
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการก าหนดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตมีนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พืน้ท่ีเขตมีนบุรี
ประวัตคิวามเป็นมาของเขตมีนบุรี

มีนบรีุเดมิเป็นจงัหวดัหนึง่ขึน้อยูก่บัมณฑลกรุงเทพฯ โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลท่ี 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเอาท้องท่ีอ าเภอสามวา อ าเภอแสนแสบ อ าเภอเจียรดบั 
และอ าเภอหนองจอก ตัง้เป็นเมืองขนานนามว่า “เมืองมีนบรีุ” แปลวา่ “เมืองปลา” ทัง้นีเ้พ่ือให้คูก่บั “เมือง
ธญับรีุ” แปลวา่ “เมืองข้าว” ซึง่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้ขึน้ก่อนแล้ว มณฑลกรุงเทพในสมยันัน้
ประกอบด้วย 6 จงัหวดั คือ ปทมุธานี นครเข่ือนขนัธ์ สมทุรปราการ นนทบรีุ ธญับรีุ และมีนบรีุ ตอ่มาได้
เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลกซึง่สง่ผลกระทบตอ่ประเทศไทยและงบประมาณในการบริหารราชการ
แผน่ดนิอยา่งหนกั พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 7 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
แก้ไขเหตกุารณ์โดยการยกเลิกหรือรวมกรมกองตา่ง ๆ ในสว่นกลางและยบุมณฑลจงัหวดัและสถานท่ีหรือ
สว่นราชการบางแหง่เพ่ือตดัทอนรายจา่ย จงัหวดัมีนบรีุจึงถกูยบุเป็นอ าเภอหนึง่ของจงัหวดัพระนคร โดย
ให้อ าเภอหนองจอกไปขึน้กบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัธญับรีุไปรวมกบัจงัหวดัปทมุธานี  มณฑล
กรุงเทพขณะนัน้จงึเหลือเพียง 3 จงัหวดั คือ จงัหวดัพระนคร ธนบรีุ และสมทุรปราการ  

ตอ่มาได้มีประกาศคณะปฏิวตั ิฉบบัท่ี 335 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515  รวมจงัหวดั
พระนครและจงัหวดัธนบรีุเป็นกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิตบิคุคล อ าเภอ   มีนบรีุจึงเปล่ียนฐานะเป็น 
“เขตมีนบรีุ” เหมือนเชน่อ าเภออ่ืน ๆ จนเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ได้มีประกาศกระทรวง-
มหาดไทยให้จดัตัง้เขตคลองสามวา โดยแบง่พืน้ท่ีบางสว่นไปจากเขตมีนบรีุ ท าให้เขตมีนบรีุในปัจจบุนั
มีพืน้ท่ีปกครองเหลือเพียง 2 แขวง จากเดมิท่ีเคยมี 7 แขวง 

ท่ีตัง้และสภาพภูมิประเทศ

มีนบรีุตัง้อยูใ่นเขตชัน้นอกของกรุงเทพมหานคร แบง่เขตปกครองออกเป็น  2 แขวง ได้แก่ 
แขวงมีนบรีุ และแขวงแสนแสบ มีพืน้ท่ีรวม 63.645 ตารางกิโลเมตร หรือ 39,778.125 ไร่มีอาณาเขต
ตดิตอ่กบัพืน้ท่ีใกล้เคียงดงันี ้

ทิศเหนือ ตดิตอ่กบั เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก โดยมีคลอง
แสนแสบ คลองบงึล าไผ ่ คลองสามวา คลองเจ๊ก ล ารางคคูต และคลองกีบหมเูป็นแนวกัน้

ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั เขตหนอจอก โดยมีคลองตาเตีย้ คลองบ้านเกาะ 
คลองล าหิน คลองล าต้นไทร และคลองล านกแขวกเป็นแนวกัน้

ทิศใต้ ตดิตอ่กบั เขตลาดกระบงั โดยมีคลองตาเสือและคลองนาย
โสเป็นแนวกัน้

ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบั เขตสะพานสงู และเขตคนันายาว โดยมีคลองลาด
บวัขาว และคลองบางชนัเป็นแนวกัน้



ข้อมูลทั่วไปของพืน้ที่เขต

1. จ านวนประชากรในพ้ืนที่จ าแนกตามอายุและแขวง

0-4  5-9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

ชาย 3,124 3,319 3,281 3,529 2,934 2,791 3,459 3,991 3,989 3,862 3,365

หญิง 3,020 3,169 3,295 3,715 3,290 3,077 4,122 4,766 4,931 4,467 4,059

รวม 6,144 6,488 6,576 7,244 6,224 5,868 7,581 8,757 8,920 8,329 7,424

ชาย 1,502 1,603 1,638 1,853 1,658 1,343 1,459 1,609 1,814 1,952 1,561

หญิง 1,363 1,480 1,582 1,839 1,668 1,435 1,581 1,868 2,058 2,218 1,682

รวม 2,865 3,083 3,220 3,692 3,326 2,778 3,040 3,477 3,872 4,170 3,243

รวมทัง้หมด 9,009 9,571 9,796 10,936 9,550 8,646 10,621 12,234 12,792 12,799 10,667

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

ชาย 2,353 1,814 1,056 648 444 225 99 42 7 1 44,515

หญิง 3,016 2,213 1,358 933 655 403 174 70 24 2 51,059

รวม 5,551 4,027 2,414 1,581 1,099 628 273 112 31 3 95,574

ชาย 1,075 706 418 337 232 100 48 18 4      - 20,930

แขวง

แขวงมีนบรีุ

เพศ

รวม

แขวงแสนแสบ

อาย ุ(ปี)

แขวง เพศ

แขวงมีนบรีุ

แขวงแสนแสบ

อาย ุ(ปี ตอ่)



หญิง 1,190 813 467 445 313 160 74 26 9      - 22,289

รวม 2,265 1,537 885 782 545 260 122 44 13      - 43,219

7,816 5,564 3,299 2,363 1,644 888 395 156 44 3 138,793

2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิน่ของประชากรในพ้ืนที่ 

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

แขวงมีนบรีุ 5,375 5,076 4,335 2,300 410 443 663 529

แขวงแสนแสบ            - 6 1            - 211 242 155 86

รวม 5,375 5,082 4,336 2,300 621 685 818 615

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

แขวงมีนบรีุ 7,171 7,008 7,261 4,088 8,621 8,240 10,170 5,619

แขวงแสนแสบ 2,615 2,580 2,579 1,469 2,056 2,026 1,920 1,109

รวม 9,786 9,588 9,840 5,557 10,677 10,266 12,090 6,728

การเกิด (คน) การตาย (คน)

รวมทัง้หมด

แขวงแสนแสบ

แขวง

แขวง
การย้ายเข้า (คน) การย้ายออก (คน)



3. การย้ายถิน่และเหตุของการย้ายถิน่

แขวง........... แขวง.......

หางานทํา

ต้องการเปลี่ยนงาน

ต้องการรายได้เพ่ิมขึน้

หน้าทีก่ารงาน

ศกึษาตอ่

ย้ายทีอ่ยอ่าศยั

กลบัภมิูลําเนา

ตดิตามครอบครัว

ทํากิจการครอบครัว

รักษาตวั

ขาดคนดแูล

ดแูลผู้ อ่ืน

อ่ืน ๆ 

สาเหต/ุแขวง
จํานวน (คน) แยกรายแขวง



4. จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน

แขวงมีนบรีุ แขวงแสนแสบ

เมียนร์ม่า 6,452 1,743 8,195

ลาว 2,273 611 2,884

กมัพชูา 4,235 1,928 6,163

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ           -           - 0

รวม 12,960 4,282 17,242

5. ความหนาแน่นของประชากร

พืน้ที่ จํานวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวงมีนบรีุ 95,997 44,759 51,238 28.459 40,972

แขวงแสนแสบ 43,308 20,984 22,324 35.186 13,002

ประเทศ
จํานวน (คน) แยกแขวง

รวม

ครอบครัวแขวง
ประชากร(คน)      ความหนาแน่น  

   (คน/ตร.กม.)

3,373.17               

1,230.83               



6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน)

ศาสนา จํานวน (คน)

พทุธ

อิสลาม

คริสต์

อ่ืนๆ (ระบ)ุ

7. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนที่เขต

ศาสนา จํานวน (แหง่)

พทุธ 6

อิสลาม 14

คริสต์ 1 (4)

ศาลเจ้า 1

อ่ืนๆ (ระบ)ุ  -



8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์

แขวง จํานวน (แหง่)

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

9. กิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญ โดดเด่น

กิจกรรม

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

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

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ความสําคญั ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม

