
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการก าหนดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลทั�วไปของพื�นที�เขต

จํานวนประชากรในพื�นที�จําแนกตามอายุและแขวง

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

ชาย 823         1,027       1,349      1,628      1,702      1,638      1,695      1,678        1,603      

หญิง 763         853          1,171      1,476      1,528      1,644      1,689      1,785        1,705      

รวม 1,586      1,880       2,520      3,104      3,230      3,282      3,384      3,463        3,308      

45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89

ชาย 1,635      1,800       1,709      1,564      990         659         548         303           137         

หญิง 1,916      2,076       2,024      1,830      1,225      883         798         528           240         

รวม 3,551      3,876       3,733      3,394      2,215      1,542      1,346      831           377         

เกิดปี ทะเบียน สัญชาติ อยู่ระหว่าง จํานวนประชากร

90-94 95-100 100> จันทรคติ บ้านกลาง อื�น ย้าย ทั�งหมด

ชาย 74           37            21            - 663         797         262         24,342      

หญิง 82           39            9             2 585         654         245         25,750      

รวม 156         76            30           2 1,248      1,451      507         50,092      

เขต

ป้อมปราบศัตรูพ่าย

ป้อมปราบศัตรูพ่าย

เขต

เพศ

เพศ
อายุ (ปี ต่อ)

อายุ (ป)ี

ป้อมปราบศัตรูพ่าย

เขต เพศ
อายุ (ป)ี



จํานวนการจดทะเบียนสมรส หย่า และรับรองบุตรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555-2556

2555 2556 2555 2556 2555 2556 สมรส หย่า รับรองบุตร

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 1,583          1,287      201          165         67           58           18.70      17.91      13.43        

จํานวนการเกิด การตาย การย้ายถิ�นของประชากรในพื�นที� 

ต่อประชากร เพิ�ม/ลด

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 1000 คน

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 1,173          1,115      2,288       1,058      1,006      2,064      41.2 9.8

ต่อประชากร เพิ�ม/ลด

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 1000 คน

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 206             183         389          420         347         767         15.3 97.2

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ย้ายเข้า ย้ายออก

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 1,413          1,380      3,992       3,859      2             3

สมรส (คู)่ หย่า (คู)่ รับรองบุตร (ราย) อัตราการเปลี�ยนแปลง

เขต

เขต

เขต

เขต

ประชากรเกิด

2555 2556

อัตราการเกิด 2556

ประชากรตาย อัตราการตาย 2556

2555 2556

จํานวนประชากรย้ายเข้า จํานวนประชากรย้ายออก อัตราการเปลี�ยนแปลงปี 2556



1 - 31 1 - 30 21 - 19 1 - 30 15 มิ.ย. - 13 ส.ค.15 ก.ย. - 16 ต.ค.

ก.ค.-47 มี.ค.-49 ก.พ.-51 ก.ค.-52 ธ.ค.-06 ธ.ค.-06

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 2,260 313 195 1,885 1,440 169 6,262

การย้ายถิ�นและเหตุของการย้ายถิ�น

ป้อปราบฯ วัดเทพศิรินทร์ บ้านบาตร วัดโสมนัส

หางานทํา

ต้องการเปลี�ยนงาน

ต้องการรายได้เพิ�มขึ�น

หน้าที�การงาน

ศึกษาต่อ

ย้ายที�อย่อาศัย

กลับภูมิลําเนา

ติดตามครอบครัว

ทํากิจการครอบครัว

รักษาตัว

ขาดคนดูแล

ดูแลผู้อื�น

อื�น ๆ 

จํานวน (คน) แยกรายแขวง
สาเหต/ุแขวง

เขต

ช่วงเวลาที�รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

รวม



ความหนาแน่นของประชากร

พื�นที�

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.)

แขวงคลองมหานาค 10,363        4,870      5,493       0.448      

แขวงบ้านบาตร 7,699          3,798      3,901       0.251      

แขวงป้อมปราบ 16,608        8,068      8,540       0.535      

แขวงวัดเทพศิรินทร์ 7,789          3,878      3,911       0.347      

แขวงวัดโสมนัส 7,633          3,728      3,905       0.350      

จํานวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน)

ศาสนา จํานวน (คน)

พุทธ

อิสลาม

คริสต์

อื�นๆ (ระบ)ุ

จํานวนศาสนสถานในพื�นที�เขต

ศาสนา จํานวน (แห่ง)

พุทธ 11

อิสลาม 1

คริสต์ 3

อื�นๆ (ระบ)ุ ศาลเจ้า 6

แขวง
ประชากร(คน)      ความหนาแน่น     

(คน/ตร.กม.)

31.043                      

22.447                      

23,132                      

30,673                      

21,809                      



จํานวน มูลนิธิ ธนาคาร ท่าเทียบเรือ สถานอาบ อบ นวด สถานีตํารวจนครบาล สถานีดับเพลิง

มูลนิธิ ธนาคาร ท่าเทียบเรือ สถาน อาบ สถานีตํารวจ สถานี ที�ทําการ

อบ นวด นครบาล เพลิง ไปรษณีย์

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 94 37 1 1 4 2 3

จํานวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที�ควรแก่การอนุรักษ์

แขวง จํานวน (แห่ง)

แขวงบ้านบาตร 8 เป็นพระอารามหลวงชั�นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยา

เป็นสะพานข้ามคลองรอบกรุง คนทั�วไปเรียกว่า "สะพานเหล็กบน"

เป็นสะพานของถนนบริพัตร เพื�อข้ามคลองมหานาค ณ จุดบรรจบระหว่างคลองมหานาคกับคลองรอบกรุง

หรือคลองโอ่งอ่าง-บางลําพู 

แขวงบ้านบาตร วังบ้านดอกไม้ วังบ้านดอกไม้เคยเป็นที�ตั�งกรมป่าไม้ภายหลังจากที�ราชสกุลบุรฉัตรขายวังให้กรมป่าไม้ ในปัจจุบันได้

เปลี�ยนเป็นสํานักงานโรงงานกระดาษบางปะอินและสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ�าตาลกระทรวงอุตสาหกรรม

แขวงคลองมหานาค 4 เป็นสะพานข้ามคลองรอบกรุง คนทั�วไปเรียกว่า "สะพานเหล็กบน"

เป็นสะพานข้ามคลองมหานาค ที�ถนนกรุงเกษม สร้างขึ�นแทนที� "สะพานร้อยป"ี

เป็นวังที�ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ตั�งอยู่บนถนนหลานหลวง

และถนนดํารงค์รักษ์ ใกล้ตลาดสะพานขาว ปัจจุบันใช้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์และหอสมุด 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

สะพานดํารงสถิติ (1)

สะพานดํารงสถิติ (2)

สะพานมหาดไทยอุทิศ (1)

สะพานมหาดไทยอุทิศ (2)

ตึก S.A.B

ตึก S.E.C

สํานักงานประปาสาขาแม้นศรี

วังวรดิศ (1)

วังวรดิศ (2)

