
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการก าหนดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตลาดพร้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   การจดัท าฐานขอ้มูลของส านักงานเขตลาดพร้าว
1. ขอ้มูลทั่วไป
          1) ประวัติความเป็นมาของพื้นที่/ส านักงานเขตลาดพร้าว
          ส านักงานเขตลาดพร้าว ได้รับการจัดต้ังเป็นส านักงานเขตอย่างเป็นทางการเมื่อได้มีการแยก
พื้นที่ปกครองออกมาจากเขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 4 กนัยายน 2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง การเปล่ียนแปลงพื้นที่เขตบางกะปิ และต้ังเขตลาดพร้าวและเขตบึงกุ่ม ลงวันที่ 4 กนัยายน 2532 
มีเนื้อที่ 30,476 ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 แขวง คือ

1.      แขวงลาดพร้าว
2.      แขวงจระเข้บัว

          ผู้อ านวยการเขตคนแรกของส านักงานเขตลาดพร้าว คือ นายชาญชัย  โรหิตศิริ โดยมีที่ท าการของ    
ส านักงานเขตเดิมเป็นตึก 2 ชั้นอยูใ่นที่ดินซ่ึง นายอดุม รุ่งโรจน์ธนกลุ เป็นผู้บริจาครวม เนื้อที่ 3 ไร่ 19 ตารางวา 
ต่อมาสถานที่คับแคบไม่สะดวกแกก่ารปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน จึงได้กอ่สร้างอาคารที่ท าการ  
ส านักงานเขตขึ้นใหม่ ในพื้นที่เดียวกนั เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2534 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2535  
ท าพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2535 เป็นอาคารขนาด 31.80 เมตร X 103.35 
เมตร สูง 10 ชั้น  ใช้งบประมาณในการกอ่สร้าง ทั้งส้ิน 76,350,000.-บาท ต้ังอยูเ่ลขที่ 77 หมู่ 8 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ต่อมากรุงเทพมหานครมีนโยบายปรับเปล่ียนพื้นที่        
และต้ังเขตใหม่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 เขตลาดพร้าวจึงเหลือเนื้อที่ 
21,062 ตารางกโิลเมตร จากการปรับเปล่ียนพื้นที่ตามค าส่ังดังกล่าว ท าให้ประชาชนที่อาศัยอยูบ่ริเวณซอย
แยกจากซอยสังคมสงเคราะห์ เขตวังทองหลาง พื้นที่ประมาณ 0.3 ตารางกโิลเมตร ไม่ได้รับความสะดวก
ในการเดินทางไปติดต่อราชการกบัส านักงานเขตวังทองหลาง ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมและอ านวยความสะดวก
ให้กบัประชาชน จึงให้เปล่ียนแปลงพื้นที่เขตลาดพร้าวและเขตวังทองหลาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 โดยให้มีผลตามประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2545
          2) พื้นที่ เขตปกครอง อาณาเขตติดต่อ และแผนที่
ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมดรวม 21,362 ตารางกโิลเมตร ต้ังอยูท่างตอนกลางค่อนไปทางเหนือของฝ่ังพระนคร
 มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้
           ทิศเหนือ ติดต่อกบัเขตบางเขน มีคลองหลุมไผ่ คลองสามขา คลองโคกครามและคลองตาเร่ง
 เป็นเส้นแบ่งเขต
           ทิศตะวันออก ติดต่อกบัเขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ และเขตวังทองหลาง มีถนนประดิษฐ์มนูธรรม
ฟากตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขต
           ทศิใต ้ ตดิตอ่กับเขตวังทองหลางและเขตหว้ยขวาง มถีนนสังคมสงเคราะห ์ ถนนโชคชยั 4

คลองทรงกระเทียม และคลองลาดพร้าวเป็นเส้นแบ่งเขต
           ทิศตะวันตก ติดต่อกบัเขตจตุจักร มีคลองลาดพร้าวและคลองบางบัวเป็นเส้นแบ่งเขต
               

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3


                3) ประชากร
         จ านวนประชากรในพ้ืนที่เขตลาดพร้าว

ชาย หญงิ
ลาดพร้าว 43,378 51,353 94,731 40,031

จรเขบ้ัว 12,343 15,079 27,422 11,027
รวม 55,721 66,432 122,153 51,058

4. โครงสร้างการทางบริหาร/อตัราก าลัง…………………………………………..
- ข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง
- ข้าราชการฝ่ายการเมือง

5. อ านาจหน้าที่/ความรับผิดชอบชองฝ่ายต่าง ๆ ในส านักงานเขต
         ๑. ฝ่ายปกครอง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก ่ทะเบียน
พินัยกรรม ทะเบี ยนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอสิลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ 
ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกจิสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 การเลือกต้ัง การท าประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค 
การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ 
การรับเร่ืองร้องทุกข์ การส่ือสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 
งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคล่ื อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่ วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ 
นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วย 
อ านวยการและเลขานุ การ งานพิธี การ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
กลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทั่วไปของส านักงานเขต งานที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วน 
ราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
         ๒. ฝ่ายทะเบียน มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกบัการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตั วประชาชน
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก ่ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) 
การควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
และการพิจารณาก าหนดหน่วยเลือกต้ัง การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยูใ่นความรับผิดชอบและ 
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
         ๓. ฝ่ายโยธา มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกบัการกอ่สร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน
ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร ส่ิงสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า
การพิจารณาอนุญาตกระท าการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การจัดหาหรือจัดการ 

แขวง จ านวนประชากร รวม จ านวน
บ้าน



กรรมสิทธิท์ี่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อกจิการที่อยูใ่นอ านาจหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
อย่างอื่น โดยวิธีตกลงซ้ือขาย การขออทุิศ และการจัดซ้ือโดยวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี การดูแล 

รักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั การบ ารุงดูแลรักษาคูคลอง 
ทางหรือท่อระบายน้ า สะพานข้ามคลอง การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม ร่วมมือกบัส านักผังเมืองใน 
การวางและจัดท าผังเมืองประเภทต่าง ๆ การควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิง 
ไหม้และผังเฉพาะกจิ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดิน 
กรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต การจัดท า ติดต้ัง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดป้ายชื่อซอยป้าย 
จราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดท าคันชะลอ 
ความเร็ว การติดต้ัง guard-rail อปุกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการส ารวจออกแบบ 
หรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการกอ่สร้าง 
ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษาตามสัญญาหรืออ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อื่นที่ 
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
         ๔. ฝ่ายสิ่งแวดลอ้มและสขุาภิบาล มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล
สถานที่และการประกอบก ิจการที่เป็นอนัตรายแกสุ่ขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร การสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ 
การควบคุม ดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนาควบคุมและรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการ       
มีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค การควบคุมการเล้ียง 
หรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ ก าจัด ห้าม ป้องกนัและระงับเหตุร าคาญที่อาจเกดิหรือเกดิขึ้นในที่ 
สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เคร่ืองขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน 
สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหารการใช้สารระเหย       
คุม้ครองผูไ้มส่บูบหุรี ่ โรงงาน เป็นตน้ และหนา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดรั้บมอบหมาย 

