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ประเดน็ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าข้อมูลเพ่ือการพัฒนาพืน้ท่ีเขต 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป   
1) ประวัติความเป็นมาของพื้นที่/ส านักงานเขต 

เขตลาดกระบังเดิมเป็นอ าเภอแสนแสบ จังหวัดมีนบุรี ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอ าเภอลาดกระบัง 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2470 และเมื่อมีการยุบจังหวัดมีนบุรีไปขึ้นกับจังหวัดพระนคร อ าเภอลาดกระบัง
จึงได้ข้ึนกับจังหวัดพระนคร  ต่อมาเมื่อ 1 ตุลาคม 2481 กระทรวงมหาดไทยได้ลดฐานะจากอ าเภอ
ลาดกระบังเป็นกิ่งอ าเภอลาดกระบัง จนเมื่อ 6 มีนาคม 2500 จึงมีฐานะเป็นอ าเภอลาดกระบังอีกครั้ง
หนึ่ง และเม่ือมีการยุบนครหลวงกรุงเทพธนบุนีเป็นกรุงเทพมหานครและมีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
35 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ให้เรียก “อ าเภอ”  เป็น “เขต” จึงเรียกเขตลาดกระบังนับแต่นั้น   
เป็นต้นมา        

2) พื้นที่ เขตปกครอง อาณาเขตติดต่อ และแผนที่ 
เขตลาดกระบังมีพ้ืนที่ทั้งหมด 123.859 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 77,406.1 ไร่ เป็นเขต   

ชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยทั่วไปเป็นท้องทุ่ง พื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม ลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งคือ เป็นเขตรับน้ าฝั่งตะวันออก เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่ม
คล้ายแอ่งกระทะ จึงเกิดปัญหาน้ าท่วมเป็นประจ า  เขตลาดกระบังมีพ้ืนที่อาณาเขตติดต่อกับเขต
ปกครอง อื่น ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดกับเขตมีนบุรี และเขตหนองจอก 

  ทิศใต้   ติดกับอ าเภอบางพลี และอ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
  ทิศตะวันตก  ติดกับเขตประเวศ  และเขตสะพานสูง 
  ทิศตะวันออก     ติดกับอ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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การปกครอง  แบ่งเป็น 6 แขวง ดังนี้ 

1)  แขวงลาดกระบัง  
     2)  แขวงคลองสองต้นนุ่น       
     3)  แขวงคลองสามประเวศ     

4)  แขวงล าปลาทิว               
     5)  แขวงทับยาว                  

6)  แขวงขุมทอง   

จ าแนกจ านวนบ้านเปรียบเทียบกับจ านวนพื้นที่รายแขวง  ดังนี้ 

แขวง พื้นที่ (ตร.กม.) จ านวนบ้าน (หลังคาเรือน) 

ลาดกระบัง 

คลองสองต้นนุ่น 

คลองสามประเวศ 

ล าปลาทิว 

ทับยาว 

ขุมทอง 

10.823 

14.297 

17.458 

25.834 

33.752 

21.695 

14,728 

28,895 

  8,104 

  9,751 

13,056 

2,241 

รวม       123.859               76,775 
3)  

หมายเหตุ   ส ารวจ  ณ   ธันวาคม 2556 

3)  ประชากร  

ล าดับที่ แขวง 

จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ลาดกระบัง 

คลองสองต้นนุ่น 

คลองสามประเวศ 

ล าปลาทิว 

ทับยาว 

ขุมทอง 

13,962 

31,158 

7,229 

10,233 

12,590 

3,720 

15,255 

34,273 

8,009 

10,835 

13,659 

3,904 

29,217 

65,431 

15,238 

21,068 

26,249 

7,624 

รวม 78,892 85,935 164,827 

 หมายเหตุ   ส ารวจ  ณ   ธันวาคม 2556 
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ความหนาแน่นของประชากร 
        

แขวง 
ประชากร(คน) พ้ืนที่      ความ

หนาแน่น     
(คน/ตร.กม.) 

จ านวน
บ้าน 

ครอบ 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) ครัว 

แขวง ลาดกระบัง 29,410 13,995 15,415 10823 2,717.36 16028 16028 

แขวง คลองสองต้นนุ่น 65,913 31,450 34,463 74.297 4,610.26 29492 29492 

แขวง คลองสามประเวศ 15,292 7,292 8,000 17.458 875.93 8400 8400 

แขวง ล าปลาทิว 22,066 10,699 11,367 33752 653.76 10234 10234 

แขวง ทับยาว 26,904 12,897 14,007 25834 1041.41 13300 13300 

แขวง ขุมทอง 7,707 3,766 3,941 21695 0.35 2310 2310 

1. จ านวนประชากรในพื้นที่จ าแนกตามอายุและแขวง 
         

แขวง เพศ 
อายุ (ปี)   

0-4  5-9  10-14 15-19 20-24 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 รวม 

แขวง
ลาดกระบัง 

ชาย 841 843 868 1116 980 1251 1137 1096 1113 1004 10249 
หญิง 761 790 853 1053 1039 1295 1301 1179 1228 1302 10801 
รวม 1602 1633 1721 2169 2019 2546 2438 2275 2341 2306 21050 

แขวงคลอง
สองต้นนุ่น 

ชาย 2160 2285 2395 2540 2088 2669 2914 2921 2882 2391 25245 
หญิง 1941 2194 2217 2484 2209 3113 3344 3490 3336 2777 27105 
รวม 4101 4479 4612 5024 4297 5782 6258 6411 6218 5168 52350 

แขวงคลอง
สามประเวศ 

ชาย 433 487 559 677 563 491 572 650 749 615 5796 
หญิง 402 475 531 604 532 524 699 857 885 719 6228 
รวม 835 962 1090 1281 1095 1015 1271 1507 1634 1334 12024 

แขวงล าปลา
ทิว 

ชาย 710 811 813 873 695 876 962 974 973 830 8517 
หญิง 717 792 766 896 766 975 999 1086 992 829 8818 

รวม 1427 1603 1579 1769 1461 1851 1961 2060 1965 1659 17335 

แขวงทับยาว 
ชาย 987 950 971 1025 890 1227 934 1273 1110 856 10223 
หญิง 965 901 926 1026 970 1336 1421 1318 1210 949 11022 

รวม 1952 1851 1897 2051 1860 2563 2355 2591 2320 1805 21245 

แขวงขมุทอง 

ชาย 260 308 301 308 255 294 322 300 120 269 2737 

หญิง 242 289 271 293 277 303 310 303 293 309 2890 
รวม 502 597 572 601 532 597 632 603 413 578 5627 

รวม   10419 11125 11471 12895 11264 14354 14915 15447 14891 12850 129631 
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แขวง เพศ 
อายุ (ปี ต่อ)   

รวม 
55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 85-89 90-94 95-100 100> รวม 

แขวงลาดกระบัง 
ชาย 841 623 456 298 224 64 27 3 3 2539 12788 
หญิง 1015 871 571 407 326 93 37 17 2 3339 14140 
รวม 1856 1494 1027 705 550 157 64 20 5 5878 26928 