วัดสระเกศ

สะพานเจริญราษฎร์ 32

ชื�อ

เขต

ความสําคัญ



จํานวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที�ควรแก่การอนุรักษ์

แขวง จํานวน (แห่ง) ความสําคัญ

หรือวัดคอกหมู เป็นวัดราษฎร์เก่าแก่โบราณ ตั�งอยู่บนถนนดํารงรักษ์ สมัยก่อนพื�นที�บริเวณนี�ชาวจีนใช้

ประกอบอาชีพเลี�ยงหมูขายจนรํ�ารวย ต่อมาภายหลังได้ถวายที�ดินให้เป็นวัดสิตาราม

แขวงวัดโสมนัส 1 เป็นสะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ที�สร้างขึ�นพร้อมกับการสร้างถนนราชดําเนินนอก ซึ�งเป็นถนน

ขนาดใหญ่ แบบที�เรียกว่า Avenue ของทวีปยุโรปอยู่ในเขตพระนคร เขตป้อมปราบฯ และเขตดุสิต

แขวงป้อมปราบฯ 1 เป็นศาสนสถานจีนที�ก่อกําเนิดขึ�นจากชาวจีนกลุ่มหนึ�ง ซึ�งอพยพมาจากมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีน

เข้าสู่กรุงเทพมหานคร ในสมัยรัชกาลที� 5 อายุกว่า 100 ปี ประธานศาลคือเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร

ถือยาเม็ดกับนํ�า หมายถึงการปัดเป่ารักษา ด้านหลังประกอบไปด้วยเทพ 4 องค์ คือ เทพปรมาจารย์ขงจื�อ

เทพหมั�นแช่ , ปรมาจารย์แท่นไม้เหล่าโก , เทพเจ้ากวนอูอ่านหนังสือ ซึ�งล้วนแล้วแต่เกี�ยวช้องกับการศึกษา

เรียนรู้ การสร้างและการเป็นผู้นําที�ดี

รวม 15

กิจกรรมตามประเพณีที�สําคัญ โดดเด่น

กิจกรรม

1. งานวัดภูเขาทอง ในช่วงวันลอยกระทง 7 วัน 7 คืน

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

สะพานมัฆวานรังสรรค์

ศาลเจ้ากวางตุ้ง

วัดสิตาราม

ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมความสําคัญ

ชื�อ



โครงสร้างการบริหารและอัตรากําลัง 

1.  จํานวนข้าราชการประจํา/ลูกจ้าง

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

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 136 4 140  - 60 60 521 15 536 109 11 120

2. จํานวนข้าราชการการเมือง

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 1 คน

 - สมาชิกสภาเขต 7 คน

3. รายได้ของสํานักงานเขต 

 - ภาษีโรงเรือนและที�ดิน

 - ภาษีบํารุงท้องที�

 - ภาษีป้าย

 - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ระบุ)

 - รายได้อื�น ๆ (ระบุ)

ประเภทของรายได้

ข้าราชการสามัญ ข้าราชการครู ลูกจ้างชั�วคราว
สํานักงานเขต

ลูกจ้างประจํา

รายได้ (ล้านบาท)

ประมาณการ รายได้จริง

159,611,525.47     

843,679.40            

9,431,836.40         

0

0



4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพื�นที�ของสํานักงานเขต 

งบสนับสนุนงานประจําและงานเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงน

5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที�ตั�งอยู่ในพื�นที� 

ชื�อหน่วยงาน/ส่วนราชการ ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

สังกัดกรุงเทพมหานคร

1. โรงเรียนวัดคณิกาผล 405/1 ถ.มังกร แขวง/เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 สถานที�สําหรับฝึกสอนนักเรียนภายใต้การดูแลของคร/ูอาจารย์

2. โรงเรียนวัดดิสานุการาม ถ.วรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กทม. "________"

3. โรงเรียนวัดสิตาราม 21/2 ถ.ดํารงรักษ์ แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 "________"

4. โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ 326 คลองถม แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 "________"

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. โรงเรียนวัดโสมนัส 646/2 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 "________"

6. โรงเรียนวัดพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 "________"

7. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1466 ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 "________"

8. โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมรา1598 ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 "________"

9. โรงเรียนวัดสระเกศ 344 ถ.จักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กทม.10100 "________"

10. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถ.บํารุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 "________"

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 269.8615 250.6802

สํานักงานเขต
ปี 2557

งบประมาณ (ล้านบาท)

ที�ตั�ง

ปี 2555

234.6995

ปี 2556



เอกชน

11. โรงเรียนสตรีจุลนาค 77 ถ.หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 "________"

12. โรงเรียนเจริญศึกษา 214 ถ.นครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 "________"

13. โรงเรียนบํารุงอิสลามวิทยา ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 "________"

14. โรงเรียนประสาทวุฒิ 64 ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 "________"

15. โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา 303 ถ.หลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 "________"

16. โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร 124 ซ.บ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 "________"

17. โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 12 ซ.พระยามหาอํามาตย์ ถ.บํารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อม  "________"

วัด

1.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กทม. สถานที�ทางศาสนาสําหรับประกอบศาสนพิธีต่างๆ รวมทั�งเป็นที�พํานักของสงฆ์

2.วัดโสมนัสวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. และนักบวช

3.วัดเทพศิรินทราวาส ถนนหลานหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กทม. "________"

4.วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแค) ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. "________"

5.วัดสิตาราม (วัดคอกหมู) ถนนดํารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม. "________"

6.วัดเทวีวรญาติ ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กทม. "________"

7.วัดคณิกาผล ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบฯ กทม. "________"

8.วัดมังกรกมลาวาส ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบฯ กทม. "________"

9.วัดพลับพลาชัย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กทม. "________"

10.วัดพระพิเรนทร์ ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กทม. "________"



มัสยิด

1.มัสยิดมหานาค 18 ซ.แมนไทย ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กคือสถานที�ซึ�งมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจโดยจะต้องมีการละหมาดวันศุกร์เป็นปกติ 

และเป็นสถานที�สอนศาสนาอิสลาม

โบสถ์คริสจักร

1.โบสถ์คริสตจักรไมตรีจิตต5์91 ถ.ไมตรีจิต แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 อาคารหรือสถานที�ที�ผู้นับถือศานาคริสต์มารวมกันเพื�อประกอบพิธีหรือ ทําศาสนกิจร่วมกัน

ศาลเจ้า

1.ศาลเจ้าซินเฮงตั�ว 450 ถ.ไมตรีจิต แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 ศาลเจ้าถูกสร้างขึ�นมาตามความเชื�อถือของกลุ่มคน     

2.ศาลเจ้าไต้ฮงกง 326 ถ.เจ้าคํารถ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 ซึ�งส่วนใหญ่เป็นคนเชื�อสายจีนที�ยึดมั�นในประเพณีและความเชื�อที�มีมาแต่โบราณ

3.ศาลเจ้าหลีตี�เบี�ยว 494 ถ.พลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 โดยสร้างเป็นศาสนสถาน สําหรับประดิษฐานรูปเคารพของเทพเจ้าหรือสิ�งศักดิ�สิทธิ�

4.ศาลเจ้าซิดเซี�ยม้า 448 ถ.ไมตรีจิต แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 ตามความเชื�อ และแรงศรัทธาของแต่กลุ่มบุคคลสําหรับเป็นที�ยึดเหนี�ยวจิตใจ