         ๕. ฝ่ายรายได ้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการด าเนินการจัดเกบ็รายได้ของกรุงเทพมหานคร
(ได้แก ่ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ) การสืบทรัพย์
ผู้ค้างช าระภาษีที่อยูใ่นพื้นที่เขต การด าเนินคดีแกผู้่ ค้างช าระภาษี การจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเกบ็ 
รายได้ การจัดท าสถิติการจัดเกบ็รายได้ แต่ละประเภท การรายงานการจัดเกบ็ภาษี และหน้าที่อื่นที่ 
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
         ๖. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย การรักษาสภาวะสิง่แวดลอ้ม การเก็บขนมลูฝอย (ยกเวน้มลูฝอยใน

แม่น้ าเจ้าพระยาเรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายส่ิงปฏิกลู ไขมัน และน้ ามัน การจัดเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู การปลูก ดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาต 
ตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดท าแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ 
การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ ที่มี ความส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม 
การสนับสนุนงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
         ๗. ฝ่ายการศึกษา มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย



ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประสาน 
ตรวจสอบ กล่ันกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ เพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น วิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียน
เพื่อการวางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับ ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษา 
ภาคบังคับส่งให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบในพื้นที่ เขตเพื่อเตรียมการรับนักเรียนประสานงาน ติดตามสรุปผล 
การรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่เขต รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กล่ันกรอง ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาเพื่อน าเสนอผู้อ านวยการเขต ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เกี่ยวกบังาน
การศึกษาของส านักงานเขต วางแผนและด าเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน ประสานและ      
รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับแหลง่ทรัพยากรทีส่นับสนุนการจัดการศกึษาทัง้ภาครัฐ เอกชน และ           

ประชาชนในทอ้งถิน่อยา่งเป็นระบบ สง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสวัสดภิาพในสถานศกึษา       

        ๘. ฝุายการคลัง มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ            ที่
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด (ได้แก่ 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนําส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดทํา สรรพบัญชีและ
ทะเบียนต่าง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดทํางบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การ
จัดทํารายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กําหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร การ
ตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี การควบคุมการจัดทํา
แผนการใช้ จ่ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการดําเนินงาน ด้านงบประมาณ 
การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส)์ 
การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ ของกรุงเทพมหานคร (MIS) 
จํานวน ๙ ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชีระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 
ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณการเงิน การคลัง การพัสดุและ
ทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

 

        ๙. ฝุายเทศกิจ มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และ
กฎหมายอ่ืนที่ กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเก่ียวกับคดีและการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับคดี และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
       ๑๐. ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม
ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นําชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่
อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริม สนับสนนุและจัดตั้งสหกรณ์
ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพการจัดหาแหล่งจําหน่ายผลผลิต การ
ดําเนินการเก่ียวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การดําเนินการเก่ียวกับ
ยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ
และส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์
เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬาและลาน 



กีฬา การดําเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการ ด้าน
ดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต   งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสาน  การดําเนินงานร่วมกับ
เครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการเกษตร และ
สภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร การดําเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
6) รายได้ของสํานักงานเขต (ภาษ/ีเงินอุดหนุน/อื่น ๆ)
 การจัดเก็บภาษีตามเปูาหมายที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว้ ประจําปีงบประมาณ 2556
 เปูาหมายการจัดเก็บ 3 ภาษี             ผลการจัดเก็บ 3 ภาษี
     88,300,000.-บาท                         98,673,978.37 บาท
7) ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ของสํานักงานเขต
 ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจํานวนเงิน 383,092,400.-บาท

8) ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ (ทั้งรัฐและเอกชน/ในและนอกสังกัด)  
 



1. จ านวนประชากรในพ้ืนท่ีจ าแนกตามอายแุละแขวง

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

ชาย 2,579 3,214 3,665 3,991 3,568 3,765 4,834 4,934 4,763 4,294

หญิง 2,584 3,140 3,702 4,083 3,776 4,168 5,740 5,883 5,724 5,435

รวม 5,163 6,354 7,367 8,074 7,344 7,933 10,574 10,817 10,487 9,729

ชาย

หญิง

รวม

รวมทั้งหมด

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

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

รวมทั้งหมด

อายุ
เพศ

เพศ

แขวง

แขวง จรเขบ้วั

แขวง ลาดพร้าว

แขวง

แขวง จรเขบ้วั

แขวง ลาดพร้าว



2. จ านวนการเกิด การตาย การยา้ยถ่ินของประชากรในพ้ืนท่ี 

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

แขวง...................... 608 629 594 465

แขวง......................

รวม

2. จ านวนการเกิด การตาย การยา้ยถ่ินของประชากรในพ้ืนท่ี (ต่อ)

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

แขวง...................... 7,687 7,635 7,691 7,441

แขวง......................

รวม

การยา้ยออก
แขวง

การยา้ยเขา้

การเกิด การตาย
แขวง



3. การยา้ยถ่ินและเหตุของการยา้ยถ่ิน

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

หางานท า

ตอ้งการเปล่ียนงาน

ตอ้งการรายไดเ้พ่ิมข้ึน

หนา้ท่ีการงาน

ศึกษาต่อ

ยา้ยท่ีอยอ่าศยั

กลบัภูมิล าเนา

ติดตามครอบครัว

ท ากิจการครอบครัว

รักษาตวั

ขาดคนดูแล

ดูแลผูอ่ื้น

อ่ืน ๆ 

สาเหตุ/แขวง
จ านวน (คน) แยกรายแขวง



4. จ านวนแรงงานต่างดา้วท่ีลงทะเบียน

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

พม่า

ลาว

เขมร

อ่ืน ๆ (ระบุ)

5. ความหนาแน่นของประชากร

พ้ืนท่ี จ านวนบา้น 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวง......................

แขวง......................

5. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนท่ีเขต

ศาสนา จ านวน (แห่ง)

พทุธ

อิสลาม

คริสต์

อ่ืนๆ (ระบุ)

ครอบครัวแขวง
ประชากร      ความหนาแน่น     

(คน/ตร.กม.)