แขวงคลองสองต้นนุ่น 
ชาย 1614 1077 577 355 232 40 6 7 0 3908 29153 
หญิง 1871 1305 665 465 350 81 32 10 1 4780 31885 
รวม 3485 2382 1242 820 582 121 38 17 1 8688 61038 

แขวงคลองสามประเวศ 
ชาย 433 252 128 96 80 10 6 0 0 1005 6801 
หญิง 425 321 173 146 109 34 14 2 1 1225 7453 
รวม 858 573 301 242 189 44 20 2 1 2230 14254 

แขวงล าปลาทิว 
ชาย 533 334 206 146 147 25 7 4 2 1404 9921 
หญิง 591 378 262 198 157 47 17 1 2 1653 10471 
รวม 1124 712 468 344 304 72 24 5 4 3057 20392 

แขวงทับยาว 
ชาย 591 370 229 156 106 20 9 3 2 1486 11709 
หญิง 651 444 262 226 152 37 14 6 2 1794 12816 
รวม 1242 814 491 382 258 57 23 9 4 3280 24525 

แขวงขมุทอง 

ชาย 197 164 91 79 37 9 3 1 0 581 3318 
หญิง 225 189 99 112 52 24 7 1 0 709 3599 
รวม 422 353 190 191 89 33 10 2 0 1290 6917 

รวม   8987 6328 3719 2684 1972 484 179 55 15 24423 154054 

รวมทั้งหมด   19406 17453 15190 15579 13236 14838 15094 15502 14906 37273 283685 
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2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิ่นของประชากรในพื้นที่  
    

แขวง 
การเกิด (คน) การตาย (คน) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ปี 

2554 ปี 2555 ปี 2557 

แขวงลาดกระบัง 350 447 261 96 192 169 183 

แขวงคลองสองต้นนุ่น 1 4 58 13 255 295 68 

แขวงคลองสามประเวศ 1 0 6 0 55 65 48 

แขวงล าปลาทิว 0 1 16 7 91 195 39 

แขวงทับยาว 0 2 82 26 113 116 85 

แขวงขุมทอง 0 0 13 12 56 38 19 

รวม 352 454 436 154 762 878 442 

        
แขวง 

การย้ายเข้า (คน) การย้ายออก (คน) 

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

แขวงลาดกระบัง 1667 1782 1853 1020 1722 1706 921 

แขวงคลองสองต้นนุ่น 5899 5276 4994 2981 4695 4421 2581 

แขวงคลองสามประเวศ 1017 926 1037 553 898 856 507 

แขวงล าปลาทิว 2063 1921 2044 1265 1108 1118 643 

แขวงทับยาว 3022 2211 1990 1289 1417 1429 828 

แขวงขุมทอง 479 471 447 261 370 305 202 

รวม 14147 12587 12365 7369 10210 9835 5682 
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3. จ านวนแรงงานต่างด้าวที่
ลงทะเบียน 

     ประเทศ 
  
  

จ านวน (คน) แยกแขวง  
แขวง

ลาดกระบัง 
แขวงคลอง
สองต้นนุ่น 

แขวงคลอง
สามประเวศ 

แขวงล า
ปลาทิว 

แขวงทับยาว แขวงขุมทอง 

            

พมา่ 2647 2357 1317 1357 1695 187 

ลาว 646 648 398 219 327 58 

เขมร 1663 1928 1146 1408 624 229 
อ่ืน ๆ 
(ระบ)ุ 4956 4933 2861 2984 2646 474 

 
 
 
                  4  ศาสนสถานและสาธารณสถาน 

ประเภท วดั มสัยิด โบสถ์
คริสต์ 

ศาลเจ้า มลูนิธิ ธนาคาร สถานี
ต ารวจ
นครบาล 

สถานี
ดบัเพลิง 

ท่ีท าการ
ไปรษณีย์ 

จ านวน/
แหง่ 

14 7 6 4 36 34 4 1 3 

          
    
  5  ร้อยละของผู้ใช้สิทธิการเลือกตัง้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ปี พ.ศ. 2543 2551 2552 2556 
ร้อยละผู้มาใช้สิทธิ 58.80 52.79 49.68 63.22 

อตัราการเปล่ียนแปลง 
ปี 2556 เทียบ ปี 2552 

   + 13.54 
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4) โครงสร้างทางการบริหาร/อตัราก าลงั  
o ข้าราชการประจ า/ลกูจ้าง 
o ข้าราชการฝ่ายการเมือง 

 

โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง  
   

1.  จ านวนข้าราชการ 
ประจ า/ลูกจ้าง      

สว่นราชการในส านกังานเขต 

จ านวน (คน) 
 

ข้าราชการ ลกูจ้าง 
 

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง 
 

ฝ่ายปกครอง 18 16 48 42 
 

ฝ่ายทะเบียน 17 17 1 1 
 

ฝ่ายเทศกิจ 13 13 44 42 
 

ฝ่ายการคลงั 14 14 2 2 
 

ฝ่ายการศกึษา 9 9 2 2 
 

ฝ่ายโยธา 21 18 93 87 
 

ฝ่ายรายได้ 14 13 2 2 
 

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ 14 14 4 4 
 

ฝ่ายรักษาความสะอาด 13 13 739 716 
 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สขุาภิบาล 

10 10 6 4 
 

 
       