5.ศาลเจ้ากวนอิมเนี�ย 293 ถ.พลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 ให้ประกอบคุณงามความดี และประกอบพิธีกรรมตามประเพณีเคารพของเทพเจ้า

6.ศาลเจ้ากวางตุ้ง 511,513,515 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กทม.1หรือสิ�งศักดิ�สิทธิตามความเชื�อ และแรงศรัทธาของแต่กลุ่มบุคคล สําหรับเป็นที�ยึดเหนี�ยว

จิตใจให้ประกอบคุณงามความดีและประกอบพิธีกรรมตามประเพณี

สถานีตํารวจ

1.นครบาลพลับพลาไชย1 447 ถ.พลับพลาไชย เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 โทร.022262144 เป็นหน่วยงานที�สําคัญของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีหน้าที�บําบัดทุกข์

2.นครบาลพลับพลาไชย2 447 ถ.พลับพลาไชย เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 โทร.022262148 บํารุงสุขให้กับประชาชนตลอด 24 ชั�วโมงต่อวัน และตลอด 7 วันต่อสัปดาห์

3.นครบาลสําราญราษฎร์ 200 ถ.บํารุงเมือง แขวงสําราญราษฎร์ เขตพระนคร กทม.10200 โทร 022262136

4.นครบาลนางเลิ�ง 2 ถ.กะออม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กทม.10100 โทร.022813002



สถานีตํารวจดับเพลิง

1.ดับเพลิงสวนมะลิ 78 ถ.ยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ กทม.10100 โทร.02 เป็นหน่วยงานที�มีหน้าที�ความรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    

2.ดับเพลิงภูเขาทอง 51 ถ.บริพัตร เขตป้อมปราบ กทม.10100 โทร.022233620 ในพื�นที�กรุงเทพมหานคร ได้กําหนดมาตรการดูแลด้านการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย

ให้กับประชาชนในเขตชุมชนต่าง ๆ ทั�งในระยะสั�น และระยะยาว

ซึ�งจะต้องดําเนินภารกิจด้านการป้องกันระงับเหตุและฟื�นฟูให้การสงเคราะห์

ไปรษณีย์

1.หลานหลวง 134-136 ถ.จักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กทม.1010  หมายถึง สถานที�บริการรับส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์ (postal service)

2.พลับพลาไชย 21-29 ซ.นาคบํารุง ถ.บํารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ กทม.10100 โทร.0223306822

สถานที�ราชการ

1.กระทรวงคมนาคม 38 ถ.ราชดําเนินนอก เขตป้อมปราบ กทม.10100 โทร.022833193

2.กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา 4 ถ.ราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กทม.10100 โทร.022831500

3.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศ 962 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 โทร.022804085

4.สํานักงานความร่วมมือเพื�อการพัฒ962 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 โทร.022800980

5.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 76 ถ.ราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 โทร.022823243

6.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 โทร.026596900

7.ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และส1 ถ.ราชดําเนิน แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 โทร.022811449

8.กรมจเรทหารบก 113/1 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กทม.10100 โทร.022978800



ข้อมูลด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

1. การใช้ประโยชน์ที�ดิน

พื�นที�เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีการกําหนดการใช้ที�ดินหลักในพื�นที�ไว้ 2 ประการ คือ

1. ประเภทพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงค์เพื�อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมือง เพื�อรองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ

และนันทนาการ ให้แก่ประชาชนโดยทั�วไป

2. ประเภทที�อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีวัตถุประสงค์เพื�อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื�นที�เขตเมืองชั�นในที�มีการส่งเสริมและดํารงรักษาทัศนียภาพ

และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

ตามผังเมืองรวม การใช้ที�ดินปัจจุบัน การเปลี�ยนแปลง

1. ที�อยู่อาศัย                158,029.44 50.12  -

2. พาณิชยกรรม             2,332,635.29                        3,159.86  - 

3. อุตสาหกรรม  -  -  -

4. คลังสินค้า  -  -  - 

5. อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  -  -  -

6. ชนบทและเกษตรกรรม  -  -  - 

 7. อนุรักษ์เพื�อส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมไทย  -  -  -

 8. สถานบันราชการ การสาธารณูปโภค/                862,183.41                        3,209.98  - 

สาธารณูการ

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ ข้อมูลจากกองควบคุมทางผังเมือง สํานักผังเมือง พ.ศ. 2556

ประเภทการใช้ที�ดิน
พื�นที� (ตร.กม.)



2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพื�นที�เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ความยาวถนน เขตถนน ผิวจราจร

(กม.) กว้าง (ม.) กว้าง (ม.)

ถนนสายหลัก ถนนราชดําเนินนอก สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนวิสุทธิ�กษัตริย์ 436.00          59.10       34.00            

ถนนราชดําเนินนอก ถนนวิสุทธิ�กษัตริย์ สะพานมัฆวาฬรังสรรค์ 487.00          60.00       34.00            

ถนนวรจักร ถนนเจริญกรุง ถนนหลวง 471.00          23.80       17.80            

ถนนวรจักร ถนนหลวง ถนนบํารุงเมือง 775.00          23.80       17.80            

ถนนหลานหลวง ถนนราชดําเนินนอก ถนนจักรพรรดิพงษ์ 445.00          24.90       16.90            

ถนนหลานหลวง ถนนจักรพรรดิพงษ์ ถนนพะเนียง 320.00          25.20       16.90            

ถนนหลานหลวง ถนนพะเนียง ถนนกรุงเกษม 360.00          24.70       16.10            

ถนนจักรพรรดิพงษ์ ถนนบํารุงเมือง ถนนราชดําเนินนอก 937.00          24.50       16.50            

ถนนเจริญกรุง คลองโอ่งอ่าง ถนนพระรามที� 4 2,100.00       -           -                

ถนนสายรอง ถนนสันติภาพ ถนนกรุงเกษม ถนนพลับพลาไชย 549.00          16.00       11.00            

ถนนเสือป่า ถนนเจริญกรุง ถนนหลวง 443.00          22.20       11.95            

ถนนหลวง คลองโอ่งอ่าง ถนนกรุงเกษม 1,159.00       21.20       11.10            

ถนนกรุงเกษม ถนนราชดําเนินนอก ถนนนครสวรรค์ 449.00          21.50       15.00            

ถนนกรุงเกษม ถนนนครสวรรค์ ถนนหลานหลวง 540.00          21.70       15.00            

ถนนกรุงเกษม ถนนหลานหลวง ถนนบํารุงเมือง 900.00          23.25       13.20            

ถนนกรุงเกษม ถนนบํารุงเมือง ถนนหลวง 379.00          20.90       13.00            

ถนนกรุงเกษม ถนนหลวง ถนนสันติภาพ 430.00          19.10       11.50            

ถึงจากถนน/ตรอก/ซอยประเภทถนน



ความยาวถนน เขตถนน ผิวจราจร

(กม.) กว้าง (ม.) กว้าง (ม.)