จ านวน (คน) แยกแขวง
ประเทศ



6. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวตัถุท่ีควรแก่การอนุรักษ์

แขวง จ านวน (แห่ง)

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

7. กิจกรรมตามประเพณีท่ีส าคญั โดดเด่น

กิจกรรม

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

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

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

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

ช่ือ ความส าคญั

ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมความส าคญั



โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

14 15 17 17

18 18 1 1

11 11 25 25

13 14 1 1

7 7 2 2

18 19 62 63

10 12 3 3

14 15 17 18

12 12 355 359

10 11 3 3

2. จ านวนขา้ราชการการเมือง

..................... คน

..................... คน

3. รายไดข้องส านกังานเขต 

ประมาณการ รายไดจ้ริง

 - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

ฝ่ายการศึกษา

 - ภาษีป้าย

 - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ระบุ)

 - รายไดอ่ื้น ๆ (ระบุ)

ลูกจา้งขา้ราชการ

 - ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี

รายได ้(ลา้นบาท)
ประเภทของรายได้

ฝ่ายการคลงั

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชุมชนฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล

1.  จ านวนขา้ราชการประจ า/ลูกจา้ง

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายเทศกิจ

จ านวน (คน)

ส่วนราชการในส านกังานเขต



4. ค่าใชจ่้าย/งบประมาณในการพฒันาพ้ืนท่ีของส านกังานเขต 

สนบัสนุนงานประจ าสนบัสนุนงานยทุธศาสตร์

งบสนบัสนุนงานประจ าและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏิบติัราชการประข าปี

ของหน่วยงาน

4. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี 
ภารกิจ/ความรับผิดชอบช่ือหน่วยงาน/ส่วนราชการ ท่ีตั้ง

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล

ส่วนราชการในส านกังานเขต

รวมงบประมาณ (ลา้นบาท)

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชุมชนฯ

งบประมาณ (ลา้นบาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศึกษา

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน



2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กยภ.)

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ตามผงัเมืองรวม การใชท่ี้ดินปัจจุบนั การเปล่ียนแปลง

1. ท่ีอยูอ่าศยั 20,409,379.70 133,031.48

2. พาณิชยกรรม 679,602.24

3. อุตสาหกรรม

4. คลงัสินคา้

5. อนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม

6. ชนบทและเกษตรกรรม

 7. อนุรักษเ์พ่ือส่งเสริมศิลป วฒันธรรมไทย

 8. สถานบนัราชการ การสาธารณูปโภค/

สาธารณูการ

ประเภทการใชท่ี้ดิน
พ้ืนท่ี (ตร.ม.)



ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

1. ถนน ตรอกซอยในพ้ืนท่ีเขต

ดี พอใช้ ตอ้งปรับปรุง

ถนนสายหลกั 1 6400

ถนนสายรอง 8 13051

ตรอก ซอย

จ านวนจุดตดัของถนนในพ้ืนท่ีเขต........................................จุด

2. สะพานรถยนตข์า้มแยกในพ้ืนท่ีเขต

ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีท่ีสร้าง

ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมประดิษฐ์มนูธรรม - คอนกรีต 830 3 -

ถ.เกษตรตดัใหม่ เสริมเหล็ก

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



(รถไฟ รถเมล ์รถไฟฟ้าใตดิ้น รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

4. สภาพการจราจรในพ้ืนท่ี

     ความเร็วเฉล่ียของการเดินทางในพ้ืนท่ี...............................กิโลเมตร/ชัว่โมง 

5. พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาการจราจร

ช่วงเวลา

3. รูปแบบการเดินทางหหลกัในพ้ืนท่ีเขต

จุด/บริเวณท่ีการจราจรติดขดั สาเหต



6.  จ านวนเส้นทางจกัรยาน /ระยะทาง /ผูใ้ช้

ระยะทาง (กม.)สถิติผูใ้ชท้างสถิติอุบติัเหต

จ านวนจุดจอดจกัรยานในพ้ืนท่ี.........................................จุด

7.  จ านวนท่าเทียบเรือในพ้ืนท่ี (เรือโดยสาร)...........................ท่า

8. จ านวนจุดเช่ือมต่อบริการขนส่งสาธารณะ (จุดท่ีสามารถเช่ือมต่อการเดินทางระหวา่งรถ/เรือ/รถไฟ/รถไฟฟ้า)......................................จุด

9.  ระยะเวลาเฉล่ียท่ีเขา้ถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากท่ีพกั/ท่ีท  างานถึงบริการขนส่งสาธารณะ)...............................นาที

ปลายทางตน้ทางช่ือถนน/เส้นทาง



10. สภาพทางเทา้ในพ้ืนท่ี (ความเห็นท่ีมีต่อทางเทา้ในพ้ืนท่ี)................................................................................................

11.  ท่ีจอดรถยนตส์าธารณะ/เอกชน  จ  านวนรถยนตท่ี์สามารถรองรับได้

รถยนตท่ี์รองรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)

12. จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการเดินทาง

สถิติการเกิดอุบติัเหตุ

ช่ืออาคาร/สถานท่ีจอดรถยนต์
เจา้ของ

สาเหตุบริเวณท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ



คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนท่ีเขต

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.