2. จ านวนข้าราชการ
การเมือง      

 - สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 

- คน 
   

 - สมาชิกสภาเขต - คน 
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5) อ านาจหน้าท่ี/ความรับผิดชอบของฝ่ายตา่ง ๆ ในส านกังานเขต 
1. ฝ่ายปกครอง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียนพินัยกรรม 
ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิด ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติ
กรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การปูองกั้นและบรรเทาสาธารณภัย การ
เลือกตั้ง      การท าประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การ
บริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ 
การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
งานลูกเสือชาวบ้าน         งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งาน
ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน และการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและ
ธุรการ งานช่วยอ านวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ         งานราชการประจ าทัว่ไปของส านักงานเขต งานที่ไม่ได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
2. ฝ่ายทะเบียน มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน 
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การ
ควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และการพิจารณาก าหนดหน่วยเลือกตั้ง การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
3.  ฝ่ายโยธา มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก 
ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้าการ
พิจารณาอนุญาตกระท าการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัด
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่อยู่ในโครงการพื้นที่ปิดล้อมของส านักงานเขต เพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน 
ตรอก ซอย การดูแลรักษา  ที่สาธารณะ และที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
การบ ารุงดูแลรักษา คู คลอง     ทางเรือ ท่อระบายน้ า สะพานข้ามคลอง การปูองกันและแก้ไขปัญหา
น้ าท่วม ร่วมมือกับส านักผังเมือง      ในการวางและจัดท าผังเมืองประเภทต่าง ๆ การควบคุมอาคาร
ตามท่ีได้รับมอบหมาย การประกาศเขต  เพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดพ้ืนที่ที่จะจัดรูปที่ดิน กรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต การจัดท า ติดตั้ง 
ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดปูายชื่อซอย ปูายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีของคันหิน 
การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดท าคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์
ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษา
ตามสัญญาหรืออ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
4.  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล
สถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูก
สุขลักษณะ   การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
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การก าจัดแมลงและสัตว์   น าโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุม จัดการ ก าจัด ห้าม 
ปูองกันและระงับเหตุร าคาญ   ที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้
ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน 
เป็นต้น และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
5.  ฝ่ายรายได้  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่ ภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ค้าง
ช าระภาษีที่อยู่ในพ้ืนที่เขต การด าเนินคดีแก่ผู้ค้างช าระภาษี การจัดท าทะเบียนควบคุม การจัดเก็บ
รายได้       การจัดท าสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
6.  ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและ     
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ า
เจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ ามัน การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณา
อนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดท าแผนการปลูกต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตที่
รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์
และสถาปัตยกรรม             การสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
7.  ฝ่ายการศึกษามีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณธุรการทั่วไป การงบประมาณ การเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานิจกรรม
นักเรียนในสถานศึกษา (ได้แก่ จัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและยุวกาชาด การทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการ และกิจรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน ด าเนินการเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบ าเหน็จ
บ านาญของข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียน และข้าราชการครูในฝุายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.
ก.ก. ข้าราชการครู การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา การนิเทศการศึกษา การด าเนินการเกี่ยวกับการส่ง
ข้าราชการครูเข้ารับการฝึกอบรม    การประชุม สัมมนา การนิเทศและตรวจเยี่ยม การสนับสนุน     
งานวิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา จัดท ารายงานและเผยแพร่
การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน   กลุ่มโรงเรียน ด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต และหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
8.  ฝ่ายการคลัง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่าย
จาก  เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด (ได้แก่ 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การน าส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดท าสรรพ
บัญชีและทะเบียนต่าง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดท างบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของ
หน่วยงาน การจัดท ารายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพ่ือ
การควบคุม การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการ
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ด าเนินงานด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จ านวน 9 ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงาน
การเงินระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน 
ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและ
รายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อื่น
ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
9. ฝ่ายเทศกิจ  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และ
กฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริม
สนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
10.  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการพัฒนาชุมชนและ
สังคมท้ังทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนา
สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริม
สนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุง
ชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ 
การจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต การด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการ
บริหารเงินออมครอบครัว การด าเนินการเก่ียวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การ
ควบคุมดูแลการด าเนินงาน   สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้าน
หนังสือ ศูนย์กีฬา และลานกีฬา การด าเนินการเก่ียวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การให้บริการ 
และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม 
เผยแพร่ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
การสนับสนุนและประสานการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว การให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพ่ือการเกษตร การ
ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
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6) รายได้ของส านกังานเขต (ภาษี/เงินอดุหนนุ/อ่ืนๆ)  

ประเภทของรายได้ 
รายได้ (ล้านบาท) 

ประมาณการ รายได้จริง 

 - ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ   210,000,000   

 - ภาษีบ ารุงท้องท่ี    4,000,000   

 - ภาษีป้าย 22,000,000   

 - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ระบ)ุ 
 

  

เก็บขนมลูฝอย 15,850,000   

ขนถ่ายสิ่งปฏิกลู     750,000   

กฎหมายควบคมุอาคาร   1,300,000   

เปรียบเทียบปรับบตัรประชาชน     900,000   

จดทะเบียนพาณิชย์        27,000   

ขนถ่ายสิ่งปฏิกลูประเภทไขมนั         8,000   

ใบอนญุาต  4,139,900   

 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 
 

  

คา่ปรับผู้ละเมิดกฎหมาย  1,400,000   

7) คา่ใช้จา่ย/งบประมาณในการพฒันาพืน้ท่ีของส านกังานเขต  

สว่นราชการในส านกังานเขต 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

 
สนบัสนนุงานประจ า สนบัสนนุงานยทุธศาสตร์ 

 
ฝ่ายปกครอง 30,316,200 

 
ฝ่ายทะเบียน 5,677,300 

 
ฝ่ายเทศกิจ 15,764,000 

 
ฝ่ายการคลงั 26,549,500 

 
ฝ่ายการศกึษา 137,461,300 

 
ฝ่ายโยธา 86,160,200 

 
ฝ่ายรายได้ 6,087,300 

 
ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ 54,387,300 

 
ฝ่ายรักษาความสะอาด 172,372,200 

 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล 10,623,100 

 
รวมงบประมาณ (ล้านบาท) 545,399,100 
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2. ข้อมูลเฉพาะ 

2.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (กยภ.) 
 การใชป้ระโยชน์ที่ดิน 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556  พ้ืนที่เขตลาดกระบัง 

มีการก าหนดการใช้ที่ดินหลักในพ้ืนที่ไว้ 8 ประเภท คือ  
1. ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

- เกษตรกรรม การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร  
- เป็นชุมชนและศูนย์กลางการให้บริการทางสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ชนบท

และเกษตรกรรม 
2. ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม ในบริเวณท่ีมีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า
และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 

3. ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
- รองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง  
- ด ารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง 

4. ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
- รองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน  
- รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง  
เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

5. ประเภทอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเขตการบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับ       
การประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 

6. ประเภทคลังสินค้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นคลังสินค้าส าหรับการขนส่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

7. ประเภทสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถาบันราชการ
และการด าเนินกิจการของรัฐที่เก่ียวกับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ 

8. ประเภทพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
- ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชน เพ่ือกระจายกิจกรรมการค้าและการบริการที่

อ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณชานเมือง  
- ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ชุมชนชานเมืองเพ่ือส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การ

บริการ และนันทนาการท่ีจะก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของประชาชนที่อยู่อาศัย
บริเวณชานเมือง 
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ประเภทการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ตามผังเมืองรวม (ตร.ม.) การใช้ที่ดิน พ.ค. 56-มิ.ย.57 (ตร.ม.) 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย    29,962,740.79      121,587.40  

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง    10,160,204.04        51,378.51  

ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม    28,292,458.69        45,440.17  

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม    48,862,190.98         8,202.33  

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม         946,737.69         3,410.33  

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม      5,273,373.79                  -    

ที่ดินประเภทคลังสินค้า      2,326,010.88        11,914.83  

ทีด่ินประเภทสถาบันราชการ การ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ          46,730.33                  -    

รวม   125,870,447.19      241,933.57  
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ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง 
o ประเภท จ านวน ขนาดและระยะทางของถนน ตรอก ซอยในพืน้ท่ีเขต 

