.

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

สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้

การมีสว่นร่วม (ราย)
การเลอืกตัง้

กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่ทีต่ัง้ช่ือองค์กร



3. จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

จ านวน (คน)อาสาสมคัร

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)

 - อาสาสมคัรพิทกัสิ่งแวดล้อม

 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - อาสาสมคัร อปพร.

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย

 - อาสาสมคัรลานกีฬา

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ

หมายเหตุ

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

 - อาสาสมคัรดนตรี



ปัญหาและข้อเสนอเพื่อการพฒันาพืน้ที่เขต

ด้าน ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพืน้ที่ แนวทางแก้ไข

1. ดา้นกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ดา้นสงัคม

3. ดา้นเศรษฐกิจ

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

5. ดา้นสาธารณสุข

6. ดา้นการบริหารจดัการ

7. อ่ืน ๆ (ระบุ)
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