1. คลองโคกคราม คลองไผ่เขียว ถ.ประดิษฐมนูธรรม  10 - 40 2,200  /

2. คลองทรงกระเทียม ถ.โชคชยั 4 ถ.ประดิษฐมนูธรรม  6 - 10 2,050  /

3. คลองหลุมไผ่ คลองลาดพร้าว   คลองไผ่เขียว  6 - 12 3,200  /

4. คลองเกรียง ถ.ประดิษฐมนูธรรมถ.ประดิษฐมนูธรรม  10 - 13 300  /

5. คลองข้ีเสือใหญ่ คลองโคกคราม ถ.ประดิษฐมนูธรรม  6 - 8 1,000  /

6. คลองแยกวดัลาดปลาเคา้    ถ.เกษตร คลองวดัลาดปลาเคา้  6 - 12 800  /

นวมินทร์

7. คลองวดัลาดปลาเคา้ หลงัวดัลาดปลาเคา้ คลองสามขา  8 - 12 800  /

8. คลองสองตอน คลองทรงกระเทียมบึงรับน ้า  6 - 8 2,500  /

9. คลองเสือนอ้ย คลองลาดพร้าว คลองข้ีเสือใหญ่  6 - 10 4,200  /

10. คลองหนองบอน คลองลาดพร้าว ศาลเจา้แม่กวนอิม  6 - 8 510  /

11. ล ารางสาธารณะ คลองสองตอน คลองสามขา  4 - 6 800  /

ขา้งซอยโรงน ้าแขง็

12. ล ารางสาธารณะ คลองลาด คลองสามขา  4 - 6  /

หลงัหมู่บา้นราณะ 2 ปลาเคา้

13. ล ารางออหลาว คลองโคกคราม คลองสามขา  10 - 18  /

ช่ือคลอง จาก ถึง กวา้ง (ม.) ยาว(ม.)
การบุกรุกพ้ืนท่ี ผูรั้บผิดชอบ

หมายเหตุ
แนวเข่ือนป้องกนัน ้าท่วม



2. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขงั และการระบายน ้า

มาก ปานกลาง นอ้ย

1. ถนนนาคนิวาส

2. ถนนโชคชยั 4

3. ถนนลาดพร้าววงัหิน

4. ซอยสุคนธสวสัด์ิ

 3. ปริมาณน ้าฝนรวมของพ้ืนท่ี....................มิลลิเมตร/ปี

 4. ช่วงเวลาท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดของปี คือ  ระหวา่งเดือน......................... ถึง เดือน..........................

 5. ช่องทางหลกัในการระบายน ้าในพ้ืนท่ีเขตประกอบดว้ย.................................................................................... 

ขนาดพ้ืนท่ี 
(ตร.ม.)

 บริเวณท่ีเป็นจุดอ่อนน ้าท่วม สาเหตุ
ผลกระทบต่อพ้ืนท่ีระยะเวลา

เฉล่ียใน
การ



น า้เสีย และการบ าบัด 

1. จ านวนคูคลอง แหล่งน ้าท่ีมีคุณภาพน ้าต  ่ากวา่มาตรฐานในพืนท่ีเขต..............................แห่ง

2. ปริมาณการใชน้ ้าของประชาชนในพ้ืนท่ีเฉล่ีย/วนั/คน..........................ลบ.ม.

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

4. พ้ืนท่ีของส านกังานเขตท่ีไดรั้บการบริการของโรงบ าบดัน ้าเสีย...............................................ตร.กม. 

5. จ านวนผูรั้บบริการบ าบดัน ้าเสียจากกรุงเทพมหานคร...........................ราย

      



6. จ านวนและท่ีตั้งของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการท่ีมีผลต่อคุณภาพน ้าในพ้ืนท่ี

ประเภทของกิจกรรม ช่ือ ท่ีตั้ง ผลกระทบต่อพ้ืนท่ี

ชุมชน 1...........................

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

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

โรงงาน 1...........................

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

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

ตลาด 1...........................

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

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

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

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

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

อ่ืน ๆ 1...........................

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

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

7. จ านวนสถานประกอบการท่ีจดัส่งรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย.......................แห่ง 



มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะตอ่วนัในพืน้ที.่...160...ตนั

    ขยะยอ่ยสลาย.....20...ตนั

    ขยะรีไซเคลิ......16......ตนั

    ขยะอนัตราย…0.02...ตนั

    ขยะทัว่ไป....123.98....ตนั

2. ปริมาณสิ่งปฏิกลูทีจ่ดัเก็บได้....40.70...ลบ.ม./เดอืน   

3. ปริมาณไขมนัทีจ่ดัเก็บได้…22..ลบ.ม. /เดอืน

4. ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ทีต่ัง้ 

พ้ืนท่ีร้าน (ตร.ม.)

100

800

400

100

80

100

400

300

300

100

4. ร้านกิจเจริญ ถนนลาดพร้าว-วงัหิน

5. ร้านเสนาการคา้ ถนนเสนานิคม 1

ช่ือร้าน/สถานท่ีรับช้ือของเก่า ท่ีตั้ง

6. ร้าน ช.เจริญกิจ

7. ร้าน ต.เจริญ

1. ร้านวงษพ์าณิชย์ ถนนมยัลาภ

2. ร้านเอส อาร์ อาร์ รีไซเคิล ถนนสังคมสงเคราะห์

3. ร้านพิพฒัน์ ถนนลาดพร้าว-วงัหิน

8. ร้านสยาม

10. ร้านปวนัรัตน์

ถนนสตรีวิทยา 2

ถนนประเสริฐมนูกิจ

ถนนประเสริฐมนูกิจ

ถนนนาคนิวาส

ถนนนาคนิวาส

9. ร้านรุ่งโรจน์



อากาศ/เสียง

1. ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศในพ้ืนท่ีเฉล่ีย(ฝุ่ นขนาดเล็ก)...............................ไมโครกรัม/ลบ.ม.

    

2. พ้ืนท่ี/บริเวณท่ีมีปัญหาฝุ่ นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีเขต (ระบุจุดหรือบริเวณท่ีติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดั)

4. จุดตรวจวดัเสียงในพ้ืนท่ี (ระบุจุดหรือบริเวณท่ีติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดั)

5. จุดตรวจวดัควนัด า(ระบุจุดหรือบริเวณท่ีติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดั)

ผลกระทบพ้ืนท่ี/บริเวณท่ีมีปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ



6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ
ประเภทของกิจกรรมช่ือ ท่ีตั้ง ผลกระทบ



ชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

o  จ านวน/ประเภท/ทีต่ัง้/ประชากร

o  การศกึษา

o  อาชีพ

o  รายได้

o  ความมัน่คงด้านทีอ่ยู่อาศยั

o  การมีสว่นร่วมทางการเมือง

รอ้ยละ

1. แขวงลาดพร้าว เคหะชมุชน 1. อาคารสงเคราะห์ 28

ลาดพร้าว 71

2. กองปราบปราม 27

 ชมุชนชานเมือง 1. ม.พฒันาหมู ่1,5 30

2. ซอยลาดปลาเค้า 24 25

หมูบ้่านจดัสรร 1. ม.เรือนทอง 3 29

2. ม.เลศิอบุล 4 28

3. ม.โอษธีศ 2 26

4. ม.พนูศริิ 30

5. ม. ซ.อมรพนัธ์ 9 31

6. ม.สมิทธิโชติ 31

7. ม.ร่วมใจพฒันา 28

8. ม.สงัสทิธ์ิ 26

9. ม.เอือ้ประชา 29

10. ม.เรอืนทอง 2 27

รอ้ยละ

11. ม.เฟรนชิฟ 31

12. ม.รวมโชค 33

13. ม.มหาลาภ 27

แขวง ประเภทชมุชน ชือ่ชมุชน การมีสว่นร่วมทางการเมือง(ลา่สดุ)
จ านวนผูม้สีทิธิ ์ (คน)