- จ านวนเส้นทาง ตรอก ซอย 
- ระยะทาง  
- สภาพของถนน ตรอก ซอย 

o จ านวนสะพานรถข้าม  
o จดุตดัถนน 
o รูปแบบการเดนิทางในพืน้ท่ี 

- ประเภทการเดนิทาง 
- จ านวนผู้ เดนิทางในพืน้ท่ีด้วยระบบตา่ง ๆ  

o สถิตกิารจดทะเบียนรถยนต์ในพืน้ท่ี 
o สภาพการจราจรในพืน้ท่ี 

- ความเร็วเฉล่ียของการเดนิทางในพืน้ท่ี  
- จ านวนจดุและพืน้ท่ีท่ีการจราจรติดขดั 
- ชว่งเวลาวิกฤตแิละสาเหต ุ

o จ านวนเส้นทางจกัรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้ 
o จดุจอดจกัรยาน 
o จ านวนทา่เรือ (เรือโดยสาร) 
o จ านวนจดุเช่ือมตอ่บริการขนสง่สาธารณะ  
o ระยะเวลาท่ีเข้าถึงบริการขนสง่สาธารณะ 
o สภาพทางเท้าในพืน้ท่ี 
o ท่ีจอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ท่ีสามารถรองรับได้ 
o จดุเส่ียงและสถิติการเกิดอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง 
o จ านวนสญัญาณไฟจราจร 

สถานท่ี จ านวน /แหง่ 
ทางแยก        14 
คนข้ามถนนชนิดกดปุ่ ม 7 
ไฟกระพริบทางข้าม 27 
ไฟกระพริบจดุอนัตราย 28 

รวม 76 
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คูคลอง/ระบบการระบายน ้า/การป้องกันน ้าท่วม 
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ข้อมูลตลาดประเภทท่ี 1 และ 2 ในพื้นที่เขตลาดกระบัง 

         ล าดั
บ ชื่อ-นามสกุล ชื่อตลาด โทรศัพท์ ที่ตั้ง แขวง 

ประเภ
ท ใบอนุญาต 

สถานะปัจจุบั
น 

1 นายพลายงาม บัวอ่อน ตลาดนครร่มเกล้าสแควร์ 
08 6905 
9969 ม.4 คลองสองฯ 2 110201/001/51 เลิกกิจการ 

2 นายกติติชัย กลิ่นกุหลาบ ตลาดรุ่งเจริญ 
08 6036 
4555 - คลองสองฯ 2 112201/02/001/54 ประกอบการ 

3 หจก.ตลาดบวรร่มเกล้า หจก.ตลาดบวรร่มเกล้า 02 9152724 ม.4 คลองสองฯ 2 110201/002/51 ประกอบการ 

4 นางวิไลวรรณ วังกานต์ ตลาดนัดเคหะชุมชนร่มเกล้า 
08-1845-
1083 - คลองสองฯ 2 112101/02/001/54 ประกอบการ 

5 น.ส.กรรณิการ์ คร้ามศรี ตลาดสดเกรียงไกร 
0 2916 
2703 431 ม.4 คลองสองฯ 1 110201/001/46 ประกอบการ 

6 บริษัท นครร่มเกล้า จ ากัด ตลาดกลางนครร่มเกล้า 
0 2915 
0645-6 360 ม.4 คลองสองฯ 1 110201/001/50 ประกอบการ 

7 นายสุภกิจ สิริวัฒนานนท์กุล ตลาดนัดนานาชาติ 
08 3134 
4695 ม.5 ถ.ร่มเกล้า คลองสามฯ 2 110301/001/52 ประกอบการ 

8 นายสอน นิวัธนะกูล 
ตลาดนัดคลังสินค้าไอซีดี
ลาดกระบัง 813815046 

42896 ซ.มอเตอร์
เวย์25 คลองสามฯ 2 112201/03/004/55 ประกอบการ 

9 
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรรุ่งกิจ
วิลล่า 7 หมู่บ้านรุ่งกิจวิลล่า 7 

0-2360-
8705 482 ร่มเกล้า 42 คลองสามฯ 2 112201/03/003/54 ประกอบการ 

10 นายพ านัก  เมนาคม ตลาด 999 น าชัย 
0 2329 
1236 277/1  ม.7 ลาดกระบัง 2 110101/003/46 ประกอบการ 
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11 นายสมบูรณ์  วงศ์อุไร ตลาดสดอุดมผล 
0  2739 
1209 27 ม.1 ลาดกระบัง 1 110101/002/46 ประกอบการ 

12 นางพิศมัย ภิรมย์เขียว ตลาดนัดน าชัย 
0 2727 
9250 ม.7 ลาดกระบัง 2 110101/001/51 ประกอบการ 

13 นายประจิตต์  สมบูรณ์ ตลาดนัดสุวรรณภูมิ 
0 2737 
5629 103/315 ม.4 ลาดกระบัง 2 110101/005/51 ประกอบการ 

14 นายบัญญัติ  สอนดี ตลาดนัดบัญญัติทรัพย์ 0 27344547 379/1 ม.5 ลาดกระบัง 2 110101/003/51 ประกอบการ 

15 หจก.ตลาดลานบุญ ตลาดลานบุญ 
0 2727 
7235-6 

1  ซ.ลาดกระบัง1 ถ.
ลาดกระบัง ลาดกระบัง 1 110101/001/46 ประกอบการ 

16 นายสมาน  พิทักษ์ ตลาดฮอนด้า 851512288 
ซ.ก านันเย็นอุทิศ ถ.
ฉลองกรุง ล าปลาทิว 2 112201/04/001/55 ประกอบการ 

17 นายสอน นิวัธนะกูล ตลาดฮอนด้า 813815046 ม.7 ถ.ฉลองกรุง ล าปลาทิว 2 112201/04/003/55 ประกอบการ 

18 นายนพรัตน์ อยู่เพชร ตลาดเพิ่มสุข 
086770419
8 

81/1 ถ.เลียบคลอง
ล ากอไผ่ ล าปลาทิว 2 112201/04/001/56 ประกอบการ 

19 นายทวี   จิตทวีวรรณ ตลาดวี-แอดพลาซ่า 
0 2360 
6050 ม.4 ล าปลาทิว 2 110401/001/46 ประกอบการ 

20 นางสุมิตรา  พ่อวิเศษ ตลาดบุญชู 
0 2737 
3826 746 ฉลองกรุง ล าปลาทิว 2 110401/002/48 ประกอบการ 

21 นายประสาน  นิ่มเจริญวงศ์ ตลาดลาว 
0 2326 
9245 ม.9 ล าปลาทิว 2 110401/001/48 ประกอบการ 

22 นายจ าลอง แย้มสาย ตลาดแย้มเจริญรัตน์ 
0 2326 
7535 ม. 9 ล าปลาทิว 2 110401/001/46 ประกอบการ 

23 นายประสาน นิ่มเจริญวงศ์ ตลาดนัดบึงบัว 
0 2326 
7693 ม.4 ล าปลาทิว 2 110401/001/49 ประกอบการ 
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24 นายปวิตร จงนภาศิริกูร ตลาดนครฉลองกรุง 025897315 ถ.ฉลองกรุง ล าปลาทิว 2 112201/04/005/55 ประกอบการ 