ช่ือ ความสําคญั





บทบาทและภารกิจของส านักงานเขต

ส านกังานเขตมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกบัการปกครอง การทะเบียน การจดัท าแผนพฒันาเขต การจดัให้มีและบ ารุงรักษาทางบก 
ทางน า้ และทางระบายน า้ การจดัให้มีและควบคมุตลาด ทา่เทยีบเรือ ทา่ข้าม และที่จอดรถ การสาธารณปูโภค และการ
ก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณปูการ การสง่เสริมการฝึก และประกอบอาชีพ การสง่เสริมการลงทนุ การสง่เสริมการทอ่งเที่ยว 
การจดัการศกึษาการสงัคมสงเคราะห์ การพฒันาคณุภาพชีวติ การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ินและ
วฒันธรรมอนัดขีองท้องถ่ิน การจดัให้มีพิพิธภณัฑ์ การปรับปรุงแหลง่ชมุชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั การจดั
ให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ การสง่เสริมกีฬา การสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสทิธิเสรีภาพ
ของประชาชน การสง่เสริมการมสีว่นร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครัว การจดัให้มีและควบคมุสสุานและฌาปนสถาน การควบคมุการเลีย้งสตัว์ การจดัให้มี
และควบคมุการฆา่สตัว์ การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดแูล บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม การ
ผงัเมือง การวิศวกรรมจราจร การดแูลรักษาที่สาธารณะ การควบคมุอาคาร การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การสง่เสริม
และสนบัสนนุการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สนิ การจดัการสิง่แวดล้อมและมลพิษตา่ง ๆ การจดัเก็บ
รายได้ การบงัคบัการให้เป็นไปตามข้อบญัญตัิกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. ฝ่ายปกครอง มีอ านาจหน้าทีเ่ก่ียวกบัการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียนพินยักรรม ทะเบียนมลูนิธิ 
ทะเบียนสมาคม ทะเบยีนมสัยดิอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบยีนสตัว์พาหนะทะเบียนนิตกิรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
การสอบสวนรับรองบคุคล การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การเลอืกตัง้ การท าประชามตแิละประชาพิจารณ์ การจดัท า
แผนพฒันาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมลูขา่วสารของราชการ การบริหารงานบคุคลและสวสัดกิาร 
การประชาสมัพนัธ์การรับเร่ืองร้องทกุข์ การสือ่สารและรับสง่วิทย ุการประชมุ งานอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
งานลกูเสอืชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลือ่นท่ี งานสภาเขต งานราชการสว่นภมูิภาค งานยทุธศาสตร์นโยบายและแผน
และการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทัว่ไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอ านวยการและเลขานกุาร งานพิธีการ 
งานดแูลและรักษาความปลอดภยัอาคารสถานท่ีและยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทัว่ไปของ
ส านกังานเขต งานท่ีไมไ่ด้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของสว่นราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒. ฝ่ายทะเบียน มีอ านาจหน้าทีเ่ก่ียวกบัการทะเบยีนราษฎร ทะเบียนบตัรประจ าตวัประชาชนทะเบียนแรงงานตา่งด้าว 
สญัชาติ ทะเบยีนทัว่ไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนช่ือบคุคล) การควบคมุดแูลศนูย์บริการจดุเดียวเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) การจดัท าบญัชีรายช่ือผู้มีสทิธิเลอืกตัง้และการพิจารณาก าหนดหนว่ยเลอืกตัง้ การด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่อยูใ่นความรับผิดชอบและหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๓. ฝ่ายโยธา มีอ านาจหน้าทีเ่ก่ียวกบัการก่อสร้าง การซอ่มแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิว
จราจร สิง่สาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนญุาตตดัคนัหินทางเท้าการพิจารณาอนญุาตกระท าการตา่ง ๆ 
ในท่ีสาธารณะของหนว่ยงานสาธารณปูโภค  การจดัหาหรือจดัการกรรมสทิธ์ิท่ีดิน และอสงัหาริมทรัพย์อยา่งอ่ืน เพ่ือกิจการท่ี
อยูใ่นอ านาจหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอยา่งอื่น โดยวิธีตกลงซือ้ขาย การขออทุิศ และการจดัซือ้โดยวิธีปรองดอง
ตามมติคณะรัฐมนตรี การดแูลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนท่ียินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั การบ ารุงดแูล
รักษาคคูลอง ทางหรือทอ่ระบายน า้ สะพานข้ามคลอง การป้องกนัและแก้ไขปัญหาน า้ทว่ม ร่วมมอืกบัส านกัผงัเมืองในการ
วางและจดัท าผงัเมืองประเภทตา่ง ๆ การควบคมุอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลงิไหม้และผงัเฉพาะกิจ 
การตรวจสอบและควบคมุการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดพืน้ท่ีที่จะจดัรูปท่ีดินกรณีที่เป็นพืน้ท่ีเฉพาะภายในเขต การจดัท า 
ติดตัง้ ซอ่มแซมและดแูลรักษาความสะอาดป้ายช่ือซอยป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสขีอบคนัหิน การทาสตีเีส้น 
รวมถงึเส้นทแยงเหลอืง การจดัท าคนัชะลอความเร็ว การติดตัง้ guard-rail อปุกรณ์ประกอบถนนและทางจกัรยาน และ



ติดตัง้ ซอ่มแซมและดแูลรักษาความสะอาดป้ายช่ือซอยป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสขีอบคนัหิน การทาสตีเีส้น 
รวมถงึเส้นทแยงเหลอืง การจดัท าคนัชะลอความเร็ว การติดตัง้ guard-rail อปุกรณ์ประกอบถนนและทางจกัรยาน และ
รวมถงึการส ารวจออกแบบหรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจดัหาพสัด ุการควบคมุการ
ก่อสร้างซอ่มแซม ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษาตามสญัญาหรืออ านาจหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้วย และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย
๔. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภบิาล มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกบัการสขุาภิบาลอาหาร การสขุาภิบาล สถานท่ีและการประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายแก่สขุภาพ การสขุาภิบาลตลาด สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร และสะสมอาหาร การสขุาภิบาลสิง่แวดล้อม 
การสขุาภิบาลทัว่ไปให้ได้มาตรฐานทางสขุาภิบาลและถกูสขุลกัษณะ การควบคมุ ดแูลการจ าหนา่ยสนิค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ การควบคมุมลพษิ การพฒันาควบคมุและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม การเสริมสร้างศกัยภาพผู้บริโภคและสร้าง
หรือขยายเครือขา่ยการมีสว่นร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสขุ การก าจดัแมลงและสตัว์น าโรค การควบคมุการ
เลีย้งหรือปลอ่ยสตัว์ การควบคมุจดัการ ก าจดั ห้าม ป้องกนัและระงบัเหตรุ าคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึน้ในที่สาธารณะหรือ
สถานท่ีเอกชน การอนญุาตให้ใช้เคร่ืองขยายเสยีง การออกใบอนญุาตสสุานและฌาปนสถาน สถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลงิ 
การปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายตา่ง ๆ เช่น กฎหมายวา่ด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไมส่บูบหุร่ี โรงงาน เป็นต้น 
และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๕. ฝ่ายรายได้ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกบัการด าเนินการจดัเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่ ภาษีและคา่ธรรมเนียมตา่ง 
ๆ คา่เช่า คา่บริการ และรายได้อืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสบืทรัพย์ผู้ ค้างช าระภาษีที่อยูใ่นพืน้ท่ีเขต การด าเนินคดีแก่
ผู้ ค้างช าระภาษี การจดัท าทะเบยีนควบคมุการจดัเก็บรายได้ การจดัท าสถิติการจดัเก็บรายได้แตล่ะประเภท การรายงานการ
จดัเก็บภาษี และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๖. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกบัการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การรักษาสภาวะสิง่แวดล้อม การเก็บขนมลูฝอย (ยกเว้นมลูฝอยในแมน่ า้เจ้าพระยาเรือทอ่งเที่ยว และเรือสนิค้า) 
การสบูขนถ่ายสิง่ปฏิกลู ไขมนั และน า้มนั การจดัเก็บคา่ธรรมเนยีมการเก็บขนมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู การปลกู ดแูลและ
บ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนญุาตตดัและขดุย้ายต้นไม้ในท่ีสาธารณะ การจดัท าแผนการปลกูต้นไม้และพืน้ท่ีสเีขียวใน
พืน้ท่ีเขตที่รับผิดชอบ การดแูลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานท่ีที่มคีวามส าคญัทางประวตัิศาสตร์และ
สถาปัตยกรรม การสนบัสนนุงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๗. ฝ่ายการศึกษา มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกบัการสง่เสริม สนบัสนนุและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศกึษาจดั
การศกึษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศกึษาชาติโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสาน ตรวจสอบ กลัน่กรองงาน
ด้านการบริหารงานบคุคลและสวสัดิการของข้าราชการครู และบคุลากรทางการศกึษาของสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ี เพื่อ
น าเสนอผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ วิเคราะห์ข้อมลูประชากรวยัเรียนเพื่อการวางแผนการรับนกัเรียนแตล่ะระดบั ตรวจสอบ
และจดัท าบญัชีรายช่ือเด็กอายถุงึเกณฑ์การศกึษาภาคบงัคบัสง่ให้สถานศกึษาที่รับผิดชอบในพืน้ที่เขตเพื่อเตรียมการรับ
นกัเรียน ประสานงาน ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศกึษาในพืน้ท่ีเขต รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ กลัน่กรอง 
ข้อมลูสารสนเทศทางการศกึษาเพื่อน าเสนอผู้อ านวยการเขต ให้บริการข้อมลูสารสนเทศและประชาสมัพนัธ์เผยแพร่เก่ียวกบั
งานการศกึษาของส านกังานเขต วางแผนและด าเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหลง่สนบัสนนุ ประสานและรวบรวม
ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัแหลง่ทรัพยากรที่สนบัสนนุการจดัการศกึษาทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถ่ินอยา่งเป็นระบบ 
สง่เสริมการจดัสวสัดิการ สวสัดิภาพในสถานศกึษา การสง่เสริมการพิทกัษ์สทิธิเดก็และเยาวชน การคุ้มครองสทิธิของ
นกัเรียน ส ารวจและจดัท าทะเบียนแหลง่เรียนรู้ สิง่แวดล้อมทางการศกึษาและภมูิปัญญาท้องถ่ิน สง่เสริมการพฒันา
ศกัยภาพ และประสานการใช้ประโยชน์แหลง่การเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ สง่เสริมและสนบัสนนุกิจการนกัเรียนของ
สถานศกึษา สง่เสริม สนบัสนนุ การสรรหาและแตง่ตัง้คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สง่เสริมและพฒันาความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่และประเมินผลการปฏิบตัิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประสาน
การส ารวจข้อมลู สง่เสริมการจดัการศกึษาส าหรับเดก็พิการ ด้อยโอกาส เด็กความสามารถพเิศษกบัสถานศกึษาและ