การมีสว่นร่วมทางการเมือง(ลา่สดุ)

408

375

1,250

623

325

780

510

จ านวนผูม้สีทิธิ ์ (คน)

1,250

3,106

310

แขวง ประเภทชมุชน ชือ่ชมุชน

1,550

4,775

280

920

1,046

295

210



 14. พุ่มโพธ์ิทอง 32

15. ม.เพ่ิมพนู 29

16. ม.ธนะธานี 30

17. ม.เจริญสขุนิเวศน์1 31

18. ม.ราณี 5 33

ชมุชนแออดั 1. ซอยโรงน า้แข็ง 27

2. สนัตสิขุ 32

3. สขุทรัพย์ 33

4. ซอยนกแก้วน้อย 1,2 29

2. แขวงจรเขบ้ัว ชมุชนชานเมอืง 1. ม.เนียมกล ่าสามคัคี 27

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

หมูบ่า้นจัดสรร 1. ม.ธันยกานต์มยัลาภ 27

2. ม.เจริญสขุ 4 25

3. ม.เสนานิเวศน์โครงการ 1 3,340 24

4. เพชรหทยั 110 29

5. ม.ราณี 2 425 27

6. เสนานิเวศน์โครงการ 2 3,750 30

7. ม.เรือนแก้ว 382 24

ศาสนา

o  จ านวนศาสนสถาน

o  กิจกรรมประจ าปีตามประเพณี (ส าคญั/โดดเดน่)

1. วนัสงกรานต์ ประเพณีไทย รดน ้าขอพร ท าบญุ         สบิสามเมษายน

2. ประเพณีสารทเดอืนสบิ ท าบญุอทุศิสว่นกศุลใหบ้รรพบรุษุ      เดอืนกนัยายน

ผูล้ว่งลับ

3. พระแม่กวนอิมออกโปรด ประเพณีจนี แหอ่งคพืระแมก่วนอมิ        เดอืนกมุภาพันธ์

ใหป้ระชาชนสกัการะ

795

590

1,227

249

398

195

110

210

ชว่งเวลาในการจัดกจิกรรมความส าคัญกิจกรรม

830

985

410

395



การศึกษา

การศึกษาในระบบ

o  โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ที่เขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน การศกึษา (สนศ.) 

และจ านวนที่รับจริงตามปี

o  โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครทีจ่ดัการศกึษาส าหรับเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษ แยกตามพืน้ทีเ่ขต ความสามารถในการรับนกัเรียน

 และจ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา (สนศ.)

o  โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน

และจ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา (สนศ.)

o  จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียน                 ตามปีการศกึษา

o  จ านวนเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

o  จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสงักดั กทม. แยกรายชัน้/รายโรงเรียน          ตามปีการศกึษา

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

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

o  ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การศกึษาตอ่ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

o  ผลคะแนนระดบัประเทศของโรงเรียนในสงักดั กทม. ใน 5 รายวชิา คอื ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษา และภาษาไทย

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 38.31

สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษกลุม่สาระวชิา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์

39.06

33.82

32.46คะแนนเฉลีย่ของเขต

45.02

46.6

41.95

43.76

37.4

38.59



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

o  จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ รายวชิา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

o  จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม.ทีย้่ายกลบัภมิูล าเนา/สาเหต ุแยกตามระดบัชัน้ รายวชิา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

o  ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม.

การศึกษานอกระบบ

o  จ านวนเดก็เคลื่อนย้าย/สาเหต ุของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

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

o  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพๆ ได้ท างานตรงกบัความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

o  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพผา่นมาตรฐานชีพผา่นมาตรฐานวชิาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

การศึกษาตามอัธยาศัย

o  จ านวนห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหน่วยงานอ่ืน (ใครเรียนรู้ กทม.

หรือหน่วยงานอ่ืน หรือประชาชน) 

o  ห้องสมดุ/บ้านหนงัสอืส าหรับคนตาบอด

o  จ านวนบ้านหนงัสอื

o  จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/แหลง่/ศนูย์การเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ในพืน้ทีเ่ขต เช่น แหลง่เรียนรู้ด้านการทอ่งเทีย่ว แหลง่เรียนรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน

แหลง่เรียนรู้ โบราณสถาน อทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสมนุไพร เป็นต้น 

o  สถิตกิารใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ

o  จ านวนเครือข่ายทีด่ าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั



สวัสดิการสังคม

o  จ านวนผู้ พิการ/ผู้สงูอายทุี่ลงทะเบียน และได้รับการดแูล

หมายเหตุ

ลงทะเบียน ไดรั้บบริการ

ผูพิ้การ 880 880

ผูสู้งอายุ 13,384 13,384

o  จ านวนเด็กเร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

หมายเหตุ

ลงทะเบียน ไดรั้บบริการ

เด็กเร่ร่อน - -

คนไร้บา้น - -

o  จ านวนศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน

ประเภท ช่ือศูนย์ จ  านวนเด็ก (คน) หมายเหตุ

1. ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็กฯ 45 ชาย  25  คน

ในชุมชน ชุมชนม.เนียมกล ่า หญิง  20  คน

สามคัคี

2. ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดั ศูนยอ์บรมเด็กก่อน 456 ชาย 236 คน

(ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) เกณฑว์ดัลาดพร้าว หญิง 220 คน

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน ศูนยส์งเคราะห์เด็ก 34 ชาย  20  คน

(ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) ลาดพร้าว หญิง  14  คน

o  จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสือ/ผู้ ใช้บริการ

ประเภท จ านวน (แห่ง) จ านวนผูใ้ชบ้ริการ หมายเหตุ

(เฉล่ีย/เดือน)

หอ้งสมุดประชาชน  -  -

บา้นหนงัสือ 4 แห่ง 500

o  จ านวนศนูย์เยาวชน/สมาชิก/การให้บริการ

จ านวนผูใ้ชบ้ริการ

(เฉล่ียต่อเดือน)

ศูนยเ์ยาวชน  -  -

ศูนยกี์ฬา  -  -

หมายเหตุ

จ านวน (ราย)
ประเภท

จ านวน (ราย)
ประเภท

ประเภท สมาชิก (ราย)



o  จ านวนศนูย์กีฬา/สมาชิก/การให้บริการ

จ านวนผูใ้ชบ้ริการ

(ราย)

 -  -  -

 -  -  -

o  จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ

จ านวนผูใ้ชบ้ริการ

(ราย)