25 นายสมชาย สินสถิตพงศ์ ตลาดลาดกระบังน าโชค 
08 1828 
1277 

ใกล้กับสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิงปตท.
ถนนหลวงแพ่ง  ทับยาว 2 110501/001/48 เลิกกิจการ 

26 นายปวิตร จงนภาศิริกูร ตลาดนะ ฤา ชา 
0 2953 
8741 

ใกล้กับสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิงปตท.
ถนนหลวงแพ่ง  ทับยาว 2 110201/05/004/54 เลิกกิจการ 

27 นายอนุสรณ์ อนันตภัทร์ ตลาดปากซอยหลวงแพ่ง 
08 9176 
05594 ทางเข้าวัดราชโกษา ขุมทอง 2 110601/001/51 เลิกกิจการ 

28 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ตลาดเทิดไท 
081871301
5  ถนนหลวงแพ่ง ขุมทอง 2 110601/001/52 ประกอบการ 

29 นายบัณฑิต แสงแดง ตลาดนัดทับยาว 
081375252
6 ถ.ประชาพัฒนา ทับยาว 2 110501/001/52 ประกอบการ 

30 ปรีชา  อาบีดิน ตลาดตั้งเจริญ 815561557 ถ.ประชาพัฒนา ทับยาว 2 112201/06/002/55 ประกอบการ 

31 นายสุพงษ์  สินสถิตพงศ์ ตลาดนัด ป.ต.ท.หัวตะเข้ 
0 1834 
4452 ม.1 ทับยาว 2 110501/002/48 ประกอบการ 
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ตลาดประเภทท่ี 1 และ 2 ในพื้นที่แขวงคลองสองต้นนุ่นและคลองสามประเวศ 

         ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อตลาด โทรศัพท์ ที่ตั้ง แขวง ประเภท ใบอนุญาต สถานะปัจจุบัน 

1 นายพลายงาม บัวอ่อน ตลาดนครร่มเกล้าสแควร์ 
08 6905 
9969 ม.4 

คลอง
สองฯ 

 

2 
 

110201/001/51 เลิกกิจการ 

2 นายกิตติชัย กลิ่นกุหลาบ ตลาดรุ่งเจริญ 
08 6036 
4555 - 

คลอง
สองฯ 

 

2 
 

112201/02/001/54 ประกอบการ 

3 หจก.ตลาดบวรร่มเกล้า หจก.ตลาดบวรร่มเกล้า 02 9152724 ม.4 
คลอง
สองฯ 

 

2 
 

110201/002/51 ประกอบการ 

4 นางวิไลวรรณ วังกานต์ ตลาดนัดเคหะชุมชนร่มเกล้า 
08-1845-
1083 - 

คลอง
สองฯ 

 

2 
 

112101/02/001/54 ประกอบการ 

5 น.ส.กรรณิการ์ คร้ามศรี ตลาดสดเกรียงไกร 0 2916 2703 431 ม.4 
คลอง
สองฯ 

 

1 
 

110201/001/46 ประกอบการ 

6 บริษัท นครร่มเกล้า จ ากัด ตลาดกลางนครร่มเกล้า 
0 2915 
0645-6 360 ม.4 

คลอง
สองฯ 

 

1 
 

110201/001/50 ประกอบการ 

7 นายสุภกิจ สิริวัฒนานนท์กุล ตลาดนัดนานาชาติ 
08 3134 
4695 ม.5 ถ.ร่มเกล้า 

คลอง
สามฯ 

 

2 
 

110301/001/52 ประกอบการ 

8 นายสอน นิวัธนะกูล 
ตลาดนัดคลังสินค้าไอซีดี
ลาดกระบัง 813815046 

42896 ซ.
มอเตอร์เวย์25 

คลอง
สามฯ 

 

2 
 

112201/03/004/55 ประกอบการ 

9 
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรรุ่งกิจวิลล่า 
7 หมู่บ้านรุ่งกิจวิลล่า 7 0-2360-8705 

482 ร่มเกล้า 
42 

คลอง
สามฯ 

 

2 
 

112201/03/003/54 ประกอบการ 
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คูคลอง/ระบบการระบายน ้า/การป้องกันน ้าท่วม 
o จ านวน/ประเภท/ขนาดพืน้ท่ีแหลง่น า้ในพืน้ท่ี  
o จ านวนคคูลอง/ทางระบายน า้ (ประเภท/ขนาด/ระยะทาง) 
o การบกุรุกคคูลองพืน้ท่ีสาธารณะ (ท่ีเก่ียวกบัการระบายน า้) 
o จดุอ่อนน า้ท่วม (บริเวณ, ขนาดพืน้ท่ี) 
o ระยะเวลาเฉล่ียในการระบายน า้ 
o คคูลอง แมน่ า้(บริเวณ) ท่ีมีการก่อสร้างแนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม (ช่ือคลอง,มีหรือไมมี่เข่ือน

,ความยาวของเข่ือน-ร้อยละของความยาวคลอง) 
 
 

การให้บริการของการประปา  
o พืน้ท่ีการให้บริการของการประปา 
o ปริมาณและแนวโน้มการใช้น า้ของประชาชนในพืน้ท่ี 
o จ านวนครัวเรือนท่ีมี/ไมมี่น า้ปาปาใช้ 
o แหลง่น า้ท่ีใช้อปุโภค/บริโภคในพืน้ท่ี 

การให้บริการของการไฟฟ้า  
o พืน้ท่ีให้บริการของการไฟฟ้า 
o ปริมาณและแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพืน้ท่ี 
o จ านวนครัวเรือนท่ีมี/ไมมี่ไฟฟ้าใช้ 

2.2 ด้านส่ิงแวดล้อม  
 มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน  

o ประเภท/ปริมาณขยะตอ่วนัของประชาชนในพืน้ท่ี ปี 2555 จ านวน 223.37 ตนั/วนั  
ปี2556 จ านวน 243.57 ตนั/วนั ปี 2557 จ านวน 237.49 ตนั/วนั 

o ประเภท จ านวน ท่ีตัง้ของสถานประกอบการ (เชน่ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงงาน) ประเภทมลู
ฝอย/ปริมาณมลูฝอย 

o จ านวน ท่ีตัง้ของแหลง่ก าเนิดมลูฝอยท่ีเป็นท่ีพกัอาศยัอ่ืน ๆ (เชน่ โรงเรียน วดั ตลาด 
ร้านอาหาร) ประเภทมลูฝอย/ปริมาณมลูฝอย 

o ท่ีตัง้ของสถานประกอบการท่ีมีการประกอบอาหาร 
o ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ท่ีตัง้  
o ความสามารถในการจดัเก็บ/รูปแบบ/วิธีการ/เส้นทาง (การบริหารจดัการ) 