การส ารวจข้อมลู สง่เสริมการจดัการศกึษาส าหรับเดก็พิการ ด้อยโอกาส เด็กความสามารถพเิศษกบัสถานศกึษาและ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการด้านภารกิจของศนูย์วิชาการ ด าเนินการด้านการเงิน การงบประมาณและการจดัหาพสัดุ
ครุภณัฑ์ และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๘. ฝ่ายการคลัง มีอ านาจหน้าทีเ่ก่ียวกบัการงบประมาณ การเงิน การบญัชี และการพสัดทุี่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร เงินอดุหนนุรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด (ได้แก่ การรับเงิน การเบกิจ่ายเงิน การน าสง่เงินตอ่
คลงักรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจดัท าสรรพบญัชีและทะเบียนตา่ง ๆ การตรวจสอบหลกัฐานการจา่ย การจดัท า
งบเดือนแสดงรายการจ่ายเงิน ของหนว่ยงาน การจดัท ารายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด การวเิคราะห์รายงาน
ทางการเงินเพื่อการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหนว่ยงาน การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีการ
ควบคมุการจดัท าแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการด าเนินงาน ด้านงบประมาณ 
การจดัหาและควบคมุพสัด ุการควบคมุทรัพย์สนิ การบริหารการเงินการคลงัภาครัฐสูร่ะบบอิเลก็ทรอนิกส์) การปฏิบตังิาน
ตามโครงการจดัระบบข้อมลูและขา่ยงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จ านวน ๙ ระบบงาน (ได้แก่ 
ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบญัชีระบบงานบญัชีทรัพย์สนิ ระบบงานจดัซือ้ ระบบงานจดัจ้าง 
ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลงัพสัดกุลาง ระบบงานบริหารน า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่) การบริหารข้อมลูและ
รายงานภาพรวมของงบประมาณการเงิน การคลงั การพสัดแุละทรัพย์สนิของหนว่ยงาน และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย
๙. ฝ่ายเทศกิจ มีอ านาจหน้าทีเ่ก่ียวกบัการบงัคบัการให้เป็นไปตามข้อบญัญตัิกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคมุ ดแูลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสง่เสริมดแูลความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน การสง่เสริมสนบัสนนุงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั งานนิติการทัว่ไป 
งานเก่ียวกบัคดีและการประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัคดี และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย
๑๐. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกบัการด าเนินการพฒันาชมุชน และสงัคมทัง้ทางด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ สงัคม อนามยั และคณุภาพชีวิต เช่น การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศกัยภาพ
ของผู้น าชมุชน องค์กรชมุชนและเครือขา่ยชมุชน การพฒันาสภาพแวดล้อมและท่ีอยูอ่าศยั การจดัให้มีองค์กรประชาชนใน
รูปแบบคณะกรรมการชมุชน การสง่เสริมสนบัสนนุและจดัตัง้สหกรณ์ชมุชน กองทนุพฒันาชมุชน กองทนุหมูบ้่านและชมุชน
เมือง การปรับปรุงชมุชน การรือ้ย้ายชมุชน การประสานงานกบัหนว่ยงานอื่นเพื่อจดัหาที่อยูช่ัว่คราว การสง่เสริมอาชีพการ
จดัหาแหลง่จ าหนา่ยผลผลติ การด าเนินการเก่ียวกบัศนูย์ฝึกอาชีพ การจดัตัง้ศนูย์สง่เสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การ
ด าเนินการเก่ียวกบัยาเสพตดิ การสงเคราะห์สตรี ผู้สงูอาย ุผู้ ด้อยโอกาส และผู้ประสบภยั การสงเคราะห์และคุ้มครองสวสัดิ
ภาพและสง่เสริมความประพฤตเิด็ก การควบคมุดแูลการด าเนินงานสถานรับเลีย้งเด็กและสถานสงเคราะห์ ศนูย์เยาวชน 
ห้องสมดุ บ้านหนงัสอื ศนูย์กีฬาและลานกีฬา การด าเนินการเก่ียวกบัเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายแุละคนพกิาร การให้บริการ และจดั
กิจกรรมนนัทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมดุ ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนรัุกษ์สง่เสริม เผยแพร่ ฟืน้ฟ ูบ ารุงรักษา 
ศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมอนัดงีามของท้องถ่ิน งานสภาวฒันธรรมเขต งานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวและพฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยว การสนบัสนนุและประสานการด าเนินงานร่วมกบัเครือขา่ยด้าน
วฒันธรรม นนัทนาการและการทอ่งเที่ยว การให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร 
การด าเนินการเก่ียวกบัศนูย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
 ที่มา : กองอตัราก าลงั ส านกังาน ก.ก., การจัดโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร การแบ่งส่วนราชการ 
การก าหนดกรอบ อัตราก าลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร และ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งกรุงเทพมหานคร. ข้อมลูเมื่อวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒  

 



 



โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

16 (ข้าราชการ 13 ,

ผู้บริหาร 3)

18 (ข้าราชการ 15 ,

ผู้บริหาร 3)
22 22 9 8

16 16 1 1  -  -

12 12 27 27 6 8

13 13 2 2  -  -

8 (โรงเรียน 15) 8 (โรงเรียน 15) 2 3 1 1

17 18 23 24 23 24

12 12 2 2  -  -

15 15 5 5  -  -

12 12 310 319 161 162

10 11 4 4 1 1

131 133 398 409 201 204

สว่นราชการในสํานกังานเขต

ฝ่ายการศกึษา

ลกูจ้างประจําข้าราชการ

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

รวม

ลกูจ้างชัว่คราว

จํานวน (คน)



2. จ านวนข้าราชการการเมือง

1 คน

7 คน

3. รายได้ของส านักงานเขต 

ประมาณการ รายได้จริง

 - ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 116,000,000 119,104,627.82

1,970,000 2,180,162.91

16,000,000 16,369,476.05 คา่ธรรมเนียมขยะปี 56

                  -                   - 13,767,842.00       

                  -                   -

 - ภาษีป้าย

 - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ระบ)ุ

 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - ภาษีบํารุงท้องที่

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รายได้ (ล้านบาท)
ประเภทของรายได้



4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต 

งานประจํา งานยทุธศาสตร์

2,500,000 2,952,000

465,090                -

                  -                -

                  -                -

689,000 34,158,000

2,000,000 26,519,000

                  -                -

15,654,800 1,192,800

                  - 1,694,000

                  - 1,127,500

21,308,890 67,643,300

งบสนบัสนนุงานประจําและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง คา่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบตัริาชการประขําปี

ของหน่วยงาน

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

สว่นราชการในสํานกังานเขต

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)

งบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

สถานีต ารวจนครบาลมีนบุรี

ส านักงานบริการโทรศัพท์มีนบุรี

กองบังคับการต ารวจนครบาล 3

ศาลจังหวัดมีนบุรี

เรือนจ าพิเศษมีนบุรี

ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ( เขตเดินรถที ่2)

สถานีดับเพลิงบางชัน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี

แขวงการทางมีนบุรี

ทีท่ าการไปรษณีย์โทรเลขมีนบุรี 

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ทีต่ัง้

ส านักงานเขตมีนบุรี

การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี

 กองประปามีนบุรี

ส านักงานทีดิ่นกรุงเทพมหานครสาขามีนบุรี

ส านักงานอัยการจังหวัดมีนบุรี

ส านักงานทีดิ่นกรุงเทพมหานครสาขามีนบุรี



หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กทม.4 

ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบรีุ)  

สถานีวทิยุกระจายเสียงทหารอากาศ 01(มีนบรีุ)

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ (ตอ่) ทีต่ัง้

ส านักงานสหกรณ์ส่งเสริมการเกษตร พืน้ที ่2

การส่ือสารแห่งประเทศไทย มีนบุรี

. ส านักงานพฒันาสังคมและสวสัดิการกรุงเทพ  8 

ทีท่ าการศาลแรงงานกลาง (สาขามีนบุรี) 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ

ส านักงานเกษตรอ าเภอมีนบุรี

ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

สรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  21

สถานีจ่ายน้ าประปามีนบุรี



ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดนิตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

พืน้ท่ีเขตมีนบุรีมีการก าหนดการใช้ท่ีดนิหลกัในพืน้ท่ีไว้ 6 ประเภท คือ 
1. ประเภทอนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาตขิองพืน้ท่ีชนบทและเกษตรกรรม ในบริเวณท่ีมีข้อจ ากดั
ด้านการระบายน า้และมีความเส่ียงตอ่การเกิดอทุกภยั
2. ประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแนน่น้อย มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
- รองรับการขยายตวัของการอยูอ่าศยัท่ีมีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง 
- ด ารงรักษาการอยูอ่าศยัท่ีมีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง 
- ด ารงรักษาการอยูอ่าศยัท่ีมีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมืองซึง่อยูใ่นเขตการให้บริการของระบบขนสง่มวลชน
3. ประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแนน่ปานกลาง มีวตัถปุระสงค์เพ่ือรองรับการอยูอ่าศยัในบริเวณพืน้ท่ีตอ่เน่ืองกบัเขตเมืองชัน้ใน  ศนูย์ชมุชนชานเมือง เขต
อตุสาหกรรมและนิคมอตุสาหกรรม
4. ประเภทพาณิชยกรรม มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
- ใช้ประโยชน์เป็นศนูย์ชมุชนชานเมืองเพ่ือสง่เสริมความเป็นศนูย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนนัทนาการ
ท่ีจะก่อให้เกิดความสมดลุระหวา่งท่ีอยูอ่าศยัและแหลง่งานของประชาชนท่ีอยู่อาศยับริเวณชานเมือง 
- ใช้ประโยชน์เป็นศนูย์พาณิชยกรรมของเมือง เพ่ือรองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนนัทนาการท่ีให้บริการแก่ประชาชนโดยทัว่ไป
5. ประเภทอตุสาหกรรม มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นเขตการบริหารและจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอตุสาหกรรมการผลิต
6. ประเภทสถาบนัราชการการสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นสถาบนัราชการและการด าเนินกิจการของรัฐท่ีเก่ียวกบัการ
สาธารณปูโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์



ประเภทการใช้ทีด่นิ พืน้ทีต่ามผงัเมืองรวม (ตร.ม.) การใช้ทีด่นิ พ.ค. 56-มิ.ย.57 (ตร.ม.)

ทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นน้อย 15,770,098.04 37,390.30

ทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง 7,889,462.12 10,591.47

ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรม 2,715,817.34 1,666.00

ทีด่นิประเภทอนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม 32,891,089.32 21,922.35

ทีด่นิประเภทอตุสาหกรรม 1,268,378.53                 -   

ทีด่นิประเภทสถาบนัราชการ การสาธารณปูโภคและ

สาธารณปูการ 160,102.13                 -   

รวม 60,694,947.48 71,570.12





2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพ้ืนที่เขต

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ถนนสายหลกั 9 P

ถนนสายรอง 8 P

ตรอก ซอย 169 P

จํานวนจดุตดัของถนนในพืน้ทีเ่ขต........................................จดุ

สภาพถนน (จํานวนสาย)
ระยะทาง (กม.)จํานวน (สาย)ประเภทถนน



2.2 ถนนในความรับผิดชอบของส านักการโยธา

สายรอง ถนนคุ้มเกล้า ถนนสวุนิทวงศ์ คลองตาเสอื 3210 30 7 ค.ส.ล. 2

สายหลกั ถนนนิมิตรใหม่ ถนนสวุนิทวงศ์ ซอยหมูบ้่านอินทราวลิล์ 1200 30 19 ค.ส.ล. 6

สายรอง ถนนประชาร่วมใจ ถนนนิมิตรใหม่ คลองบงึไผ่ 700 30 7 แอสฟัลต์ 2

สายหลกั ถนนพระยาสเุรนทร์ ถนนรามอินทรา คลองลําควายตาย 500 30 26 ค.ส.ล. 4

สายหลกั ถนนมีนพฒันา ถนนเสรีไทย ถนนรามคําแหง 1437 30 19 ค.ส.ล. 6

สายหลกั ถนนรามคําแหง ถนนสวุนิทวงศ์ คลองบางชนั 4456 30 18 ค.ส.ล. 8

สายหลกั ถนนราษฏร์อทุิศ ถนนสวุนิทวงศ์ ถนนเลยีบวารี 6500 30 19 ค.ส.ล. 6

สายรอง ถนนสามวา ถนนสวุนิทวงศ์ ลํารางสามวา 1000 20 7 ค.ส.ล. 2

สายหลกั ถนนสหีบรุานกิุจ สี่แยกมีนบรีุ คลองสามวา 1200 40 32 ค.ส.ล. 8

สายหลกั ถนนสหีบรุานกิุจ คลองสามวา ถนนร่มเกล้า 580 30 32 ค.ส.ล. 4

สายหลกั ถนนเสรีไทย คลองบางชนั สี่แยกมีนบรีุ 1805 30 19 ค.ส.ล. 6

สายหลกั ถนนหทยัราษฏร์ ถนนสวุนิทวงศ์ ลํารางโต๊ะสขุ 1900 30 14 ค.ส.ล. 4

ประเภท ช่ือถนน จาก ถึง ความยาว (ม.)
เขตถนนกว้าง 

(ม.)