ลาน A 2 174,330

ลาน B 1  -

ลาน C 31 282,640

o  จ านวนสวนสาธารณะ/พืน้ที/่ผู้ ใช้บริการ

จ านวนผูใ้ชบ้ริการ

(ราย)

o  จ านวนลานกีฬา Extreme sports /การให้บริการ

จ านวนผูใ้ชบ้ริการ

(ราย)

ลานกีฬา Extreme sports 34 456,970

o  จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มมุเมือง/การให้บริการ

 -

o  จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นกัเรียน

 -

o  จ านวนศนูย์ฝึกดนตรี/นกัเรียน/หลกัสตูร

 -

o  จ านวนผู้ ด้อยโอกาส  68  ราย

o  จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสที่ได้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

 -

ประเภท จ านวน (แห่ง) หมายเหตุ

หมายเหตุจ านวน (แห่ง)ประเภท

ประเภท จ านวน (แห่ง) หมายเหตุ

ประเภท จ านวน (แห่ง) หมายเหตุ



o  จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสที่ต้องการความชว่ยเหลือด้านที่อยูอ่าศยั

 -

o  จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสที่ได้รับความชว่ยเหลือด้านที่อยูอ่าศยั

 -

o  จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ที่ได้รับสวสัดิการกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

o  จ านวนผู้ ด้อยโอกาสที่ได้รับสวสัดิการชมุชนโดยตรง

o  จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่เก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธ์ิ

o  เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการชว่ยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง

o  เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับสวสัดิการและการสงเคราะห์

o  เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา

o  ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่มีรายได้ที่มัน่คง

o  ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่มีอาชีพที่มัน่คง

o  ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่เข้าถึงแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต ่าเพ่ือการประกอบอาชีพ

o  ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่ได้รับการจดทะเบียนในฐานข้อมลู

o  ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่ได้รับความคุ้มครองและความปลอดภยัในการท างาน

แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ/อาคารที่ควรค่าต่ออนุรักษ์



2.4 ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 

การมีงานท า

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

ตลาด

o  จ านวน/แผงค้าของตลาด กทม.

 -

o  จ านวน/แผงค้าของตลาดเอกชน

1. จ านวนตลาดสดทัง้หมด 4 ตลาด คอื 1) ฉตัรสาคร วงัหิน 2) วงัหินยิ่งเจริญ

3) สดพวัพฒันา และ 4) เสนานิเวศน์

                 

o  จดุผอ่นผนัหาบเร่/แผงลอยและจ านวนผู้ ค้า

 - 

o  ตลาดนดั

จ านวนตลาดนดัเอกชนทัง้หมด 1 ตลาด คอื ตลาดวงัหินพลาซ่า อยู่สี่แยกบอ่ปลา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

o  ประเภท/ปริมาณ/ช่วงเวลา

o  พืน้ทีเ่กษตรกรรม

o  จ านวนเกษตรกร

o  จ านวนผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND

o  จ านวนสนิค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภณัฑ์

โรงงาน

o  จ านวน/ประเภท/แรงงานของโรงงานในพืน้ทีเ่ขต

1. โรงงานในพืน้ทีเ่ขตมีจ านวน 194 แหง่

2. แรงงานมีทัง้หมด 2,487 คน เป็นชาย 1,790 คน หญิง 697 คน

สถานประกอบการ

o  จ านวนโรงแรม

มีทัง้หมด 2 แหง่



o  จ านวนห้างสรรพสนิค้า/ร้านสะดวกซือ้/ศนูย์ค้าปลกี-สง่

 - ศนูย์การค้า จ านวน 5 แหง่

 - ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 5 แหง่

 - มินิมาร์ท จ านวน 34 แหง่

 - ร้านอาหาร จ านวน 179 แหง่

 - แผงจ าหน่ายอาหารริมบาทวถีิ จ านวน 57 แหง่

 - ตลาด จ านวน 10 ตลาด

o  จ านวนสถานบริการน า้มนั/ก๊าซ

o  สถานบนัเทิง/โรงภาพยนตร์

o  ธนาคาร/ร้านขายทอง/โรงจ าน า

การท่องเที่ยว

o  จ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่ว/กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

o  จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว/ประเภท/ช่วงเวลาของการมาเทีย่ว

o  คา่ใช้จ่ายตอ่หวั/ตอ่วนัของนกัทอ่งเทีย่ว

o  เร่ืองร้องเรียนของนกัทอ่งเทีย่ว



ตลาด

o  จ านวน/แผงค้าของตลาด กทม.

 - แผงจ าหน่ายอาหารริมบาทวถีิ จ านวน 57 แหง่

o  จ านวน/แผงค้าของตลาดเอกชน

o  จดุผอ่นผนัหาบเร่/แผงลอยและจ านวนผู้ ค้า

o  ตลาดนดั



ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

o  ประเภท/ปริมาณ/ช่วงเวลา

o  พืน้ทีเ่กษตรกรรม จ านวน 34 ไร่

o  จ านวนเกษตรกร  33  ราย

o  จ านวนผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND

  - 

o  จ านวนสนิค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภณัฑ์

ในปี 2555 มีผู้ผลติ ผู้ประกอบการ OTOP มาขึน้ทะเบียนผลติภณัฑ์จ านวน 30 ราย และผา่น

การคดัสรรดาว ซึ่งมีการประกาศผลแล้ว จ านวน 26 ราย ประกอบด้วย 

 - ระดบั 5 ดาว จ านวน 7 ราย ได้แก่

1. พริกไทยด า - มะขามแขก ของ กาบกมลบ้านสมนุไพร

2. ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดพืน้ชนิดเหลว ของกลุ่มอาชีพน า้ยาท าความสะอาด

3. สบูส่มนุไพรส้ม ของ นายวชิระ  จนัทรวทิรู (กลุ่มอาชีพบ้านสบู)่

4. สร้อยลกูปัดภมุรินทร์ ของ กลุ่มผู้ผลติ ม.เสนานิเวศน์ 2

5. น า้มะขามหวาน ของ ไร่รักษมน

6. ผ้าปัก ของ กรุงเทพหตัถศลิป์

7. เสือ้สตรี ของ ผ้าเงิน-ผ้าทอง

 - ระดบั 4 ดาว จ านวน 8 ราย ได้แก่

1. ป้ายทะเบียนพวงกญุแจ ของ เดอะบรีฟเพลท

2. ตบับด  ของลติเติล้ วแูมน

3. กระทงเชิงเทียน ของ นายสมยศ  สวสัดี

4. แชมพมูะกรูดสด & ใบหม่ี ของ ร้านโกลเด้นท์ กู๊ดส์ (จีจี)