- ปริมาณสิ่งปฏิกลูท่ีจดัเก็บได้    
- ปริมาณมลูฝอยอนัตรายในครัวเรือน/มลูฝอยอิเล็กทรอนิกส์ท่ีคดัแยกได้ 
- ปริมาณไขมนัท่ีจดัเก็บได้ (ลบ.ม.) /จ านวน  
- ปริมาณขยะท่ีน ากลบัมาใช้ใหมแ่ละต้องน าไปก าจดั/วิธีการก าจดั 
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o ศกัยภาพของส านกังานเขต เชน่ จ านวน ประเภทรถ(เก็บขน) เจ้าหน้าท่ี 
 อากาศ/เสียง 

- อากาศและเสียง 

-ปริมาณฝุุนละอองในอากาศหรือพ้ืนที่ที่มีปัญหา...........บรเิวณหมู่บ้านแฮปปี้เพลส  แขสวงคลองสาม

ประเวศ  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  เกิดจากการเข้าออกของรถเทรลเลอร์จ านวนมาก 

-ปริมาณก๊าซอันตรายในอากาศหรือพ้ืนที่ที่มีปัญหา............บริเวณรอบๆบ่อขยะของกทม. ที่ข้าง สน. ฉลอง

กรุง แขวง         ล าปลาทิว   เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 

-แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียงและผลกระทบ......เสียงจากเครื่องบินขึ้นลงสนามบินสุวรรณภูมิส่งผลกระทบ

ต่อพ้ืนที่เขตลาดกระบัง 

-ระบุต าแหน่งข้อมูล 

-จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงส าหรับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแห่งใหม่.....ไม่มี 

-จุดตรวจวัดควันด า......บริเวณริมถนนร่มเกล้าถัดจากบริษัท เอส ซี จี แลนด์สเคป จ ากัด ฝั่งซ้าย 

-กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ....... 

1. พ้ืนที่แขวงล าปลาทิว จ านวน  388 ราย     

    2. พ้ืนที่แขวงลาดกระบัง จ านวน   236 ราย 

    3. พ้ืนที่แขวงคลองสองต้นนุ่น จ านวน  202 ราย 

    4. พ้ืนที่แขวงคลองสามประเวศ จ านวน  173  ราย 

    5. พ้ืนที่แขวงทับยาว จ านวน  165 ราย 

    6. พ้ืนที่แขวงขุมทอง จ านวน  15 ราย 

 

- น้ าเสียและการบ าบัด 

 -จ านวนคูคลอง ทั้งหมด  38 คลอง   

 - คลองที่มีคุณภาพน้ าต่ ากว่ามาตรฐาน ได้แก่ คลองหนึ่ง   คลองสอง  คลองสาม  คลองล าชวดเตย   

คลองบึงบัว 

 - พ้ืนที่ให้บริการของโรงบ าบัดน้ าเสีย....โรงบ าบัดน้ าเสียร่มเกล้าโซน 7   รับน้ าเสียจากชุมชนเคหะ

ร่มเกล้าโซน  1-8 

 - พ้ืนที่ตั้งของชุมชน  ตลาด  โรงงาน  สถานประกอบการที่มีผลต่อคุณภาพน้ า ได้แก่  

1. ตลาดอุดมผลน้ าเสียมีผลต่อคลองทับยาว 

2. เคหะชุมชนร่มเกล้า ปล่อยน้ าเสียส่งผลกระทบต่อคลองหนึ่ง 

3. โรงงานและสถานประกอบการในนิคมฯลาดกระบังปล่อยน้ าเสียส่งผลกระทบต่อ คลองล าชวดเตย  

คลองบึงบัว  คลองล าแตงโม 
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4. ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  ......ไม่สามารถระบุได้ 

5. จ านวนผู้รับบริการน้ าเสียจากกรุงเทพมหานคร....ไม่มี 

6. จ านวนสถานประกอบการที่จัดส่งรายงานสรุปผลงานท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน   37   ราย 

7. จ านวนเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

 7.1 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล......ไม่มี 

 7.2 อากาศและเสียง......จ านวน  8  ราย 

 7.3 น้ าเสียและการบ าบัด จ านวน   10  ราย 

 7.4 พ้ืนที่สีเขียวและต้นไม้  ......เป็นของฝุายรักษาฯ 

 7.5 อ่ืนๆ....ไม่มี 

 

- ดา้นเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้  

       ตลาด 

  ตลาดของกทม.   ......ไม่มี 

  ตลาดเอกชน จ านวน   4  แห่ง 

  จุดผ่อนผัน..........ไม่มี 

  ตลาดนัด จ านวน   31  แห่ง 

 โรงงาน  เป็นโรงงานประเภทที่  2  จ านวน   63  แห่ง 

 สถานประกอบการ 

  โรงแรม......ไม่มี 

  ห้างสรรพสินค้า  จ านวน    3  แห่ง   ร้านสะดวกซ้ือ จ านวน   105   แห่ง               

ศูนย์ค้า-ปลีก  จ านวน   1  แห่ง 

  สถานีบริการน้ ามัน   14   แห่ง   สถานีบริการก๊าซ   18    แห่ง 

  สถานบันเทิง  9  แห่ง  โรงภาพยนตร์......ไม่มี  

  ธนาคาร  5   แห่ง    ร้านจ าหน่ายทอง  10   แห่ง   โรงจ าน า  3    แห่ง  

- ด้านสาธารณสุข 

 การเจ็บปุวย.....เป็นของโรงพยาบาล 

 การให้บริการ.....เป็นของโรงพยาบาล 
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o จ านวนเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

- ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 
- อากาศ/เสียง 
- น า้เสีย/การบ าบดั 
- พืน้ท่ีสีเขียว/ต้นไม้ 
- อ่ืน ๆ   

 พ้ืนท่ีสีเขียว  
o จ านวน/ประเภท/ขนาดพืน้ท่ีสีเขียวในพืน้ท่ี 

o ชดุข้อมลูชดุท่ี 1 พืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นสวน (สวนถนน สวนหยอ่มขนาดเล็ก สวน
หมูบ้่าน สวนชมุชน สวนระดบัยา่น สวนระดบัเมือง สวนเฉพาะทาง) 

o ชดุข้อมลูชดุท่ี 2 พืน้ท่ีสีเขียวประเภทอ่ืน ๆ  (สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหลง่น า้ ท่ี
ลุม่ ท่ีวา่ง พืน้ท่ีไม้ยืนต้น พืน้ท่ีเกษตรกรรม พืน้ท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น า้ พืน้ท่ีอ่ืน ๆ)  

o ชดุข้อมลูชดุท่ี 3 สรุปภาพรวมของพืน้ท่ีสีเขียวทัง้ 10 ประเภท ได้แก่ สวน (7 ประเภท) 
และพืน้ท่ีสีเขียวอ่ืน ๆ 9 ประเภท 

แตล่ะชดุข้อมลูประกอบด้วย 
- จ านวน (แหง่) 
- ขนาดพืน้ท่ีแตล่ะแหง่ (ตร.ม.) 
- สถานท่ีตัง้ของพืน้ท่ี 
- ภาพถ่ายแสดงลกัษณะของแตล่ะพืน้ท่ี 
- สดัสว่นพืน้ท่ีสวนสาธารณะ/สวนหย่อมตอ่ประชากร 
- สดัสว่นพืน้ท่ีสีเขียวอ่ืน ๆ ตอ่ประชากร 
- พืน้ท่ีสีเขียวในภาพรวมตอ่ประชากร 
- ร้อยละของพืน้ท่ีสีเขียวตอ่พืน้ท่ี กทม. 