ผวิจราจรกว้าง
(ม.)

ลักษณะผวิจราจร ช่องจราจร



2.2 ถนนในความรับผิดชอบของส านักการโยธา (ต่อ)

ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา

สายรอง ถนนคุ้มเกล้า ถนนสวุนิทวงศ์ คลองตาเสอื 0.5 0.5 แอสฟัลต์ แอสฟัลต์

สายหลกั ถนนนิมิตรใหม่ ถนนสวุนิทวงศ์ ซอยหมูบ้่านอินทราวลิล์ 3 3 กระเบือ้ง กระเบือ้ง

สายรอง ถนนประชาร่วมใจ ถนนนิมิตรใหม่ คลองบงึไผ่ 1 1 แอสฟัลต์ แอสฟัลต์

สายหลกั ถนนพระยาสเุรนทร์ ถนนรามอินทรา คลองลําควายตาย 2 2 กระเบือ้ง กระเบือ้ง

สายหลกั ถนนมีนพฒันา ถนนเสรีไทย ถนนรามคําแหง 3 3 กระเบือ้ง กระเบือ้ง

สายหลกั ถนนรามคําแหง ถนนสวุนิทวงศ์ คลองบางชนั 1 1 กระเบือ้ง กระเบือ้ง

สายหลกั ถนนราษฏร์อทุิศ ถนนสวุนิทวงศ์ ถนนเลยีบวารี 1 1 แอสฟัลต์ แอสฟัลต์

สายรอง ถนนสามวา ถนนสวุนิทวงศ์ ลํารางสามวา 1 1 แอสฟัลต์ แอสฟัลต์

สายหลกั ถนนสหีบรุานกิุจ สี่แยกมีนบรีุ คลองสามวา 4 4 อินเตอร์ลอ็ค อินเตอร์ลอ็ค

สายหลกั ถนนสหีบรุานกิุจ คลองสามวา ถนนร่มเกล้า 2.5 2.5 อินเตอร์ลอ็ค อินเตอร์ลอ็ค

สายหลกั ถนนเสรีไทย คลองบางชนั สี่แยกมีนบรีุ 3.1 3.1 กระเบือ้ง กระเบือ้ง

สายหลกั ถนนหทยัราษฏร์ ถนนสวุนิทวงศ์ ลํารางโต๊ะสขุ 1 1 กระเบือ้ง กระเบือ้ง

ลักษณะทางเท้า/ไหล่ทางทางเท้า/ไหล่ทาง(ม.)
ประเภท ช่ือถนน จาก ถึง



2.3 ถนนอ่ืน ๆ 

5. ถนนหม่อมเจ้าสง่างาม สปุระดษิฐ์

2.4 ทางแยกในพืน้ที่

2.5 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพ้ืนที่เขต

ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีทีส่ร้าง

รามคําแหง ลาดบวัขาว

รามคําแหง มีนบรีุตดัร่มเกล้า

สวุนิทวงศ์ ข้ามแยกไฟฟ้ามีนบรีุ

สวุนิทวงศ์ ข้ามแยกเมืองมีนบรีุ

2. แยกสหีบรุานกิุจ

3. แยกรามคําแหง-ร่วมเกล้า

4. แยกร่มเกล้าสวุนิทวงศ์

5. แยกราษฏร์อทุิศ

6. แยกบางชนั

7. แยกลาดบวัขาว

8. แยกเคหะร่มเกล้า

9. ซอยร่มเกล้า 24 (การเคหะร่มเกล้า)

10. ซอยสวุนิทวงศ์ 7 (บ้านเกาะ)

11. ซอยราษฏร์อทุิศ 24

12. ซอยสวุนิทวงศ์ 13 (ชมุชนทองสงวน)

1. แยกเมืองมีน 9. แยกนิมิตใหม่

1. ถนนรามอินทรา

2. ถนนเสรีไทย

3. ถนนร่วมเกล้า

4. ถนนสวุนิทวงศ์

6. ถนนราษฎร์ร่วมใจ

7. ถนนบงึขวาง

8. ซอยรามอินทรา 117 (เจริญพฒันา)



2.6 จ านวนสัญญาณไฟจราจร (2556) ในพืน้ที่เขตมีนบุรี

ทางแยก (ทางแยก)
คนข้ามชนิดกดปุ่ ม

(แหง่)

ไฟกระพริบทางข้าม

 (จดุ)
ไฟกระพริบหวัเกาะ (จดุ)

ไฟสลบัทิศทาง 

(จดุ)

ไฟกระพริบ

จดุอนัตราย

 (จดุ)

ไฟสลบัทิศทาง

ช่องเดนิรถ

ประจําทาง (จดุ)

รวม

7 - 24 - - 2 - 33

4 รูปแบบ

1. รถโดยสารประจําทาง (รถเมล์) 3. รถสองแถว

2. รถตู้ 4. เรือโดยสาร 

2.8 สภาพการจราจรในพ้ืนที่ (ความเร็วเฉล่ียของถนนสายหลักในพ้ืนที่เขต)

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก

เสรีไทย แยกมีนบรีุ - แยกบางกะปิ 9.5 26.62 31.05 38.14 31.64

รามคําแหง(ปลาย) แยกสวุนิทวงศ์ - แยกหมูบ้่านสวนสน 11.8 32.72 46.25 30.71 38.77

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

ประเภทสญัญาณไฟจราจร

ช่ือถนน ช่วงถนนทีท่ําการสํารวจ ความยาว (ก.ม.)

ความเร็วในการเดนิทาง (กม./ชม.)

เร่งดว่นเช้า 7.00 น. - 9.00 น. เร่งดว่นเย็น 16.00 น.-18.00 น.

2.7 รูปแบบการเดินทางหลักในพ้ืนที่เขต



2.9 พ้ืนที่ที่มีปัญหาการจราจร

ช่วงเวลา

2.10 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.) สถิตผิู้ ใช้ทาง (คน)
สถิตอิบุตัเิหต

 (ครัง้/เดอืน)

จํานวนจดุจอดจกัรยานในพืน้ที.่........................................จดุ

จดุ/บริเวณทีก่ารจราจรตดิขดั สาเหตุ

ซอยสวุนิทวงศ์ 28 - ถนนร่มเกล้า ถนนสวุนิทวงศ์

ถนนร่มเกล้า

ถนนร่มเกล้า

ปลายทางต้นทางช่ือถนน/เส้นทาง

ถนนบงึขวาง ถนนสวุนิทวงศ์

ถนนราษฎร์รัฐพฒันา ถนนราษฎร์อทุิศ

ถนนร่มเกล้า 6

ถนนสวุนิทวงศ์ 43

ถนนร่มเกล้า 14



2.11 จ านวนท่าเทยีบเรือในพ้ืนที่ (เรือโดยสาร).........4..................ท่า

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

2.13 ระยะเวลาเฉล่ียที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากทีพ่กั/ทีท่ํางานถึงบริการขนสง่สาธารณะ)...............................นาที

2.14 สภาพทางเท้าในพ้ืนที่ (ความเห็นทีมี่ตอ่ทางเท้าในพืน้ที)่........................................

2.15  ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จํานวนรถยนต์ทีส่ามารถรองรับได้

รถยนต์ทีร่องรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)
ช่ืออาคาร/สถานทีจ่อดรถยนต์

เจ้าของ



2.16 จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

บริเวณทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ สถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุสาเหตุ การป้องกนั/แก้ไข







คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนที่เขต

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.

คลองลําบงึไผ่ คลองแสนแสบ สดุเขตมีนบรีุ 10 - 40 1,400 / / /

คลองลําหนิ (ฝ่ังใต้) คลองแสนแสบ คลองลําต้นไทร 10 3,100 / / /

คลองโตนด คลองแสนแสบ คลองบงึขวาง  10 - 40 2,480 / / /

คลองบงึขวาง คลองสี่ประเวศ ปตร.บงึขวาง  8 - 18 2,850 / / /

คลองแยกคลองลําหนิ คลองบงึใหญ่ คลองลําหนิ (ฝ่ังใต้) 20 - 30 4,000 / / /

คลองลําต้นไทร คลองลําหนิ (ฝ่ังใต้) คลองลํานกแขวก 12 - 70 2,800 / / /

คลองลําตุ๊กตา คลองลําต้นไทร คลองแยกคลองลําหนิ 8 - 54 2,800 / / /

คลองลําไผ่เหลือง คลองสี่ คลองบงึใหญ่ 10 - 12 2,100 / / /

คลองแยกคลองตะโหนด คลองตะโหนด คลองลําไผ่เหลือง 3 - 10 3,550 / / /

คลองลํานกแขวก คลองลําต้นไทร สดุเขตมีนบรีุ 40 1,650 / / /

คลองลําไผ่ผี คลองลําต้นไทร ถนนสวุินทวงศ์ 8 1,100 / / /

คลองเจ็ก คลองแสนแสบ ระยะที่กําหนด 6 3,240 / / /

คลองลําพงัพวย คลองไผ่เหลือง ลํารางศาลเจ้าพอ่ตว่น 10 4,360 / / /

คลองกีบหม ู(มีนบรีุ) คลองบางชนั ลํารางกีบหมู 6 1,200 / / /

คลองตานวย คลองบงึขวาง คลองสองต้นนุ่น 10 2,660 / / /

การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ
หมายเหตุช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)

แนวเข่ือนป้องกนันํา้

ทว่ม



มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.

คลองล๊อก 4 (เช่ือมคลองเจ็ก) คลองเจ็ก คลองสามวา 8 1,690 / / /

ลํารางตามดุ คลองแสนแสบ คลองแยกคลองลําหนิ 4 - 5 800 / / /

ลํารางตาแล คลองแสนแสบ คลองแยกคลองลําหนิ 5 800 / / /

ลํารางศาลาคู้ คลองแสนแสบ คลองแยกคลองลําหนิ 4 800 / / /

ลํารางกระเทยีม คลองบางชนั ถนนรามอินทรา 3 - 8 1,000 / / /

ลํารางสาธารณะตัง้แตล่ํารางเกาะข่าลํารางเกาะข่า คลองกีบหมู 3 - 4 450 / / /

ลํารางสาธารณะข้างวดับําเพ็ญเหนือคลองแสนแสบ ระยะที่กําหนด 5 - 6 280 / / /

ลํารางสาธารณะ(ข้าง รพ.เสรีรักษ์)ถนนเสรีไทย ระยะที่กําหนด 4 400 / / /

ลํารางสะแกงาม คลองเจ็ก ลํารางคคูต 4 800 / / /

ลํารางตามั่ง คลองเจ็ก ลํารางคคูต 4 800 / / /

ลํารางสาธารณะคลองสองต้นนุ่นคลองสองต้นนุ่น ระยะที่กําหนด 3 - 4 1,300 / / /

ลํารางเกาะข่า ถนนรามอินทรา ระยะที่กําหนด 8 1,100 / / /

ลํารางเจ็คเฮาส์ ถนนสวุินทวงศ์ ระยะที่กําหนด 3 350 / / /

ลํารางโต๊ะรอด คลองสองต้นนุ่น ระยะที่กําหนด 4 400 / / /

ลํารางกีบหมู คลองกีบหมู ถนนเจริญพฒันา 6 670 / / /

ลํารางคคูต (มีนบรีุ) ถนนเจริญพฒันา ลํารางสะแกงาม 4 330 / / /

ลํารางตายิม้ คลองสี่ คลองลําพงัพวย 4 700 / / /

การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ
หมายเหตุช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)

แนวเข่ือนป้องกนันํา้

ทว่ม



มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.