ถนนกรุงเกษม ถนนสันติภาพ ถนนพระรามที� 4 850.00          19.10       11.50            

ถนนดํารงค์รักษ์ ถนนกรุงเกษม ถนนบริพัตร์ 1,304.00       15.50       9.00              

ถนนนครสวรรค์ สะพานเทวกรรมรังรักษ์ ถนนจักรพรรดิพงษ์ 400.00          18.50       12.50            

ถนนนครสวรรค์ ถนนจักรพรรดิพงษ์ ถนนราชดําเนินนอก 440.00          18.50       12.50            

ถนนบริพัตร์ ถนนดํารงรักษ์ ถนนบํารุงเมือง 346.00          14.50       10.10            

ถนนบริพัตร์ ถนนบํารุงเมือง ถนนหลวง 366.00          14.20       9.90              

ถนนบริพัตร์ ถนนหลวง ถนนเจริญกรุง 233.00          14.00       10.20            

ถนนบํารุงเมือง คลองโอ่งอ่าง สะพานกษัตริย์ศึก 240.00          17.40       12.00            

ถนนพลับพลาไชย ถนนเจริญกรุง ถนนหลวง 471.00          22.20       13.90            

ถนนพลับพลาไชย ถนนหลวง ถนนบํารุงเมือง 547.00          21.65       15.15            

ถนนมิตรพันธ์ ถนนหลวง ถนนเจริญกรุง 691.00          15.90       12.00            

ถนนไมตรีจิตต์ ถนนหลวง ถนนพระรามที� 4 629.00          16.10       12.20            

ถนนยุคล 2 ถนนบํารุงเมือง ถนนหลวง 443.00          19.80       12.80            

จํานวนจุดตัดของถนนในพื�นที�เขต........................................จุด

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพื�นที�เขต

ชื�อสะพาน ชื�อถนน ชื�อทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีที�สร้าง

ประเภทถนน ถนน/ตรอก/ซอย จาก ถึง



.......................... รูปแบบ

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

2.4 สภาพการจราจรในพื�นที�

     ความเร็วเฉลี�ยของการเดินทางในพื�นที�...............................กิโลเมตร/ชั�วโมง 

2.5 พื�นที�ที�มีปัญหาการจราจร

ช่วงเวลา

2.6 จํานวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.)สถิติผู้ใช้ทาง(คน)

สถิติอุบัติ

เหต (ครั�ง/

เดือน)

จํานวนจุดจอดจักรยานในพื�นที�.........................................จุด

2.7 จํานวนท่าเทียบเรือในพื�นที� (เรือโดยสาร)...........................ท่า

2.3 รูปแบบการเดินทางหลักในพื�นที�เขต

จุด/บริเวณที�การจราจรติดขัด

ชื�อถนน/เส้นทาง ปลายทางต้นทาง

สาเหตุ



2.8 จํานวนจุดเชื�อมต่อบริการขนส่งสาธารณะ (จุดที�สามารถเชื�อมต่อการเดินทางระหว่างรถ/เรือ/รถไฟ/รถไฟฟ้า)......................................จุด

2.9 ระยะเวลาเฉลี�ยที�เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากที�พัก/ที�ทํางานถึงบริการขนส่งสาธารณะ)...............................นาที

2.10 สภาพทางเท้าในพื�นที� (ความเห็นที�มีต่อทางเท้าในพื�นที�)................................................................................................

2.11  ที�จอดรถยนตส์าธารณะ/เอกชน  จํานวนรถยนต์ที�สามารถรองรับได้

รถยนต์ที�รองรับ 

ราชการ เอกชน (คัน)

2.12 จุดเสี�ยงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

การป้องกัน/แก้ไขสถิติการเกิดอุบัติเหตุสาเหตุบริเวณที�เสี�ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ชื�ออาคาร/สถานที�จอดรถยนต์
เจ้าของ



คูคลอง/ระบบการระบายนํ�า/การป้องกันนํ�าท่วม

1. คูคลองและแหล่งนํ�าสาธารณะในพื�นที�เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ระดับ

ขุดลอก

(รทก.)

คลองผดุงกรุงเกษม สะพานมัฆวาฬรังสรรค์ สะพานเจริญสวัสดิ� 24 3,100        2.50-        

คลองมหานาค คลองรอบกรุง (โอ่งอ่าง) คลองผดุงกรุงเกษม 20-25 1,250        2.50-        

2. จุดอ่อนนํ�าท่วม การท่วมขัง และการระบายนํ�า -ไม่มี-

มาก ปานกลาง น้อย

 3. ปริมาณนํ�าฝนรวมของพื�นที�....................มิลลิเมตร/ปี

 4. ช่วงเวลาที�มีฝนตกมากที�สุดของปี คือ  ระหว่างเดือน......................... ถึง เดือน..........................

 5. ช่องทางหลักในการระบายนํ�าในพื�นที�เขตประกอบด้วย....................................................................................

 

ระยะเวลา

เฉลี�ยใน
ขนาดพื�นที� (ตร.ม.) บริเวณที�เป็นจุดอ่อนนํ�าท่วม สาเหตุ

ผลกระทบต่อพื�นที�

ยาว(ม.)กว้าง (ม.)ถึงจากชื�อคลอง



นํ�าเสีย และการบําบัด 

1. จํานวนคูคลอง แหล่งนํ�าที�มีคุณภาพนํ�าตํ�ากว่ามาตรฐานในพื�นที�เขต...3...แห่ง

2. ปริมาณการใช้นํ�าของประชาชนในพื�นที�เฉลี�ย/วัน/คน...6,061,975...ลบ.ม.

3. ปริมาณนํ�าเสียที�เกิดขึ�นในพื�นที�เฉลี�ย/วัน/คน...6,061,975...ลบ.ม.

4. พื�นที�ที�ได้รับการบริการของโรงบําบัดนํ�าเสีย...2.7....ตร.กม.

5. จํานวนผู้รับบริการบําบัดนํ�าเสียจากกรุงเทพมหานคร...........................ราย

6. จํานวนและที�ตั�งของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการที�มีผลต่อคุณภาพนํ�าในพื�นที�

7. จํานวนสถานประกอบการที�จัดส่งรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ�าเสีย...196...แห่ง

อื�น ๆ (ระบ)ุ

สถานประกอบการ

ตลาด

โรงงาน

ประเภทของกิจกรรม ผลกระทบต่อพื�นที�ที�ตั�งชื�อ

ชุมชน



จํานวนบ้านรุกลํ�าคลอง

รายชื�อคลอง จุดเริ�มต้น จุดสิ�นสุด กว้าง (ม.) ยาว (ม.) จํานวนบ้าน พื�นที�เขต

คลองมหานาค คลองรอบกรุง คลองผดุงกรุงเกษม 20-25 1,250        0 ป้อมปราบฯ

คลองผดุงกรุงเกษม สะพานเจริญสวัสดิ� สะพานเจริญสวัสดิ� 20-24 5,400        0 สัมพันธวงศ์,พระนคร 

ป้อมปราบฯ

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ



มูลฝอย/สิ�งปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะต่อวันในพื�นที� 82.69  ตัน

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

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

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

    ขยะทั�วไป.............................ตัน

2. ปริมาณสิ�งปฏิกูลที�จัดเก็บได.้..................ลบ.ม./เดือน

3. ปริมาณไขมันที�จัดเก็บได.้................ลบ.ม. /เดือน

4. ร้านรับซื�อของเก่า ปริมาณการรับซื�อ ที�ตั�ง

พื�นที�ร้าน (ตร.ม.)