o จ านวนผู้ได้รับบริการสวนสาธารณะหลกัของ กทม. 32 แหง่ 

2.3 ด้านสังคม  
ชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

o จ านวน/ประเภท/ท่ีตัง้/ประชากร 
o การศกึษา 
o อาชีพ 
o รายได้ 
o ความมัน่คงด้านท่ีอยูอ่าศยั 
o การมีสว่นร่วมทางการเมือง 
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ศาสนา 
o จ านวนศาสนสถาน 
o กิจกรรมประจ าปีตามประเพณี (ส าคญั/โดดเดน่) 

การศึกษา 
การศึกษาในระบบ 
o โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ท่ีเขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม 

ความสามารถในการรับนกัเรียน และจ านวนท่ีรับจริงตามปีการศกึษา (สนศ.)  
o โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครท่ีจดัการศกึษาส าหรับเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ 

แยกตามพืน้ท่ีเขต ความสามารถในการรับนกัเรียน และจ านวนท่ีรับจริงตามปี
การศกึษา (สนศ.) 

o โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ท่ีเขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม 
ความสามารถในการรับนกัเรียน และจ านวนท่ีรับจริงตามปีการศกึษา (สนศ.) 

o จ านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียน                 ตาม
ปีการศกึษา 

o จ านวนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยก
ประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา 

o จ านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสงักดั กทม. แยกรายชัน้/รายโรงเรียน          ตาม
ปีการศกึษา 

o ข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรียนในโรงเรียนสงักัด กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/
สญัชาต)ิ 

 
o ข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรียนนอกโรงเรียนสงักดั กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/

สญัชาต)ิ 
o ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การศกึษาตอ่ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียน

ตามปีการศกึษา 
o ผลคะแนนระดบัประเทศของโรงเรียนในสงักดั กทม. ใน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา และภาษาไทย 
o จ านวนเด็กลาออกกลางคนั การซ า้ชัน้ การขาดเรียน/สาเหต ุของโรงเรียนในสงักดั 

กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา 
o จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ รายวิชา 

รายโรงเรียนตามปีการศกึษา 
o จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม.ท่ีย้ายกลบัภมูิล าเนา/สาเหต ุ

แยกตามระดบัชัน้ รายวิชา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา 
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o ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม.  

การศึกษานอกระบบ 
o จ านวนเด็กเคล่ือนย้าย/สาเหต ุของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปี

การศกึษา 
o จ านวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศนูย์ฝึกอาชีพ สถานท่ีตัง้ แยกตามพืน้ท่ีเขต จ านวนรับ

นกัศกึษาได้เท่าไหร่ หลกัสตูรท่ีเปิดสอน 
o ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพๆ ได้ท างานตรงกบัความต้องการ แยกรายโรงเรียน

ตามปีการศกึษา 
o ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพผา่นมาตรฐานชีพผา่นมาตรฐานวิชาชีพ แยกราย

โรงเรียนตามปีการศกึษา 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
o จ านวนห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหน่วยงานอ่ืน (ใครเรียนรู้ กทม.  

หรือหน่วยงานอ่ืน หรือประชาชน)  
o ห้องสมดุ/บ้านหนงัสือส าหรับคนตาบอด 
o จ านวนบ้านหนงัสือ 
o จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/แหลง่/ศนูย์การเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีเขต เชน่ แหล่ง

เรียนรู้ด้านการทอ่งเท่ียว แหลง่เรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน แหลง่เรียนรู้ โบราณสถาน 
อทุยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสมนุไพร เป็นต้น  

o สถิตกิารใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ  
o จ านวนเครือขา่ยท่ีด าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั 

สวัสดกิารสังคม 
o จ านวนผู้พิการ/ผู้สงูอายท่ีุลงทะเบียน และได้รับการดแูล 
o จ านวนเด็กเร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ 
o จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน 
o จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสือ/ผู้ ใช้บริการ 
o จ านวนศนูย์เยาวชน/สมาชิก/การให้บริการ 
o จ านวนศนูย์กีฬา/สมาชิก/การให้บริการ 
o จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ใช้บริการ 
o จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/ผู้ รับบริการ 
o จ านวนสวนสาธารณะ/พืน้ท่ี/ผู้ใช้บริการ 
o จ านวนลานกีฬา Extreme sports /การให้บริการ  
o จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มมุเมือง/การให้บริการ 
o จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นกัเรียน 
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o จ านวนศนูย์ฝึกดนตรี/นกัเรียน/หลกัสตูร 
o จ านวนผู้ ด้อยโอกาส 
o จ านวนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาสท่ีได้รับการลดหย่อนคา่เลา่เรียนในการอบรม

พฒันาอาชีพ 
o จ านวนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาสท่ีต้องการความชว่ยเหลือด้านท่ีอยู่อาศยั 
o จ านวนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาสท่ีได้รับความชว่ยเหลือด้านท่ีอยูอ่าศยั 
o จ านวนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ท่ีได้รับสวสัดิการกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบ

อาชีพ 
o จ านวนผู้ ด้อยโอกาสท่ีได้รับสวสัดกิารชมุชนโดยตรง  
o จ านวนเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธ์ิ  
o เดก็ด้อยโอกาสท่ีได้รับการชว่ยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง 
o เดก็ด้อยโอกาสท่ีได้รับสวสัดิการและการสงเคราะห์  
o เดก็ด้อยโอกาสท่ีได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา 
o ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบท่ีมีรายได้ท่ีมัน่คง  
o ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบท่ีมีอาชีพท่ีมัน่คง 
o ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบท่ีเข้าถึงแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต ่าเพ่ือ

การประกอบอาชีพ 
o ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบท่ีได้รับการจดทะเบียนในฐานข้อมลู 
o ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบท่ีได้รับความคุ้มครองและความ

ปลอดภยัในการท างาน 

 แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถ/ุอาคารท่ีควรค่าต่ออนุรักษ์ 

2.4 ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้  
 การมีงานท า  

o ผู้ มีงานท าและรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้ มีงานท า/ผู้ว่างงาน (ในระบบ/นอกระบบ) 

ตลาด 
o จ านวน/แผงค้าของตลาด กทม. 
o จ านวน/แผงค้าของตลาดเอกชน 
o จดุผอ่นผนัหาบเร่/แผงลอยและจ านวนผู้ ค้า 
o ตลาดนดั 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนท่ี 
o ประเภท/ปริมาณ/ชว่งเวลา 
o พืน้ท่ีเกษตรกรรม 24,876 ไร่ 
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o จ านวนเกษตรกร  
จ านวน 864 ครัวเรือน  ประมง 6,626 ไร่ 
นาข้าว 16,619 ไร่ ปศสุตัว์  โค/กระบือ 174 