ลํารางเลียบคลองบงึขวาง คลองบงึขวาง ระยะที่กําหนด 4 950 / / /

ลํารางยายพร้อม คลองแสนแสบ คลองแยกคลองลําหนิ 2 1,100 / / /

ลํารางยีมาน คลองสองต้นนุ่น ระยะที่กําหนด 4 400 / / /

ลํารางสะตือ คลองบงึใหญ่ ระยะที่กําหนด 4 940 / / /

ลํารางสาธารณะคลองลําพงัพวยคลองแพงพวย ลํารางวดัทองสมัฤทธ์ิ 4 2,000 / / /
ลํารางสาธารณะโต๊ะสาว 

(ข้างซอยธํารงค์วินิจฉัย)

คลองแสนแสบ คลองแยกคลองลําหนิ 3 720 / / /

ลํารางสาธารณะ (หลงัชมุชนธรากร) คลองลาดบวัขาว ลํารางสาธารณะ 4 730 / / /

(บวัขาวฝ่ังนอก)

ลํารางสาธารณะแยกคลอง

ลํานายโส

คลองลํานายโส ระยะที่กําหนด 5 300
/ / /

ลํารางสาธารณะตัง้แตแ่สนแสบคลองแสนแสบ ลํารางเลียบคลองบงึขวาง 4 1,600 / / /
ลํารางสาธารณะตัง้แตค่ลองบงึขวางคลองบงึขวาง ลํารางสาธารณะ (หลงั 6 700 / / /

ชมุชนธรากร) 

ลํารางสาธารณะตัง้แตค่ลองสี่ คลองสี่ สดุระยะที่กําหนด 5 400 / / /
ลํารางสาธารณะตัง้แตค่ลองสี่ถึงคลองไผ่เหลืองคลองสี่ คลองไผ่เหลือง 10 180 / / /
ลํารางสาธารณะตัง้แต่ ถนนเสรีไทย ถนนรามอินทรา 14 - 28 225 / / /

ผู้ รับผิดชอบ
หมายเหตุช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)

แนวเข่ือนป้องกนันํา้

ทว่ม
การบกุรุกพืน้ที่



มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.
ถนนเสรีไทยถึงถนนรามอินทรา

ลํารางหนองปลาร้า (ฝ่ังสวุิ

นทวงศ์)

ถนนสวุินทวงศ์ ระยะที่กําหนด 2 700
/ / /

ลํารางแยกคลองโตนด คลองแยกคลองโตนด ระยะที่กําหนด  2 - 6 1,340 / / /
ลํารางบงึสนามบวั คลองลําพงัพวย คลองสี่ประเวศ  2 - 4 840 / / /
ลํารางเลียบซอยชนบท ลํารางสาธารณะ คลองแสนแสบ 5 745 / / /

คลองสองต้นนุ่น

ลํารางสาธารณะหลงัโรงเรียน

เศษฐบตุรบําเพ็ญ

ลํารางเกาะข่า ระยะที่กําหนด  3 - 5 450 / / /

ลํารางสาธารณะข้างโรงเรียน

เศษฐบตุรบําเพ็ญ

ถนนรามอินทรา ระยะที่กําหนด 4 410 / / /

ลํารางสาธารณะตัง้แตค่ลอง

สี่ถึงถนนบงึขวาง

คลองสี่ ถนนบงึขวาง 1 - 3 750 / / /

ลํารางสาธารณะลาด

ทองหลาง

ปลายซอยหมู่บ้าน ระยะที่กําหนด 2 - 4 380 / / /

บวัขาว 62

ลํารางสาธารณะหลงัการไฟฟ้า คลองแสนแสบ ระยะที่กําหนด 5 1,350 / / /

หมายเหตุช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)
แนวเข่ือนป้องกนันํา้

ทว่ม
การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ



มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.
ลํารางหนองปลาร้า (หลงั

บริษัท CPF)

คลองโตนด ถนนราษฎร์อทุศิ 3 - 10 470 / / /

ลํารางสาธารณะ(บวัขาวฝ่ัง

นอก)

ลํารางสาธารณะ ลํารางเลียบคลองบงึขวาง 5 - 10 780 / / /

(หลงัชมุชนธรากร)

คลองสองต้นนุ่น คลองแสนแสบ คลองลํานายโส  7 - 24 3,550 / / /

คลองแสนแสบ คลองลาดบวัขาว ลํารางสาธารณะข้างซอย  20 - 35 11,500 / / / บางช่วง
ธํารงวินิจฉัย

คลองบงึขวาง ปตร.บงึขวาง คลองลาดบวัขาว  8 - 18 4,050 / / / บางช่วง
คลองสามประเวศ คลองบงึขวาง ลํารางศาลเจ้าพอ่ตว่น  8 - 15 2,600 / / /
คลองสามวา คลองแสนแสบ คลองล็อก 4  14 - 25 2,000 /

(เช่ือมคลองเจ็ก)

คลองบงึใหญ่ คลองแสนแสบ ลํารางตาทรัพย์  15 - 25 4,200 / / /
คลองสี่ประเวศ คลองแสนแสบ ลํารางศาลเจ้าพอ่ตว่น  8 - 15 5,400 / / /

ช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)
แนวเข่ือนป้องกนันํา้

ทว่ม
การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ

หมายเหตุ



ข้อมูลเก่ียวกับน า้ท่วม

1. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขัง และการระบายน ้า

มาก ปานกลาง น้อย

แยกนิมิตใหม่ 30,864.20 นํา้ฝน 120 P

แยกราษฎร์อทุิศ 23,148.15 นํา้ฝน 120 P

ทีก่ลบัรถใต้สะพานข้ามคลอง

สามวา ถนนสหีบรุานกิุจ

1,543.21 นํา้ฝน 60
P

หมบู้าน.บวัขาวฝ่ังนอก 77,160.49 นํา้ฝน 120 P

หมบู้าน.บวัขาวฝ่ังใน 231,481.48 นํา้ฝน 120 P

จดุอ่อนนํา้ทว่ม (ข้อมลูจากสํานกัการระบายนํา้)

1. หน้าโรงเรียนคุ้มเกล้าสกอลา่ 6. แยกนิมิตใหม่ตดัสวุนิทวงศ์ 11.ชมุชนหมูบ้่านบวัขาวฝ่ังนอก

2. หน้าร้านอาหารมายทะเล 7. ทีก่ลบัรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา 12. ชมุชนหมูบ้่านบวัขาวฝ่ังใน

3. หน้าวดัทองสมัฤทธ์ิ 8. แยกราษฎร์อทุิศตดัสวุนิทวงศ์ 13. หน้าโรงเรียนพรสดุา แยกร่มเกล้าตดัสวุนิทวงศ์

4. หมูบ้่านศภุาลยัเลค 4 9. หมูบ้่านร่วมสขุ 2 14. หมูบ้่านรุ่งนภาเพลส

5. ช่วงหมูบ้่านประภาวรรณโฮม 1,2 10. หมูบ้่านมีนบรีุการณ์เดน็โฮม 15. ทีก่ลบัรถใต้สะพานคลองสามวา

 บริเวณทีเ่ป็นจดุอ่อนนํา้ทว่ม ขนาดพืน้ที ่(ตร.ม.) สาเหตุ
ระยะเวลา

เฉลี่ยใน

การ

ผลกระทบตอ่พืน้ที่



 2. ปริมาณน ้าฝนรวมของพ้ืนที่

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สํานกังานเขตมีนบรีุ 7.0 2.0 12.2 60.0 136.0 259.0 187.5 378.0 392.5

ปริมาณน า้ฝนรวมรายเดือน ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มิลลิเมตร ร้อยละ /เดือน /วัน

สํานกังานเขตมีนบรีุ 254.5 17.0 6.5 1,712.2 2.2 142.7 4.7

แหล่งข้อมูล : ส านักการระบายน า้ กรุงเทพมหานคร

 3. ช่วงเวลาที่มีฝนตกมากที่สุดของปี คอื  ระหวา่งเดอืนสงิหาคม  ถึง เดอืน พฤศจิกายน

 4. ช่องทางหลักในการระบายน ้าในพืน้ทีเ่ขตประกอบด้วย คลอง,ท่อระบายน า้

น า้ฝนรวมทัง้ปี

ปริมาณน า้ฝนรวมรายเดือน

ปริมาณน า้ฝนรายเดือนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (มิลลิเมตร)

สถานี

ปริมาณน า้ฝนรายเดือน (ต่อ)

สถานี



5. บึงรับน า้ที่ปรับปรุง (แก้มลิง)

ตร.ม. ไร่

บงึสวนสยาม บางชนั เอกชน 846000 52.87 316900

บงึกระเทียม บางชนั กทม. 77800 48.62 233400

บงึตาเกตุ บางชนั กทม. 11000 6.87 19600

6. การบุกรุกคูคลอง

คลอง

คลองบงึขวาง 5 ราย

คลองสามประเวศ 5 ราย

คลองสองต้นนุน่ 40 ราย

คลองสามวา 120 ราย

ข้อมลูจากสํานกัการระบายนํา้ กทม.

แก้ไขนํา้ทว่มเขตมีบรีุ

ช่ือแก้มลงิ คลอง เจ้าของพืน้ที่
พืน้ที ่ ปริมาตรนํา้

ทัง้หมด 

(ลบ.ม.)

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

จํานวนผู้บกุรุก

แก้ไขนํา้ทว่ม ถ.รามอินทรา 

แก้ไขนํา้ทว่มเขตมีบรีุ





ปริมาณน า้ฝนรายเดือนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (มิลลิเมตร)

ปริมาณน า้ฝนรายเดือน (ต่อ)



ข้อมูลเก่ีบวกับน า้เสีย และการบ าบัด 

1. จ านวนคูคลอง แหล่งน ้าทีมี่คณุภาพนํา้ตํ่ากวา่มาตรฐานในพืน้ทีเ่ขต

DO BOD H2S COD SS TKN NH3N NO2 NO3 TP T.Coliform

คลองทรายกองดนิ 2.9 3.4 0 69.3 26.7 6.2 2.4 0.25 2.4 0.4 1.70...