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

ชื�อร้าน/สถานที�รับชื�อของเก่า ที�ตั�ง



อากาศ/เสียง

1. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพื�นที�เฉลี�ย(ฝุ่นขนาดเล็ก)...............................ไมโครกรัม/ลบ.ม.

    

2. พื�นที�/บริเวณที�มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื�นที�เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที�ติดตั�งเครื�องมือตรวจวัด)

จุดที� ช่วงเวลาในการตรวจวัด ผู้รับผิดชอบ

18 ถ.สันติภาพ เขตป้อมปราบฯ สถานีวงเวียน 22 กรกฎา

4. จุดตรวจวัดเสียงในพื�นที� (ระบุจุดหรือบริเวณที�ติดตั�งเครื�องมือตรวจวัด)

จุดที� ช่วงเวลาในการตรวจวัด ผู้รับผิดชอบ

18 ถ.สันติภาพ เขตป้อมปราบฯ สถานีวงเวียน 22 กรกฎา

5. จุดตรวจวัดควันดํา(ระบุจุดหรือบริเวณที�ติดตั�งเครื�องมือตรวจวัด) - ไม่มี -

จุดที� ผู้รับผิดชอบบริเวณ/สถานที�ตรวจวัด ช่วงเวลาในการตรวจวัด

บริเวณ/สถานที�ตรวจวัด

บริเวณ/สถานที�ตรวจวัด

ผลกระทบพื�นที�/บริเวณที�มีปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ



6. แหล่งกําเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

7. จํานวนเรื�องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญ (รอบปี)

จํานวนเรื�อง

ร้องเรียน

131

กระทําผิดในที�สาธารณะ 222

ท่อระบายนํ�า 57

51

เรื�องร้องทุกข์ประเภทอื�นๆ 38

ปัญหาจราจร 21

ถนน 15

ไฟฟ้า 15

ต้นไม้ สวนสาธารณะ 37

อาคาร 20

นํ�าท่วม 5

เขื�อน คูคลอง 5

บาทวิถี 19

สะพาน  -

เรื�อง

ขยะมูลฝอย/สิ�งปฏิกูล

เหตุเดือดร้อนรําคาญ

ประเภทของกิจกรรมชื�อ ที�ตั�ง ผลกระทบ



จํานวนเรื�อง

ร้องเรียน

การบริหารงานบุคคล 2

ยาเสพติด 1

สภาพแวดล้อมเป็นพิษ 1

โทรศัพท์ 1

การคุ้มครองผู้บริโภค 1

ที�พักผู้โดยสาร  - 

ประปา  -

เรื�องฉุกเฉิน  - 

 -

รวม 641

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 641

อยู่ระหว่างดําเนินการ  -

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

เรื�อง



ด้านชุมชนในพื�นที�กรุงเทพมหานคร

1. ประชากร

ชาย หญิง

1.แขวงวัดโสมนัส ชุมชนแออัด ถ.จักรพรรดิพงษ์ (หลังที�ทําการไปรษณีย์หลานหลวง) 99             125             

ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน ถ.พะเนียง (ติดกับวัดสุนทรธรรมทาน) 376           449             

ชุมชนวัดโสมนัส ถ.กรุงเกษม (ใกล้วัดโสมนัส) 540           832             

ชุมชนศุภมิตร 1 ตรอกตลาดนางเลิ�ง 312           360             

ชุมชนศุภมิตร 2 ถ.พะเนียง 573           413             

2.แขวงบ้านบาตร ชุมชนแออัด ชุมชนบ้านบาตร ซ.บ้านบาตร 236 237

ชุมชนวัดสระเกศ ซ.บรมพบรรพต (ติดกับโรงเรียนวัดสระเกศ) 213           224             

ชุมชนบ้านดอกไม้ ซ.บ้านดอกไม้ 522           475             

ชุมชนเมือง ชุมชนวังแดง ถ.บริพัตร 224           232             

3.แขวงคลองมหานาค ชุมชนแออัด ถ.จักรพรรดิพงษ์ (ตรงข้ามวัดสระเกศ) 120           90               

ถ.กรุงเกษม (ติดกับตลาดโบ๊เบ)๊ 672           712             

ถ.ดํารงรักษ์ (ติดกับวัดสิตาราม) 80             63               

ชุมชนเมือง ถ.ดํารงรักษ์ 488           488             

ถ.หลานหลวง (ตรงข้ามสํานักงานสถิติแห่งชาต)ิ 274           258             

4.แขวงป้อมปราบ ชุมชนเมือง ชุมชนตรอกมะขาม ถ.สันติภาพ (ใกล้วงเวียน 22) 251           267             

4,980      5,225        

ที�ตั�ง

จํานวนประชากรรวม

ชุมชนวุฒิชัย

ชุมชนสิตาราม

ชุมชนดํารงรักษ์

ชุมชนหลังศูนย์การค้าวรจักร

ชุมชนมัสยิดมหานาค

แขวง ประเภทชุมชน ชื�อชุมชน
จํานวนประชากร (คน)

ชุมชนจักรพรรดิพงษ์



2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน

ประถมศึกษา มัธยม อุดมศึกษา อื�น ๆ 

1.แขวงวัดโสมนัส ชุมชนแออัด

ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน

ชุมชนวัดโสมนัส

ชุมชนศุภมิตร 1

ชุมชนศุภมิตร 2

2.แขวงบ้านบาตร ชุมชนแออัด ชุมชนบ้านบาตร

ชุมชนวัดสระเกศ

ชุมชนบ้านดอกไม้

ชุมชนเมือง ชุมชนวังแดง

3.แขวงคลองมหานาค ชุมชนแออัด

ชุมชนเมือง

4.แขวงป้อมปราบ ชุมชนเมือง ชุมชนตรอกมะขาม

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

การศึกษา (ร้อยละ)
แขวง ประเภทชุมชน ชื�อชุมชน

ชุมชนจักรพรรดิพงษ์

ชุมชนวุฒิชัย

ชุมชนดํารงรักษ์

ชุมชนสิตาราม

ชุมชนมัสยิดมหานาค

ชุมชนหลังศูนย์การค้าวรจักร



3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน

รับจ้างทั�วไป
ลูกจ้าง/

พนักงานบริษัท

 รับราชการ/

วิสาหกิจ
ค้าขาย

1.แขวงวัดโสมนัส ชุมชนแออัด

ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน

ชุมชนวัดโสมนัส

ชุมชนศุภมิตร 1

ชุมชนศุภมิตร 2

2.แขวงบ้านบาตร ชุมชนแออัด ชุมชนบ้านบาตร

ชุมชนวัดสระเกศ

ชุมชนบ้านดอกไม้

ชุมชนเมือง ชุมชนวังแดง

3.แขวงคลองมหานาค ชุมชนแออัด

ชุมชนเมือง

4.แขวงป้อมปราบ ชุมชนเมือง ชุมชนตรอกมะขาม

ชุมชนดํารงรักษ์

ชุมชนวุฒิชัย

ชุมชนหลังศูนย์การค้าวรจักร

ชุมชนมัสยิดมหานาค

ชุมชนจักรพรรดิพงษ์

แขวง ประเภทชุมชน ชื�อชุมชน

ชุมชนสิตาราม

อาชีพ (ร้อยละ)