แพะ/แกะ 39  สตัว์ปีก 2,218 รวม 2,431  
รวม 24,876 ไร่ 

สวนผกั 96 ไร่ o  
สวนผลไม้ 1,457 ไร่ o  
ไร่หญ้า 58 ไร่ o  
ไม้ดอกไม้ประดบั 20 ไร่ o  
รวม 18,250 ไร่ o  
o  o  

o  
o จ านวนผลิตภณัฑ์ BANGKOK BRAND   
o จ านวนสินค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์  จ านวน 2 ผลิตภณัฑ์ คือ 1)ดอกไม้ประดษิฐ์จาก

ดนิไทย (แคทรียา ควีนสิริกิตต์) ช่ือผู้ประกอบการ กลุม่ดอกไม้ประดษิฐ์สินเกล้า 2) แท่นวางเชิง
เทียน ช่ือผู้ประกอบการ กลุม่ผู้ผลิตของตกแตง่บ้านวดัสงัฆราชา 

โรงงาน 
o จ านวน/ประเภท/แรงงานของโรงงานในพืน้ท่ีเขต 

ซุปเปอร์มาเก็ต จ านวน 3 แห่ง  มินิมาร์ท จ านวน 93 แหง่ ร้านอาหาร จ านวน 173 แหง่  
ตลาด จ านวน 27 แหง่  โรงงาน 474 แหง่ เป็นเพศชาย 25,130 คน เพศหญิง 15,045 คน  
รวม 40,175 คน 

สถานประกอบการ 
o จ านวนโรงแรม 
o จ านวนห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซือ้/ศนูย์ค้าปลีก-สง่ 
o จ านวนสถานบริการน า้มนั/ก๊าซ 
o สถานบนัเทิง/โรงภาพยนตร์ 
o ธนาคาร/ร้านขายทอง/โรงจ าน า 

การท่องเท่ียว 
o จ านวนแหลง่ท่องเท่ียว 2 แห่ง คือ 1) สวนนกหลงันิคมอตุสาหกรรม 2) สวนนกพฒุขาว /

กิจกรรมสง่เสริมการท่องเท่ียว 
o จ านวนนกัทอ่งเท่ียว/ประเภท/ชว่งเวลาของการมาเท่ียว 
o คา่ใช้จา่ยตอ่หวั/ตอ่วนัของนกัทอ่งเท่ียว 
o เร่ืองร้องเรียนของนกัท่องเท่ียว  
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2.5  ด้านสาธารณสุข  
 การเจ็บป่วย 

o สถิตกิารป่วยและตายด้วยโรคท่ีไมต่ิดตอ่ 
o สถิตกิารป่วยและตายด้วยโรคติดตอ่ 

บริเวณท่ีมีการแพร่ระบาดของโรค 
o สถิตกิารตายจากอบุตัเิหต ุอบุตัภิยั 
o สถิตกิารฆา่ตวัตาย และความรุนแรงในครอบครัว 

การให้บริการ 
o ประเภท จ านวน ท่ีตัง้ของสถานพยาบาล/ให้บริการ  
o จ านวนเตียง การครองเตียงของสถานพยาบาล/สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสขุ 
o จ านวนผู้ ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาล แยกผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยนอก  

โรคท่ีรักษา 
o สถิตกิารรักษา (ตาย หาย เฝ้าระวงั) 
o จ านวนบคุลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 

2.6  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 สถติท่ีิเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 

o คดีอาชญากรรม (ท าร้ายร่างกาย ฆา่ ขม่ขืน ปล้น ชิงทรัพย์) 
o อบุตัเิหตทุางถนน/รถยนต์ 
o คดีเก่ียวกบัยาเสพตดิ 
o ไฟไหม้/แผน่ดนิไหว/น า้ทว่ม 
o อาคารทรุด  ป้ายล้ม ตกึถลม่ 
o สารเคมีร่ัวไหล 

การป้องกัน 
o จ านวนป้าย/อาคารเส่ียงภยั 
o จ านวนจดุเส่ียงในพืน้ท่ี สะพานลอยคนเดนิข้าม 1 แหง่ คือ ชมุชนจิตรา ถนนร่มเกล้า 1  
o พืน้ท่ีเส่ียงภยันอกเหนือ 3 แหง่ คือ 1) หน้าตลาดแย้มเจริญรัตน์ ถนนฉลองกรุง   

 
2) หน้าตลาดน าโชค 3) สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิง้ค์ (สถานีลาดกระบงั) ถนนร่มเกล้า 

o จ านวนจดุติดตัง้และจ านวนกล้อง cctv ในพืน้ท่ี  
สถานท่ี จ านวน (แหง่) 
ทางแยกสญัญาณไฟ 20 
สะพานลอยคนเดนิข้าม 22 
ปากซอย/ซอยอนัตราย 100 
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ชมุชน/แฟลต/การเคหะ 484 
ตลาด/ยา่นการค้า 13 
สถานศกึษา 191 
ใต้สะพาน/ใต้ทางตา่งระดบั/
อโุมงค์ทางลอด 

10 

สวนสาธารณะ/ลานจอด
รถยนต์ 

63 

สถานท่ีราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
โรงพยาบาล 

82 

รวม 985 
 

o จ านวนไฟสอ่งสวา่งในพืน้ท่ี  
o จ านวนสถานีและพืน้ท่ีการให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ท่ี 
o จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลิง/หวัจา่ยน า้ดบัเพลิง 
o มลูนิธิกู้ภยัตา่ง ๆ  
o ความเร็วในการเข้าถึงพืน้ท่ีเกิดเหต ุ

2.7 ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง (กยบ.) 
o สถิตกิารเลือกตัง้ 
o จ านวนชมรม มลูนิธิ หรือองค์กรตา่ง ๆ ท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาเขต (จ านวนสมาชิก/

กิจกรรมตอ่ปี) 
o จ านวนชมรม มลูนิธิตา่ง ๆ ท่ีเข้าร่วม/สนบัสนนุการพฒันาพืน้ท่ี จ านวนและความถ่ีของการเข้า

ร่วม 
o จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ  

o อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม. 
o อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ 
o อาสาสมคัรบ้านหนงัสือ 
o อาสาสมคัรดนตรี 
o อาสาสมคัรศนูย์กีฬา 
o อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.) 
o อาสาสมคัรลานกีฬา 
o อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม 
o อาสาสมคัรด้านคนพิการ 
o อาสาสมคัร อปพร. 
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o อาสาสมคัรสาธารณสขุ 
o อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ 
o อาสาสมคัรชว่ยปฏิบตังิานสภาเยาวชน 
o อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดิการสงัคม 
o อาสาสมคัรพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม 
o อาสาสมคัรชกัลากขยะในชมุชน 

3. ทศิทางการพัฒนาของส านักงานเขต 
เป้าหมายการพฒันา/วิสยัทศัน์ของส านกังานเขต 

................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

4. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพืน้ท่ีเขต 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..................................         