คลองแสนแสบ 4.6 4.8 0 56.8 20.8 5.6 2.3 0.36 2.3 0.5 9.57...

คลองไผเ่หลอืง 2.3 4.8 0.1 109.1 26 4.1 1.2 0.12 2.3 0.3 1.96...

คลองแสนแสบ 3.3 5 0 64.3 36.6 7 3.3 0.36 2.3 0.7 5.95...

คลองแสนแสบ 2.1 5.9 0.02 91.1 40.6 7.8 5.1 0.34 2.3 0.8 2.06...

คลองบางชนั 2.8 6.7 0 119.4 35.8 6.8 4.3 0.28 2 0.9 6.84...

คลองสองต้นนุน่ 2.4 8.3 0.09 116.8 51.1 7.2 4.5 0.24 2.2 0.7 3.28...

คลองบงึขวาง 1.6 12.8 0.11 72.6 21.5 5.4 2.7 0.35 2.4 0.6 2.24...

2 12.6 0.6 68.5 26.6 10.6 7.1 0.2 1.9 1 4.30...

ผลการวเิคราะห์

ถนนรามคําแหง 209

ถนนร่มเกล้า ชมุชนพฒันาบงึขวาง

คา่เฉลี่ยของ กทม.

คา่มาตรฐาน

ถนนราษฎร์อทุิศ สเุหร่าทรายกองดิน

ปตร.แสนแสบ (กรมชลประทาน)

ถนนสวุินทวงศ์ ม.รุ่งสินก่อสร้าง

โรงเรียนสตรีวิทยามีนบรีุ

วดับําเพ็ญเหนือ

ถนนรามคําแหง ตรงข้าม ม.ธนาการ์เด้น

คลอง จดุเก็บนํา้



2. ค่าเฉล่ียคุณภาพน า้คลอง (มกราคม-มิถุนายน 2557)

คลอง DO H2S BOD COD SS TKN NH3N NO2 NO3 TP T.Coliform

คลองแสนแสบ 1.9 0 10.8 58.8 29.6 14 10.1 0 2.1 1.1 3.40...

2.8 0 9.8 63.4 30 10.4 6.6 0.1 2.1 1.2 3.25...

5.6 0 7.2 57.6 30.6 11.4 7.1 0.1 1.9 0.8 7.76...

คลองสองต้นนุน่ 3.4 0 13.2 65.6 38.8 13.4 11.4 0 1.6 1.1 2.56...

1.7 0.2 18.4 65.8 41.6 15.6 10.6 0 1.8 1.1 6.99...

คลองเจ็ก 2.4 0.4 13.2 66.2 25.6 16.2 14.6 0 1.9 1.1 3.67...

คลองหลอแหล 3.8 0 13.6 68.2 27.6 18.8 15.4 0 1.9 1 7.74...

2.9 1.6 12.8 67.2 34.6 15.2 12 0 2 0.9 6.33...

3.1 0.4 18.2 93.6 46.2 21.7 15.9 0 2 1.3 4.54...

คลองบางชนั 2.7 0 9.6 54.6 24.8 11.7 8 0.1 2.1 0.9 6.90...

คลองลํานายโส 3.9 0 14 87.6 41.6 15.8 11.3 0 2 1.3 1.42...

4.4 0 13.4 91.4 38.4 17 11.7 0.1 2.1 1.3 1.04...

คลองไผเ่หลอืง 0 11.6 103.3 284.7 16 4.1 0.8 0 2.2 0.3 4.63...

คลองบงึขวาง 2.2 0 11.8 63.8 34.8 15.8 13 0 2.6 1.4 4.84...

คลองลําหินฝ่ังใต้ 2.6 0 3.6 38.8 57.8 4.2 1.1 0.3 1.8 0.1 1.62...ถนนเลียบวารี สะพานคลองลําหินฝ่ังใต้

ถนนสขุาภิบาล ตลาดสดซีรอ

ถนนสขุาภิบาล 3 ตรงข้ามธาราการ์เด้น

ถนนราษฎร์พฒันา ร.ร.สเุหร่าลํานายโส

วดัปากบงึ

ถนนสวุินทวงศ์ หมูบ้่านรุ่งสินก่อสร้าง

ถนนร่มเกล้า ชมุชนพฒันาบงึบวั

ปตร.แสนแสบ (กรมชลฯ)

หลงัโรงงานปรับปรุงคณุภาพนํา้ร่มเกล้า

ซ.รามคําแหง 209

ถนนสขุาภิบาล 3 ซ.รามคําแหง 149

ถนนสขุาภิบาล 3 ซ.รามคําแหง 157/3

ถนนสขุาภิบาล 3 ซ.รามคําแหง 162

วดับําเพ็ญเหนือ

โรงเรียนสตรีวิทยามีนบรีุ

จดุเก็บนํา้



3. ปริมาณการใช้น ้าของประชาชนในพืน้ทีเ่ฉลี่ย/วนั/คน

ปริมาณการใช้นํา้ประปารายปี

ปี พ.ศ.

2553

2554

2555

2556

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

5. พ้ืนที่ที่ได้รับการบริการของโรงบ าบัดน ้าเสีย................................ตร.กม.

6. จ านวนผู้รับบริการบ าบัดน ้าเสียจากกรุงเทพมหานคร ..................ราย

การใช้นํา้ (ลบ.ม.)

22,324,646.0        

19,604,257.0        

20,761.5               

21,413,953.0        



7. จ านวนและที่ต้ังของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการที่มีผลต่อคุณภาพน ้าในพ้ืนที่

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ทีต่ัง้ ผลกระทบตอ่พืน้ที่ช่ือ

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

สถานประกอบการ

ตลาด

โรงงาน

ชมุชน

ประเภทของกิจกรรม



7. จ านวนสถานประกอบการทีจ่ดัสง่รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบดันํา้เสยี

โรง
งา

น

อตุ
สา

หก
รร

ม

อา
คา

รช
ดุ

โรง
แร

ม

โรง
 พ

ยา
บา

ล

ตล
าด

ร้า
นอ

าห
าร

อา
คา

รท
ีท่ํา

กา
ร

ศน
ย์ก

าร
ค้า

โรง
เรีย

น

สถ
าน

บริ
กา

ร

หอ
พกั

เดอืนมกราคม 27 1 1

เดอืนกมุภาพนัธ์ 23 3 2 1 2

เดอืนมีนาคม 24 1 1

เดอืนเมษายน 28 2 1 1

เดอืนมกราคม 9 38 13.6

เดอืนกมุภาพนัธ์ 6 37 13.2

เดอืนมีนาคม 7 33 11.8

เดอืนเมษายน 9 41 14.6

280

280

280

280

เดอืน รวม ร้อยละ
ทีจ่ดัสรร

สถานี

บริการเชือ้

เพลง

ระบบ

บําบดั

รวม

ประเภทแหลง่กําเนิดมลพิษ (ตอ่)

จํานวนทัง้หมด

เดอืน

อาคารบางประเภทและบางขนาด

ประเภทแหลง่กําเนิดมลพิษ



มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ที่ 200 ตนั

    ขยะยอ่ยสลาย 64 ตนั

    ขยะรีไซเคลิ 5.1 ตนั ข้อมลูเฉลี่ยตอ่วนั สวล. ปี 55 178.8 ตนั

    ขยะอนัตราย 0.9 ตนั ข้อมลูเฉลี่ยตอ่วนั สวล. ปี 56 189.1 ตนั

    ขยะทัว่ไป 160 ตนั ข้อมลูเฉลี่ยตอ่วนั สวล. ปี 57 189.45 ตนั

230 ตนั

2. ปริมาณส่ิงปฏิกูลทีจ่ดัเก็บได้  239 ลบ.ม./เดอืน

3. ปริมาณไขมันทีจ่ดัเก็บได้ 13.5 ลบ.ม. /เดอืน

ข้อมลู สวล. ปี 57

ปริมาณชยะรวม 46,036.16 ตนั เฉลี่ย 189.45 ตนั/วนั

รวม



4. ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ทีต่ัง้

พืน้ทีร้่าน (ตร.ม.)

200

100

200

200

200

100

200

100

200

100

200

200

100

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

20/11 ถนนสวุนิทวงศ์ แขวงแสนแสบ กทม.

52/2 ถนนสวุนิทวงศ์   แขวงแสนแสบ กทม.

ร้านวงษ์พาณิชย์

65/6 ม.8 ซอยอนนัตสามคัค ีแขวงแสนแสบ กทม.

22/54 ซอยโอ๊ะดํา ถนนสวุนิทวงศ์ แขวงแสนแสบ กทม.

12/7 ถนนราษฎร์อทุิศ แขวงแสนแสบ กทม.

ร้านกิจมัน่คง(ไผเ่หลอืง)

ช่ือร้าน/สถานทีรั่บชือ้ของเก่า ทีต่ัง้

ร้านเฮีย้งรับซือ้ของเก่า

ร้านเนินทองค้าของเก่า

ร้านนําเสง็

ร้าน ป เจริญศกัดิ์รีไซเคลิ

17 ถนนรามคําแหง แขวง/เขตมีนบรีุ กทม.

1/2 ถนนมีนพฒันา  แขวง/เขตมีนบรีุ กทม.

2 ถนนรามคําแหง แขวง/เขตมีนบรีุ กทม.

45/81 ถนนสามวา แขวง/เขตมีนบรีุ กทม.

12/2 ถนนราษฎร์อทุิศ แขวงแสนแสบ กทม.

ร้านยิ่งยงรีไซเคลิ 

ร้านเนตรนภา

ร้านกิจมัน่คง 2

ร้านวงษ์พาณิชย์

51/1 ถนนหทยัราษฎร์ แขวง/เขตมีนบรีุ กทม.

158/2  ถนนหทยัราษฎร์ แขวง/เขตมีนบรีุ กทม.

30/178 ถนนนิมิตใหม่  ถนนหทยัราษฎร์ แขวง/เขตมีนบรีุ กทม. 

    - 

ร้านวงษ์พาณิชย์

ร้านวงษ์พาณิชย์



อากาศ/เสียง

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

    

2. พ้ืนที/่บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

1 นายยทุธศกัดิ์ ธานี

4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

ผลกระทบพืน้ที/่บริเวณทีมี่ปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

สํานกังานเขตมีนบรีุ 24 ชม.