4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน

จํานวนผู้มีสิทธิ� 

(คน)
ร้อยละผู้ใช้สิทธิ

1.แขวงวัดโสมนัส ชุมชนแออัด

ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน

ชุมชนวัดโสมนัส

ชุมชนศุภมิตร 1

ชุมชนศุภมิตร 2

2.แขวงบ้านบาตร ชุมชนแออัด ชุมชนบ้านบาตร

ชุมชนวัดสระเกศ

ชุมชนบ้านดอกไม้

ชุมชนเมือง ชุมชนวังแดง

3.แขวงคลองมหานาค ชุมชนแออัด

ชุมชนเมือง

4.แขวงป้อมปราบ ชุมชนเมือง ชุมชนตรอกมะขาม

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

(ล่าสุด)
แขวง ประเภทชุมชน ชื�อชุมชน

ชุมชนสิตาราม

ชุมชนดํารงรักษ์

ชุมชนวุฒิชัย

ชุมชนหลังศูนย์การค้าวรจักร

ชุมชนมัสยิดมหานาค

ชุมชนจักรพรรดิพงษ์



ด้านการศึกษา

การศึกษาในระบบ

1. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพื�นที�เขต แยกตามระดับชั�นประถม/มัธยม ความสามารถในการรับนักเรียน และ

จํานวนที�รับจริงตามปีการศึกษา

2. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที�จัดการศึกษาสําหรับเด็กที�มีความต้องการพิเศษ แยกตามพื�นที�เขต ความสามารถในการรับ

นักเรียน และจํานวนที�รับจริงตามปีการศึกษา

3. โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพื�นที�เขต แยกตามระดับชั�นประถม/มัธยม ความสามารถในการรับนักเรียน และ

จํานวนที�รับจริงตามปีการศึกษา

4. จํานวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรายชั�น รายโรงเรียนตามปีการศึกษา

5. จํานวนเด็กที�มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั�น แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียน

ตามปีการศึกษา

6. จํานวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสังกัด กทม. แยกรายชั�น/รายโรงเรียนตามปีการศึกษา

7. ข้อมูลพื�นฐานของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สัญชาต)ิ

8. ข้อมูลพื�นฐานของนักเรียนนอกโรงเรียนสังกัด กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สัญชาต)ิ

9. ผลสัมฤทธิ�ทางการศึกษา การศึกษาต่อของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา

10. ผลคะแนนระดับประเทศของโรงเรียนในสังกัด กทม. ใน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ

ภาษาอังกฤษ

11. จํานวนเด็กลาออกกลางคัน การซํ�าชั�น การขาดเรียน/สาเหตุ ของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา

12. จํานวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั�น รายวิชา รายโรงเรียนตามปีการศึกษา

13. จํานวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม.ที�ย้ายกลับภูมิลําเนา/สาเหตุ แยกตามระดับชั�น รายวิชา ราย

โรงเรียนตามปีการศึกษา

14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสังกัด กทม. 

การศึกษานอกระบบ

1. จํานวนเด็กเคลื�อนย้ายและสาเหตุ  ของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา

2. จํานวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานที�ตั�ง แยกตามพื�นที�เขต จํานวนรับนักศึกษาได้เท่าไหร่ หลักสูตรที�เปิดสอน

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพๆ ได้ทํางานตรงกับความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพที�ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา



การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จํานวนห้องสมุดเพื�อการเรียนรู้ของ กทม. และหน่วยงานอื�น (ใครเรียนรู้ กทม. หรือหน่วยงานอื�น หรือประชาชน)

2. ห้องสมุด/บ้านหนังสือสําหรับคนตาบอด

3. จํานวนบ้านหนังสือ

4. จํานวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ�น/แหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ในพื�นที�เขต เช่น แหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที�ยว แหล่งเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ�น แหล่งเรียนรู้ โบราณสถาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสมุนไพร เป็นต้น

5. สถิติการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 

6. จํานวนเครือข่ายที�ดําเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ



คะแนนเฉลี�ยจากการทดสอบระดับชาติขั�นพื�นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ชั�นประถมศึกษาปีที� 6

กลุ่มสาระ                       เขต ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 43.29 38.17 35.27 37.44 29.93 61.85 48.37 53.35

คะแนนเฉลี�ยระดับ กทม. 45.31 41.26 36.67 38.73 31.78 65.49 50.05 55.18

คะแนนเฉลี�ยระดับ ประเทศ 45.02 41.95 37.4 38.31 33.82 61.69 47.14 53.16



นักเรียน 

อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม

ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดพระพิเรนทร์ 23 14 16 15 17 17 22 14 138

ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดสิตาราม 29 38 36 37 46 55 50 53 344

ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดคณิกาผล 26 20 38 28 25 23 32 23 215

ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดดิสานุการาม 12 21 16 20 15 18 12 25 139

แยกเพศ

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ รวม

ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดพระพิเรนทร์ 11 12 8 6 10 6 9 6 10 7 9 8 10 12 11 3 78 60 138

ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดสิตาราม 16 13 23 15 13 23 15 22 22 24 25 30 21 29 24 29 159 185 344

ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดคณิกาผล 12 14 13 7 18 20 13 15 17 8 10 13 15 17 13 10 111 104 215

ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดดิสานุการาม 8 4 10 11 13 3 10 10 7 8 12 6 7 5 14 11 81 58 139

ห้องเรียน

DIST_NAME SCH_NAME r_a1 r_a2 r_p1 r_p2 r_p3 r_p4 r_p5 r_p6 total_r

ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดพระพิเรนทร์ 1 1 1 1 1 1 1 1 8

ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดสิตาราม 2 2 2 2 2 2 2 2 16

ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดคณิกาผล 1 1 1 1 1 1 1 1 8

ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดดิสานุการาม 1 1 1 1 1 1 1 1 8

ครู

DIST_NAME SCH_NAME ครู ชาย หญิง ผอ. รองผอ. ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดพระพิเรนทร์ 10 1 9 1 0 4 1 2 2 0

ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดสิตาราม 22 5 17 1 1 4 9 5 2 0

ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดคณิกาผล 12 1 11 1 0 1 5 5 0 0

ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดดิสานุการาม 10 3 7 1 0 4 2 3 0 0

นักเรียน

อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 รวมทั�งสิ�นป.6ป.5ป.4
เขต โรงเรียน

เขต โรงเรียน



ด้านสังคม 

1. จํานวนผู้พิการ/ผู้สูงอายุที�ลงทะเบียน และได้รับการดูแล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้พิการ

ผู้สูงอายุ

2. จํานวนเด็กเร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

สํารวจ ได้รับบริการ

เด็กเร่ร่อน

คนไร้บ้าน

3. จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน/จํานวนนักเรียน

จํานวนเด็ก

ประเภท
จํานวน (ราย)