5. ผลติภณัฑ์เคร่ืองเงิน ของ ภาสนีิ  เครือปัญญา

6. ชดุน า้ชาลายช้าง ถาดพิวเตอร์  ของ นายสมบตั ิ ข าประสทิธ์ิ

7. เดคพูาจจ๊ืบ จ๊ิบ ของศกุลรัตน์  กนกรังษี

8. หินมงคล ของ กลุ่มอาชีพชมุชนสมิทธิโชต ิ(หินมงคล)



1. หมอนสขุภาพ ของ นิสาชล เคร่ืองนอน

2. ต้นไม้มงคล ของ นายพิชา  เครือปัญญา

3. ต้นไม้อญัมณี ของ นิฏารัช  เครือปัญญา

4. กระเป๋าสานจากหญ้ากระจดู ของ ลาดพร้าวจกัสาน

5. ดอกไม้ประดษิฐ์ ของ กลุ่มดอกไม้ประดษิฐ์

6. มุ้งกระโจม ของ นายดสุติ  มากช่วย

7. รองเท้าผ้า ของ น.ส.ญานิศา  ไชยมัน่คง 

1. ซาโมซ่าไส้ไก่ ของ ปาลกิา ฮเูซ็น (Little India)

2. ผ้าขนหน ู(ของช าร่วย) ของ นางกรรณกร  อดุมโชตชิยั

3. เคร่ืองแก้วเพ้นท์ ของ กลุ่มบ้านแก้ว

4. ศลิปะบนแก้ว ของ กลุ่มศรัณยา กนกรังษี

  - ระดบั 3 ดาว จ านวน 7 ราย ได้แก่

  - ระดบั 2 ดาว จ านวน 4 ราย ได้แก่



ในปี 2555 มีผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รับการคดัสรรสดุยอดหนึง่ต าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ ดงันี ้

1. ระดบั 4 ดาว มีจ านวน 3 ผลติภณัฑ์ ได้แก่

1.1 ป้ายทะเบียนพวงกญุแจ ของเดอะบรีฟเพลท ตัง้อยู่เลขที ่18 ซ.สตรีวทิยา 2

ซอย 5 ถนนสตรีวทิยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

1.2 กระทงเชิงเทียน ของ REBORN (ผลติภณัฑ์กระดาษรีไซเคลิ) ตัง้อยู่เลขที ่17/834 

ซ.เสนานิคม ถนนสี่แยกวงัหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

1.3 ชดุน า้ชาลายช้าง ถาดพิวเตอร์ ของ ผลติภณัฑ์แร่ดบีกุ ตัง้อยู่เลขที ่21 ซอยประสทิธ์ิ 

ถ.สคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

                  2. ระดบั 3 ดาว มีจ านวนผลติภณัฑ์  5 ผลติภณัฑ์ ได้แก่

                 2.1 หมอนสขุภาพ ดรีม ของ หมอนสขุภาพ ดรีม ตัง้อยู่เลขที ่37

 ซ. นาคนิวาส 7 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

                 2.2 ต้นไม้มงคล ของพิชา เครือปัญญา ตัง้อยู่เลขที ่107 ซ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั 

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

                 2.3 ต้นไม้อญัมณี (ต้นไม้มงคล) ของ นางสาวนิฎารัช  เครือปัญญา ตัง้อยู่เลขที ่197

 ซ. ลาดปลาเค้า 10 ถ.ลาดปลาเค้า-วงัหิน แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

                 2.4 ดอกไม้ประดษิฐ์ ของกลุ่มดอกไม้ประดษิฐ์ ตัง้อยู่เลขที ่1/50 ซ.นาคนิวาส 15 

ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

                2.5 มุ้งกระโจม ของนายดสุติ  มากช่วย ตัง้อยู่เลขที ่191/68 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว-วงัหิน 
แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพฯ

                  3. ระดบั 2 ดาว มีจ านวนผลติภณัฑ์  3 ผลติภณัฑ์ ได้แก่

                 3.1 ผ้าขนหน ู(ของช าร่วย) ของ นางกรรณกร  อดุมโชตชิยั ตัง้อยู่เลขที ่97 ม. 11

 ซ. ลาดพร้าว 76 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

                 3.2 เคร่ืองแก้วเพ้นท์ ของกลุ่มบ้านแก้ว ตัง้อยู่เลขที ่35/198 ม. 4 ซ.นาคนิวาส ถนนนาคนิวาส 

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

                3.3 ศลิปะบนเคร่ืองแก้ว ของ ศลิปะบนเคร่ืองแก้ว ตัง้อยู่เลขที ่429/16 ม. 14 

 ซ. โชคชยั 4 ถ.ลาดปลาเค้า-วงัหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ



โรงงาน

o  จ านวน/ประเภท/แรงงานของโรงงานในพืน้ทีเ่ขต

1. จ านวนโรงงาน 194 แหง่

สถานประกอบการ

o  จ านวนโรงแรม

 - โรงแรมในพืน้ทีเ่ขตจ านวน 2 แหง่

o  จ านวนห้างสรรพสนิค้า/ร้านสะดวกซือ้/ศนูย์ค้าปลกี-สง่
 - ศนูย์การค้า จ านวน 5 แหง่
 - ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 5 แหง่
 - มินิมาร์ท จ านวน 34 แหง่
 - ร้านอาหาร จ านวน 179 แหง่
 - แผงจ าหน่ายอาหารริมบาทวถีิ จ านวน 57 แหง่
 - ตลาด จ านวน 10 ตลาด

o  จ านวนสถานบริการน า้มนั/ก๊าซ

o  สถานบนัเทิง/โรงภาพยนตร์

o  ธนาคาร/ร้านขายทอง/โรงจ าน า

 

                     2. จ านวนแรงงานทัง้หมด 2,487 คน เป็นชาย 1,790 คน และหญิง 697 คน



การท่องเที่ยว

o  จ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่ว/กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

แหลง่ทอ่งเทีย่วเพ่ือนนัทนาการ มี 2 แหง่ คอื

o  จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว/ประเภท/ช่วงเวลาของการมาเทีย่ว

o  คา่ใช้จ่ายตอ่หวั/ตอ่วนัของนกัทอ่งเทีย่ว

o  เร่ืองร้องเรียนของนกัทอ่งเทีย่ว

                                          2. พระต าหนักพระแมก่วนอมิ โชคชัย 4

                            1. ทุง่ทานตะวนัริมถนนเกษตรนวมินทร์



2.5  ด้านสาธารณสุข 

การเจ็บป่วย

o  สถิตกิารป่วยและตายด้วยโรคทีไ่ม่ตดิตอ่

o  สถิตกิารป่วยและตายด้วยโรคตดิตอ่

บริเวณทีมี่การแพร่ระบาดของโรค

o  สถิตกิารตายจากอบุตัเิหต ุอบุตัภิยั

o  สถิตกิารฆ่าตวัตาย และความรุนแรงในครอบครัว

การให้บริการ

o  ประเภท จ านวน ทีต่ัง้ของสถานพยาบาล/ให้บริการ

จ านวน (ร้าน)