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั



5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

1 นายยทุธศกัดิ์ ธานี

6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

7. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี)

จํานวนเร่ือง

ร้องเรียน

จํานวนเร่ืองทีไ่ด้รับ

การแก้ไข
หมายเหตุ

นิคมอตุสาหกรรมบางชนั

ประเภทของกิจกรรม

10.00 - 12.00 

ถนนเสรีไทย วนัองัคาร,วนัพฤหสับดี

ผลกระทบ

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ช่ือ ทีต่ัง้

เร่ือง



34 34

19 19

44 44

25 25

217 217

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

นํา้ทว่ม

พืน้ทีส่เีขียว/ต้นไม้

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ    เหตเุดอืดร้อนรําคาญอ่ืน ๆ

ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู

ฝุ่ น/อากาศ

เสยีง

นํา้เสยี/การบําบดั



ข้อมูลชุมชนเขตมีนบุรี 

ข้อมูล ณ วันที่  5 มิถุนายน  2557 

พืน้ที่ จํานวน จํานวน จํานวน กรรมสทิธ์ิ

(ไร่) ประชากร บ้าน ครัวเรือน ที่ดนิ

1 แออดั มีนบรีุอปุถมัภ์ ถ.รามคําแหง 207 ใกล้ห้าง บิ๊กซี รามคําแหง 44 521          164      232         เชา่ที่กรมการศาสนา

2 เคหะชมุชน เคหะชมุชนบางชนั ถ.เสรีไทย 89-93 ตดิสถานีดบัเพลงิบางชนั 24 5,417       1,264   1,326      ตนเอง

3 ชานเมือง วงัทองพฒันา ถ.รามคําแหง 174 สดุซอย ตดิชมุชน ม.สภุาวลัย์ฯ 32 412          86        91          ตนเอง

4 ชานเมือง สามคัคคีลองสองต้นนุ่น ถ.รามคําแหง 190/3 ตดิเคหะชมุชนรามคําแหง 30 802          154      288         เชา่ที่กรมการศาสนา

5 ชานเมือง มสัยดิอตัตัก๊วาพฒันาฯ ถ.ร่มเกล้า 6 ตดิมสัยดิอตัตัก๊วา 120 1,293       220      310         ตนเอง

6 ชานเมือง นรุู้ลพฒันา ถ.ร่มเกล้า 14 ตดิมสัยดินรุู้ลฮดูา 58 247          66        105         เชา่ที่มสัยดิ

7 ชานเมือง สามคัคพีฒันา ถ.ราษฎร์อทุศิ 25 ตดิ ร.ร.สเุหร่าทรายกองดนิ 75 686          140      200         ตนเอง

8 ชานเมือง อิดซ์ฮาร์ด ถ.ราษฎร์อทุศิ 17 ตดิมสัยดิอิดซ์ฮาร์ด 50 234          44        44          เชา่มสัยดิ

9 ชานเมือง อิดซ์ฮาร์ดพฒันา ถ.ราษฎร์อทุศิ 3 ตรงข้ามชมุชนอิดซ์ฮาร์ด 120 980          91        136         ตนเอง

10 ชานเมือง โซ๊ะมนัร่วมพฒันา ถ.ราษฎร์อทุศิ 27 ใกล้สามแยกบาแล 137 1,980       120      160         ตนเอง

11 ชานเมือง แสงวิมาน ถ.ราษฎร์อทุศิ 26 ตดิชมุชนราษฎร์พฒันา 32 861          126      205         เชา่/ตนเอง

12 ชานเมือง บงึพระยา ถ.ราษฎร์อทุศิ 2 ตดิคลองตะโหนด 1250 1,600       350      1,030      ตนเอง

13 ชานเมือง ราษฎร์พฒันา (ซอยมลูนิธิ) ถ.ราษฎร์อทุศิ 24 ซอยมลูนิธิราษฎร์พฒันา 19 931          126      18          เชา่มลูนิธิ

14 ชานเมือง เกาะใหญ่พฒันา ถ.ราษฎร์อทุศิ 21 ตรงข้ามชมุชนแสงวิมาน 50 696          159      210         ตนเอง

15 ชานเมือง อบัดลุรอมาน ถ.สวุินทวงศ์ 7 ใกล้มสัยดิเราะห์มาตุ้ลอิสลาม 25 237          50        65          ตนเอง

16 ชานเมือง คู้ลา่งสร้างสรรค์ ถ.ราษฎร์อทุศิ 68/1 ตดิมสัยดิอลัเอ๊ียะซาน 87 604          150      168         เชา่มสัยดิ/ตนเอง

17 ชานเมือง ภราดรพฒันา ถ.ราษฎร์อทุศิ 70 ตรงข้ามชมุชนหมู่ ๖ พฒันา 200 725          140      224         เชา่มสัยดิ/ตนเอง

18 ชานเมือง มิตรปรีดา ถ.ราษฎร์อทุศิ 66 ตดิถนนราษฎร์อทุศิ 250 621          115      119         เชา่มสัยดิ/ตนเอง

หมายเหตุลําดบัที่ ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน ที่ตัง้ชมุชน จดุสงัเกตุ



พืน้ที่ จํานวน จํานวน จํานวน กรรมสทิธ์ิ

(ไร่) ประชากร บ้าน ครัวเรือน ที่ดนิ

19 ชานเมือง สกุกาทอง โครงการ 2 ถ.เลยีบวารี 19 ตรงข้ามวดัทรัพย์สโมสร 200 739          134      189         ตนเอง

20 ชานเมือง หมู่ ๖ พฒันา เยือ้ง ถ.ราษฎร์อทุศิ 70 ตรงข้ามชมุชนภราดรพฒันา 380 858          107      141         เชา่มสัยดิ/ตนเอง

21 ชานเมือง ทองสงวน ถ.สวุินทวงศ์ 13 ตดิชมุชนเคหะสวุินทวงศ์ 60 879          183      212         ตนเอง

22 ชานเมือง สเุหร่าบ้านเกาะ ถ.สวุินทวงศ์ 7 ตดิมสัยดิเราะห์มาตุ้ลอิสลาม 120 1,573       220      275         เชา่มสัยดิ

23 ชานเมือง อนรัุกษ์คลองแสนแสบ ถ.ราษฎร์อทุศิ 29 ตดิถนนราษฎร์อทุศิ 40 292          61        70          ตนเอง

24 ชานเมือง พฒันาบงึขวาง ถ.ร่มเกล้า 3 ตดิคลองบงึขวาง 35 421          66        110         ตนเอง

25 ชานเมือง นรุู้ลอิสลาม (คลองสี่วงัเลก็) ถ.สวุินทวงศ์ 28 ตดิมสัยดิอลันบุ๊ชรอ 50 2,676       539      737         ตนเอง

26 ชานเมือง อนันรูอยน์ (บงึขวาง) ถ.บงึขวาง                      

(ด้าน ถ.สวุินทวงศ์)

ตดิ ร.ร.บงึขวาง 73 973          238      238         ตนเอง

27 ชานเมือง อบัดลุเลาะ ถ.ร่มเกล้า 9 ตดิถนนร่มเกล้า 72 620          109      175         ตนเอง

28 ชานเมือง อลัฮดูา ถ.บงึขวาง(ด้าน ถ.ร่มเกล้า) ตดิมสัยดิอลัฮดูา 75 1,181       188      296         ตนเอง

29 ชานเมือง คลองตะโหนด ถ.สวุินทวงศ์ 22 ตดิคลองตะโหนด 35 514          107      138         เชา่ที่มสัยดิ

30 ชานเมือง ลํานายโส ถ.รามคําแหง 164 หลงัหมู่บ้านเพอร์เฟค เพลส 80 713          116      116         ตนเอง

31 ชานเมือง ประชาพฒันา ถ.นิมิตใหม่ ริมคลองสามวา 200 280          57        57          ตนเอง/กรมชลฯ

32 ชานเมือง วดัทองสมัฤทธ์ิ ถ.คุ้มเกล้า ศนูย์กีฬา 72 พรรษา 533 1,022       159      239         ตนเอง 148/บกุรุก 11

33 จดัสรร หมู่บ้านสนิธานี 2 ถ.รามอินทรา 119 ใกล้ชมุชน ม.ปรีชา 11 30 1,600       400      400         ตนเอง

34 จดัสรร หมู่บ้านปรีชา 11 ถ.รามอินทรา 123 ใกล้ ร.ร.เศรษฐบตุรบําเพ็ญ 85 1,500       380      405         ตนเอง

35 จดัสรร หมู่บ้านธรากร ถ.รามคําแหง 166-170 ตดิสรรพากรพืน้ที่ 21 90 1,898       1,600   1,600      ตนเอง

36 จดัสรร พนูสนิ ๕ ถ.รามคําแหง 172 สามแยกลาดบวัขาว 10 292          101      83          ตนเอง

37 จดัสรร ม.สภุาวลัย์/เทพารักษ์ ถ.รามคําแหง 176 ตดิชมุชนวงัทองพฒันา 40 1,500       297      333         ตนเอง

หมายเหตุลําดบัที่ ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน ที่ตัง้ชมุชน จดุสงัเกตุ



พืน้ที่ จํานวน จํานวน จํานวน กรรมสทิธ์ิ

(ไร่) ประชากร บ้าน ครัวเรือน ที่ดนิ

38 จดัสรร สามคัคธีรรม ถ.รามคําแหง 186/1 ตดิชมุชนหมู่บ้านปรีชา 1๐ 37 781          250      250         ตนเอง

39 จดัสรร หมู่บ้านปรีชา 1๐ ถ.รามคําแหง 188 ตรงข้ามห้างเทสโก้ โลตสั 45 2,514       516      516         ตนเอง

40 จดัสรร หมู่บ้านรินทร์ทอง ถ.รามคําแหง 190 ตรงข้ามห้างเทสโก้ โลตสั 147 3,994       1,379   1,009      ตนเอง

41 จดัสรร รุ่งนภา 2 ถ.รามคําแหง 194 ตดิห้างบิ๊กซี แยกร่มเกล้า 40 849          329      283         ตนเอง

42 จดัสรร หมู่บ้านพิเชษฐ์ ถ.ร่มเกล้า 2 ตดิมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 40 482          160      172         ตนเอง

43 จดัสรร หมู่บ้านรุ่งนภาเพลส ถ.ร่มเกล้า 16 ตดิถนนร่มเกล้า 45 866          292      245         ตนเอง

44 จดัสรร หมู่บ้าน เค.ซี ร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า 18 ตดิวดัปากบงึ 30 817          292      223         ตนเอง

45 จดัสรร มีนบรีุการ์เด้นท์โฮม ถ.ราษฎร์อทุศิ 48 ตดิชมุชนบ้านเจียระไน 170 1,199       384      384         ตนเอง

46 จดัสรร บ้านเจียระไน ถ.ราษฎร์อทุศิ 50 ตดิชมุชนมีนบรีุการ์เด้นท์โฮม 20 185          55        55          ตนเอง

47 จดัสรร หมู่บ้านฉตัรหลวง ถ.ราษฎร์อทุศิ 54 ตดิถนนราษฎร์อทุศิ 45 1,450       600      450         ตนเอง

48 จดัสรร เคหะสวุินทวงศ์ ถ.สวุินทวงศ์ 11 ตดิชมุชนทองสงวน 108 888          492      500         ตนเอง