ประเภท
จํานวน (ราย)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ที�ตั�งชื�อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน



4. จํานวนห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือ/ผู้ใช้บริการ

จํานวน (แห่ง)
ผู้ใช้บริการ 

(เฉลี�ย/เดือน)

5.  จํานวนศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย)

จํานวน

ผู้ใช้บริการ 

(เฉลี�ย/เดือน)

6. จํานวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ใช้บริการ

ลาน A ............... แห่ง ผู้ใช้บริการ .............. ราย

ลาน B ............... แห่ง ผู้ใช้บริการ .............. ราย

ลาน C ............... แห่ง ผู้ใช้บริการ .............. ราย

จํานวนลานกีฬา Extreme sports ..................แห่ง ผู้ใช้บริการ .............. ราย

7. จํานวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ�น/ผู้รับบริการ .................... แห่ง ผู้ใช้บริการ .................. ราย

ศูนย์เยาวชน

ศูนย์กีฬา

ประเภท

ห้องสมุดประชาชน

บ้านหนังสือ

ประเภท



8. จํานวนสวนสาธารณะ .................... แห่ง ผู้ใช้บริการ .................. ราย

9. จํานวนศูนย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มุมเมือง .................... แห่ง ผู้ใช้บริการ .................. ราย

10. จํานวนศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นักเรียน .................... แห่ง ผู้ใช้บริการ .................. ราย

11. จํานวนศูนย์ฝึกดนตรี .................... แห่ง ผู้ใช้บริการ .................. ราย

12. จํานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที�ได้รับการลดหย่อนค่าเล่าเรียนในการอบรมพัฒนาอาชีพ

ผู้สูงอายุ ................... ราย

ผู้พิการ ................... ราย

ผู้ด้อยโอกาส ................... ราย

13. จํานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที�ต้องการความช่วยเหลือด้านที�อยู่อาศัย

ผู้สูงอายุ ................... ราย

ผู้พิการ ................... ราย

ผู้ด้อยโอกาส ................... ราย

14. จํานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที�ได้รับสวัสดิการกองทุนออมหรือกองทุนชุมชนเพื�อประกอบอาชีพ



ผู้สูงอายุ ................... ราย

ผู้พิการ ................... ราย

15. จํานวนเรื�องร้องเรียนที�เกี�ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ� ...................  เรื�อง

16. เด็กด้อยโอกาสที�ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง ..................  ราย

17. เด็กด้อยโอกาสที�ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์ ..................  ราย

18. เด็กด้อยโอกาสที�ได้รับการฟื�นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ..................  ราย

19. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที�มีรายได้ที�มั�นคง ..................  ราย

20. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที�มีอาชีพที�มั�นคง ..................  ราย

21. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที�เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี�ยตํ�าเพื�อการประกอบอาชีพ .................  ราย

22.  ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที�ได้รับการจดทะเบียนในฐานข้อมูล .................  ราย

23. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที�ได้รับความคุ้มครองและความปลอดภัยในการทํางาน .................  ราย

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ



ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 

1. การมีงานทํา

o  ผู้มีงานทําและรายได้เฉลี�ยต่อเดือนของผู้มีงานทํา/ผู้ว่างงาน (ในระบบ/นอกระบบ)

 ผู้มีงานทํา ................. ราย

รายได้เฉลี�ยต่อเดือน .................. บาท/เดือน

2. ตลาด/ตลาดนัด

จํานวนแผง

กทม. เอกชน

 -   -

 -   - 

 -   - 

 -   - 

 -   - 

3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

แผง ผู้ค้า (ราย)

 -  - ทําการค้าเฉพาวันเสาร-์อาทิตย์

 -  - และทําความสะอาดทุกวันจัทร์

เจ้าของ
ชื�อตลาด

1. ตลาดมหานาค

2. ตลาดศรีวรจักร์

3. ตลาดโบ๊เบ๊ สะพาน3

4. ตลาดวรจักร ภูเขาทอง

5. ตลาดนัดริมคลอง โบ๊เบ๊สะพาน5

จํานวน
จุดผ่อนผัน/บริเวณ

1. ตลาดโบ๊เบ๊

2. ตลาดคลองถม

ที�ตั�ง/บริเวณ

ซึ�งตั�งอยู่บริเวณทางเดินทางเข้าคลองมหานาค

แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กทม.

ถ.ดํารงรักษ์ คลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม.

ถ.วรจักร์

หมายเหตุ



4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พื�นที�

พื�นที�เกษตรกรรมในพื�นที� ......-ไม่มี-....... ไร่

จํานวนเกษตรกร ......-ไม่มี-....... ราย

ผลผลิต (ระบุชนิด/ประเภท/ช่วงเวลาที�ได้ผลผลิต/ผลผลิตต่อไร)่

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

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

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

ผลิตภัณฑ์ BANGKOK BRAND 

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

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

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

สินค้าชุมชนหนึ�งตําบลหนึ�งผลิตภัณฑ์

1. Thai-phateco Bag (ของใช้)

5. จํานวนโรงงานที�ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร

เขต

ชาย หญิง รวม

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 1,566         753            2,319         

จํานวน

คนงาน (คน)เงินลงทุน (ล้านบาท)

248 385.60                               

โรงงาน (แห่ง)



6. สถานประกอบการ

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศูนย์การค้า ซูปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท านีบริการนํ�ามัน/ก๊ ธนาคาร โรงจํานํา

แขวงวัดโสมนัส

ร้านขายทอง ร้านอาหาร

แขวงวัดโสมนัส

7. การท่องเที�ยว

จํานวนแหล่งท่องเที�ยวในพื�นที� .....2.... แห่ง

จํานวน (แห่ง)

2

แขวง
สถานประกอบการ (แห่ง)

แขวงป้อมปราบ

แขวงป้อมปราบ

แขวงวัดเทพศิรินทร์

แขวงคลองมหานาค

แขวงบ้านบาตร

ช่วงเวลาที�มีการท่องเที�ยว

ช่วงเทศกาลสําคัญ

แผงอาหารริมบาทวิถี

สถานประกอบการ (ต่อ)
แขวง

ประเภทของแหล่งท่องเที�ยว

การท่องเที�ยวทางประวัติศาสตร์

แขวงวัดเทพศิรินทร์

แขวงคลองมหานาค

แขวงบ้านบาตร



กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที�ยว

1. ประเพณีห่มผ้าแดง (ภูเขาทอง)

2. งานตรุษจีนเยาวราช

3. เทศกาลกินเจเยาวราช

ค่าใช้จ่ายเฉลี�ยของนักท่องเที�ยว .................... บาท/คน/วัน

เรื�องร้องเรียนของนักท่องเที�ยว เฉลี�ย .................... เรื�อง/เดือน

จํานวนผู้ใช้บริการซุ้มบริการนักท่องเที�ยวกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที�ยว พ.ศ. 2556

จํานวนผู้ใช้บริการ (ราย)