1. ขย.1 101 ขายยาแผนปัจจบุนั

2. ขย.2 2 ขายยาแผนปัจจบุนั

ชนิดบรรจเุสร็จทีไ่ม่ใช่

ยาอนัตราย

3. ขย.3 3 ขายยาแผนปัจจบุนั

เฉพาะยาบรรจเุสร็จ

ส าหรับสตัว์

4. ขย.4 8 ขายยาแผนโบราณ

รวม 114

2. ศนูย์บริการสาธารณสขุ 66 ต าหนกัพระแม่กวนอิม 

โชคชยั 4 จ านวนผู้ ป่วยเข้ารับการรักษา จ าแนกดงันี ้

ใหม่ เก่า

1. ในเวลาราชการ 2,791 5,590

2. นอกเวลาราชการ  -  - 

o  จ านวนเตยีง การครองเตยีงของสถานพยาบาล/สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสขุ

จ านวนผู้ ป่วย (คน) หมายเหตุประเภท

1. ร้านขายยา

ประเภท หมายเหตุ



o  จ านวนผู้ ป่วยทีเ่ข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาล แยกผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยนอก

โรคทีรั่กษา

o  สถิตกิารรักษา (ตาย หาย เฝ้าระวงั)

o  จ านวนบคุลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสขุ



2.6  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สถิติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่

o  คดอีาชญากรรม (ท าร้ายร่างกาย ฆ่า ข่มขืน ปล้น ชิงทรัพย์)

o  อบุตัเิหตทุางถนน/รถยนต์

o  คดเีก่ียวกบัยาเสพตดิ

o  ไฟไหม้/แผน่ดนิไหว/น า้ทว่ม

o  อาคารทรุด  ป้ายล้ม ตกึถลม่

o  สารเคมีร่ัวไหล

การป้องกัน

o  จ านวนป้าย/อาคารเสี่ยงภยั

การจดัเก็บป้ายผิดกฎหมายในพืน้ทีส่าธารณะ ในปี 2556 ตัง้แต ่ม.ค. - ธ.ค. 56 มีทัง้หมด

25,652 ป้าย

o  จ านวนจดุเสี่ยงในพืน้ที่

มีพืน้ทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอาชญากรรม จ านวน 3 จดุ คอื สะพานลอยคนเดนิข้ามหลงัโรงเรียน

สตรีวทิยา 2  หมูบ้่านเสนานิเวศน์ 1 (ซอย 122) และหมูบ้่านเสนานิเวศน์ 2 (หลงัองค์พระ)

o  จ านวนจดุตดิตัง้และจ านวนกล้อง cctv ในพืน้ที ่ดงันี ้

1. ทางแยกสญัญาไฟ จ านวน 13 จดุ

2. สะพานลอยคนเดนิข้าม จ านวน 4 จดุ

3. ปากซอย/ซอยอนัตราย จ านวน 174 จดุ

4. ชมุชน/แฟลต/การเคหะ จ านวน 274 จดุ

5. ตลาด/ยา่นการค้า จ านวน 48 จดุ

6. สถานศกึษา จ านวน 77 จดุ

7. สถานทีร่าชการ/รัฐวสิาหกิจ/โรงพยาบาล จ านวน 42 จดุ

รวม 632 จดุ

o  จ านวนไฟสอ่งสวา่งในพืน้ที่

o  จ านวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ที่



o  จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลงิ/หวัจ่ายน า้ดบัเพลงิ

o  มลูนิธิกู้ภยัตา่ง ๆ

o  ความเร็วในการเข้าถึงพืน้ทีเ่กิดเหตุ



2.7 ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง (กยบ.)

o  สถิตกิารเลอืกตัง้

1. รอ้ยละของผูม้าใชส้ทิธกิารเลอืกตัง้ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร

2543 63.93

2551 58.69

2552 55.36

2556 66.69

2. สถิตกิารเลอืกตัง้ผู้ วา่ราชการกรุงเทพมหานคร ณ วนัที ่3 มีนาคม 2556

     2.1 ผู้ มีสทิธิในการเลอืกตัง้ของส านกังานเขตลาดพร้าว จ านวน 94,370 คน

     2.2 ผู้มาใช้สทิธ์ิ จ านวน 62,931 คน

     2.3 ร้อยละของผู้มาใช้สทิธ์ิ 66.69

o  จ านวนชมรม มลูนิธิ หรือองค์กรตา่ง ๆ ทีมี่วตัถปุระสงค์ในการพฒันาเขต

(จ านวนสมาชิก/กิจกรรมตอ่ปี)

             - มลูนิธิ จ านวน    41 แหง่

    - ธนาคาร จ านวน 17 แหง่

             - ทีท่ าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน 1 แหง่

o  จ านวนชมรม มลูนิธิตา่ง ๆ ทีเ่ข้าร่วม/สนบัสนนุการพฒันาพืน้ที ่จ านวนและความถ่ีของ

การเข้าร่วม

o  จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ

o  อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

 

o  อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

o  อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

o  อาสาสมคัรดนตรี

พ.ศ. รอ้ยละของผูม้าใชส้ทิธิ์ หมายเหตุ



o  อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

o  อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)

o  อาสาสมคัรลานกีฬา มีจ านวน 8 คน

o  อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม มีจ านวน......คน

o  อาสาสมคัรด้านคนพิการ มีจ านวน 1 คน

o  อาสาสมคัร อปพร. มีจ านวน 840 คน

o  อาสาสมคัรสาธารณสขุ มีจ านวน 164 คน

o  อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ มีจ านวน......คน

o  อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน มีจ านวน 1 คน

o  อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

o  อาสาสมคัรพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม

มจี านวน 10 คน

o  อาสาสมคัรชกัลากขยะในชมุชน มีจ านวน 2 คน



ปัญหาและขอ้เสนอเพ่ือการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขต
ดา้น ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ แนวทางแก้ไข

1. ด้านกายภาพ โครงสร้างพืน้ฐาน
2. ด้านสังคม
3. ด้านเศรษฐกิจ
4. ด้านส่ิงแวดล้อม
5. ด้านสาธารณสุข
6. ด้านการบริหารจัดการ
7. อื่น ๆ 