ซุ้มบริการนักท่องเที�ยวเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม

 -

กิจกรรม

ซุ้มบริการนักท่องเที�ยวกรุงเทพมหานคร

จํานวนนักท่องเที�ยว งบประมาณที�ใช้

 -

 -

11,839                             

เขต

ป้อมปราบฯ

เดือน พ.ย.  -

เดือน ม.ค.-ก.พ.  -

เดือน ต.ค.  -



ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สถิติที�เกิดขึ�นในพื�นที�

จํานวน 

(ครั�ง/คด)ี

2. การป้องกัน

2.1 จํานวนป้าย/อาคารเสี�ยงภัย/

ประเภท จํานวน

ป้ายขนาดใหญ่

อาคารเสี�ยงภัย

ประเภท

อาชญากรรม

 - ทําร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

 - การกระทําผิดเกี�ยวกับยาเสพติด

อุบัติเหตุทางถนน

อัคคีภัย

หมายเหตุ

หมายเหตุ

อาคารทรุด/ถล่ม

ป้ายล้ม

สารเคมีรั�วไหล

อื�น ๆ (ระบ)ุ



การจัดเก็บป้ายผิดกฎหมายในที�สาธารณะ พ.ศ. 2556

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จํานวน .....382..... ป้าย

จํานวนเรื�องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

จํานวนเรื�องร้องเรียน

ป้อมปราบฯ

2.2 จํานวนจุดเสี�ยงในพื�นที� .....16........ จุด

พื�นที�เสี�ยงภัยต่อการเกิดอาชญกรรม

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

บัญชีพื�นที�เสี�ยงต่อการเกิดอาชญกรรมในพื�นที�เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

1. สะพานลอย หน้าวัดสระเกศ 1. ป้ายรถประจําทางหน้า 1. บริเวณวงเวียน 22 กรกฎา 1. ที�รกร้างปลายซอยนาคบํารุง 1. ตรอกโรงเลี�ยงเด็ก ถน

ถนนจักรพรรดิพงษ์ วัดสิตาราม ถนนดํารงรักษ์ ถนนบํารุงเมือง เมือง

2. สะพานลอย หน้า ร.ร.วัดเทพศิรินทร์ 2. ป้ายรถประจําทางตรงข้ามปั�ม 2. ถนนกรุงเกษม ช่วงแย

ถนนกรุงเกษม เซลล์ ถนนกรุงเกษม ถึงแยกถนนสันติภาพ

เขต ดําเนินการ

ตึกร้าง/บ้านร้าง พื�นที�อื�น

41

เขต

สะพานลอยคนเดินข้าม ป้ายรถโดยสารประจําทาง สวนหย่อมสาธารณะ ตึกร้าง บ้านร้าง ที�รกร้าง

ที�รกร้าง/ใต้สะพานสาธารณะคนเดินข้าม

4 6 1

พื�นที�เสี�ยงนอกเหนื  

1 2 3 ใต้สะพาน 4 5

เรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

สะพานลอย ป้ายรถเมล์ สวนหย่อม

641 641 0



3. สะพานลอย ข้ามแยกนพวงศ์ 3. ป้ายรถประจําทางหน้าวัดและ 3. ซอยคลองถมวัดสระเ

ถนนหลวง ฝั�งตรงข้ามวัดโสมนัสถนนกรุงเกษม ถนนจักรพรรดิพงษ์

4. สะพานลอย หน้าสํานักงานสถิติ 4. ป้ายรถประจําทางหน้า ธนาคาร 4. ท่าเรือผ่านฟ้า ถนนดํา

แห่งชาติ ถนนหลานหลวง กรุงศรีอยุธยา สาขาถนนจักรพรรดิพงษ์

5. ป้ายรถประจําทางหน้าไปรษณีย์

หลานหลวง ถนนจักรพรรดิพงษ์

6. ป้ายรถประจําทางหน้าฝ่ายรักษา

ความสะอาดฯ และฝั�งตรงข้าม

ถนนจักรพรรดิพงษ์

2.3 จํานวนจุดติดตั�งและจํานวนกล้อง cctv ในพื�นที� ....................... จุด ......591.... ตัว

2.4 จํานวนไฟส่องสว่างในพื�นที� ..................... ดวง

2.5 จํานวนสถานีและพื�นที�การให้บริการของสถานีตํารวจในพื�นที�

สถานีตํารวจนครบาลพลับพลาไชย1

สถานีตํารวจนครบาลพลับพลาไชย2

สถานีตํารวจนครบาลสําราญราษฎร์

สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ�ง

สถานี พื�นที�ให้บริการ



2.6 จํานวนสถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/สถานีดับเพลิง/หัวจ่ายนํ�าดับเพลิง

...................... สถานี

…...2…... สถานี

...................... แห่ง

...................... มูลนิธิ

2.7 ความเร็วเฉลี�ยในการเข้าถึงพื�นที�เกิดเหตุกรณีเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ ................  นาที

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

จํานวนหัวจ่ายนํ�าดับเพลิงในพื�นที�

จํานวนมูลนิธิกู้ภัยในพื�นที�

จํานวนสถานีดับเพลิง

จํานวนสถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



  นนบํารุง

  ยกนพวงศ์

นือ 1-4



 เกศ

  ารงรักษ์



ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ)

1. สถิติการเลือกตั�ง

ผู้มีสิทธิ� ผู้มาใช้สิทธ์

สว.

สส.

 ผว.กทม.

สก.

สข.

2. จํานวนชมรม มูลนิธิ หรือองค์กรต่าง ๆ ที�มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเขต (จํานวนสมาชิก/กิจกรรมต่อป)ี

สมาชิก(ราย) จํานวนครั�งที�ตั�งชื�อองค์กร

การมีส่วนร่วม (ราย)
การเลือกตั�ง

กิจกรรมที�ดําเนินการในพื�นที�



3. จํานวนอาสาสมัครต่าง ๆ 

จํานวน (คน)

 - อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

 - อาสาสมัครด้านคนพิการ

หมายเหตุ

 - อาสาสมัครศูนย์เยาวชน กทม.

 - อาสาสมัครห้องสมุดเพื�อการเรียนรู้

 - อาสาสมัครบ้านหนังสือ

 - อาสาสมัครดนตรี

 - อาสาสมัครพิทักษ์สิ�งแวดล้อม

 - อื�น ๆ (ระบ)ุ

 - อาสาสมัคร อปพร.

 - อาสาสมัครสาธารณสุข

 - อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

 - อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชน

 - อาสาสมัครเพื�อปฏิบัติงานในสํานักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

 - อาสาสมัครชักลากมูลฝอย

 - อาสาสมัครลานกีฬา

อาสาสมัคร

 - อาสาสมัครศูนย์กีฬา

 - อาสาสมัครศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)



ปัญหาและข้อเสนอเพื�อการพัฒนาพื�นที�เขต

ด้าน ประเด็นปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพื�นที� แนวทางแก้ไข

1. ด้านกายภาพ โครงสร้างพื�นฐาน

2. ด้านสังคม

3. ด้านเศรษฐกิจ

4. ด้านสิ�งแวดล้อม

5. ด้านสาธารณสุข

6. ด้านการบริหารจัดการ

7. อื�น ๆ (ระบ)ุ
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