49 จดัสรร บวัขาวฝ่ังใน ถ.รามคําแหง 174 แยกขวา ตดิชมุชนวงัทองพฒันา 37 1,221       309      309         ตนเอง

50 จดัสรร หมู่บ้านบวัขาว ถ.รามคําแหง 174 แยกขวา ตดิชมุชนบวัขาวฝ่ังใน 40 2,115       658      680         ตนเอง

51 จดัสรร หมู่บ้านอญัชลี ถ.หทยัราษฎร์ 21 ตดิถนนหทยัราษฎร์ 15 812          253      261         ตนเอง

52 จดัสรร หมู่บ้านร่วมสขุ 2 ถ.สามวา 7 ตดิถนนสามวา 10 278          78        78          ตนเอง

53 จดัสรร หมู่บ้านวาสนา ถ.หทยัราษฎร์ 11 ตดิถนนหทยัราษฎร์ 15 473          149      149         ตนเอง

54 จดัสรร หมู่บ้านพนาสนธ์ิ วิลลา่ 3 ถ.นิมิตใหม ่3/2 ตดิถนนนิมิตใหม่ 35 625          215      164         ตนเอง

55 จดัสรร นิมิตใหม ่ซอย 1 ถ.นิมิตใหม ่ซอย 1 ตดิถนนนิมิตใหม่ 62 1,452       343      386         ตนเอง/เชา่

56 เมือง บางชนัพฒันา ถ.หมอ่มเจ้าสง่างามสุ

ประดษิฐ์ 2

ตดิมสัยดิซอลฮีสุสลาม 27 1,098       212      196         เชา่ที่มสัยดิ

ลําดบัที่ ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน ที่ตัง้ชมุชน จดุสงัเกตุ หมายเหตุ



พืน้ที่ จํานวน จํานวน จํานวน กรรมสทิธ์ิ

(ไร่) ประชากร บ้าน ครัวเรือน ที่ดนิ

57 เมือง แสนสขุพฒันา ถ.สวุินทวงศ์ 12 ตดิเรือนจําพิเศษมีนบรีุ 25 431          68        117         เชา่วดั

58 เมือง โรงช้อน ถ.หทยัราษฎร์ 15-19 ตดิถนนหทยัราษฎร์ 95 813          133      154         ตนเอง

59 เมือง รามอินทราเนรมิต ถ.รามอินทรา 86 ตรงข้าม ร.ร.เศรษฐบตุรบําเพ็ญ 80 2,892       496      516         ตนเอง

60 เมือง อนนัตสามคัคี ถ.สวุินทวงศ์ 32 ตดิถนนสวุินทวงศ์ 25 770          152      194         ตนเอง

61 เมือง ออมทรัพย์ ถ.ร่มเกล้า 5 ตดิคลองสามประเวศ 21 883          192      277         ตนเอง

62 เมือง แก้วสวสัดิ-์ใจบญุ ถ.หทยัราษฎร์ 1-3 ใกล้ห้างคาร์ฟร์ู สวุินทวงศ์ 25 567          105      193         ตนเอง

63 เมือง บ้านคคูตพฒันา ถ.รามอินทรา 117 ตดิมสัยดินรุู้ลอิสลาม 85 1,152       182      218         ตนเอง

ลําดบัที่ ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน ที่ตัง้ชมุชน จดุสงัเกตุ หมายเหตุ



ด้านชุมชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

1. ประชากร

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

1. แขวง.............. เคหะชมุชน
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3...............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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



หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน

ประถมศกึษา มธัยม อดุมศกึษา อ่ืน ๆ 

1. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

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

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

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

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

การศกึษา (ร้อยละ)
แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



อาคารสงู

ชมุชนแออดั

2. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ชมุชนแออดั

3. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ชมุชนแออดั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน

รับจ้างทัว่ไป
ลกูจ้าง/

พนกังานบริษัท

รับราชการ/

วสิาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจสว่นตวั อ่ืน ๆ 

1. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

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

อาชีพ (ร้อยละ) รายได้เฉลี่ย

ของ

ครัวเรือน/

เดอืน (บาท)

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

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

2. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



อาคารสงู

ชมุชนแออดั

3. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



อาคารสงู

ชมุชนแออดั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน

จํานวนผู้ มีสทิธ์ิ 

(คน)
ร้อยละผู้ ใช้สทิธิ

1. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

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

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การมีสว่นร่วมทางการเมือง (ลา่สดุ)

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

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



ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

2. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

3. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ข้อมูลด้านการศึกษา

1. การศึกษาในระบบ

ส านักงานเขต จ านวน/ช่ือโรงเรียน
จ านวนครู
(คน)

จ านวน
นักเรียน
(คน)

23 498

22 402

20 357

32 604

11 218

113 2,674

23 422

44 933

32 715

31 624

20 462

18 361

81 1,669

รวม 470 9,939   1,292

1:22

.1:18

1:18

1:19

-

ข้อมลูจากหนงัสอืสถิตกิรุงเทพมหานคร 2556

1.1 จ านวนโรงเรียน ครู และนักเรียนในสังกัด

จ านวนครูต่อนักเรียน
 จ านวนนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2555 (คน)

  65

  60

  43

  60

  25

  401

  45

  130

  99

  47

  67

  52

  198

สเุหร่าบางชนั

สเุหร่าทรายกองดนิ

คลองสองต้นนุน่

13

มีนบุรี

1:21

1:20

1:23

1:20

1:22

1:21

1:18

1:24

1:20

คลองสาม

วงัเลก็วิทยานสุรณ์ (คลองสี)่

บ้านเกาะ

บงึขวาง (มหาดไทยอปุถมัภ์)

มีนบรีุ

วดัทองสมัฤทธ์ิ

วดับําเพ็ญเหนือ

วดัแสนสขุ

วดัใหมล่ํานกแขวก

ศาลาคู้



ห้อง นกัเรียน ห้อง นกัเรียน ห้อง นกัเรียน ห้อง นกัเรียน ห้อง นกัเรียน

คลองสองต้นนุน่ - 2 47 2 63 4 110 2 47 2 68

คลองสาม - 2 32 2 47 4 79 2 53 2 46

วงัเลก็วทิยานสุรณ์ (คลองสี)่ - 2 33 2 47 4 80 2 56 2 49

บ้านเกาะ - 2 45 2 44 4 89 2 44 2 49

บงึขวาง(มหาดไทยอปุถมัภ์) - 1 21 1 23 2 44 1 30 1 21

มีนบรีุ - 5 165 5 164 10 329 9 329 9 337

วดัทองสมัฤทธ์ - 1 27 1 32 2 59 1 23 1 20

วดับําเพ็ญเหนือ - 3 79 3 67 6 146 4 125 5 148

วดัแสนสขุ - 3 76 3 81 6 157 3 94 3 87

วดัใหม่ลํานกแขวก - 3 79 2 52 5 131 2 56 2 58

ศาลาคู้ - 2 43 2 57 4 100 2 50 2 64

สเุหร่าบางชนั - 2 39 2 38 4 77 2 38 2 45

สเุหร่าทรายกองดนิ - 2 69 3 60 5 129 5 160 5 157

รวม - 30 755 30 775 60 1,530 37 1,105 38 1,149

1.2 จ านวนห้องเรียน(ห้อง) และจ านวนนักเรียน(คน) แยกตามชัน้เรียน

จํานวนห้องเรียน(ห้อง) และจํานวนนกัเรียน(คน) แยกตามชัน้เรียน

ป.2ช่ือโรงเรียน
เดก็พิเศษ

อ.1 อ.2 รวม ป.1



ห้อง นกัเรียน ห้อง นกัเรียน ห้อง นกัเรียน ห้อง นกัเรียน ห้อง นกัเรียน

คลองสองต้นนุน่ 2 61 2 55 2 58 2 73 12 362

คลองสาม 2 57 2 49 2 45 2 54 12 304

วงัเลก็วทิยานสุรณ์ (คลองสี)่ 2 43 2 58 2 53 2 44 12 303

บ้านเกาะ 2 40 2 51 2 40 2 55 12 279

บงึขวาง(มหาดไทยอปุถมัภ์) 1 26 1 33 1 28 1 31 6 169

มีนบรีุ 9 388 9 384 9 403 9 387 54 2228

วดัทองสมัฤทธ์ 1 14 1 26 1 27 1 39 6 149

วดับําเพ็ญเหนือ 3 101 4 137 4 138 4 132 24 781

วดัแสนสขุ 3 83 3 109 2 75 3 111 17 559

วดัใหม่ลํานกแขวก 2 60 2 66 2 61 3 81 13 382

ศาลาคู้ 2 64 2 43 2 58 2 65 12 344

สเุหร่าบางชนั 2 51 2 36 2 45 2 41 12 256

สเุหร่าทรายกองดนิ 5 164 5 193 5 148 5 180 30 1002

รวม 36 1,152 37 1,240 36 1,179 56 1,293 330 7,118

จ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียนแยกตามชัน้เรียน (ต่อ)

จํานวนห้องเรียน(ห้อง) และจํานวนนกัเรียน(คน) แยกตามชัน้เรียน

รวมป.3 ป.4 ป.5 ป.6ช่ือโรงเรียน



ห้อง นกัเรียน ห้อง นกัเรียน ห้อง นกัเรียน ห้อง นกัเรียน ห้อง นกัเรียน

คลองสองต้นนุน่ - - - - - - - - - -

คลองสาม - - - - - - - - - -

วงัเลก็วทิยานสุรณ์ (คลองสี)่ - - - - - - - - - -

บ้านเกาะ 3 92 2 66 2 80 - - - -

บงึขวาง(มหาดไทยอปุถมัภ์) - - - - - - - - - -

มีนบรีุ - - - - - - - - - -

วดัทองสมัฤทธ์ 2 75 2 66 2 47 - - - -

วดับําเพ็ญเหนือ - - - - - - - - - -

วดัแสนสขุ - - - - - - - - - -

วดัใหม่ลํานกแขวก 1 44 1 41 1 33 - - - -

ศาลาคู้ - - - - - - - - - -

สเุหร่าบางชนั - - - - - - - - - -

สเุหร่าทรายกองดนิ 5 155 4 146 4 142 - - - -

รวม 11 366 9 319 9 302 - 0 - -

จ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียนแยกตามชัน้เรียน (ต่อ)

จํานวนห้องเรียน(ห้อง) และจํานวนนกัเรียน(คน) แยกตามชัน้เรียน

ม.2 ม.3 ม.4 ม.5ม.1ช่ือโรงเรียน



ห้อง นกัเรียน ห้อง นกัเรียน ห้อง นกัเรียน

คลองสองต้นนุน่ - - - - 16 472 48

คลองสาม - - - - 16 383 54

วงัเลก็วทิยานสุรณ์ (คลองสี)่ - - - - 16 383 54

บ้านเกาะ - - 7 238 23 606 44

บงึขวาง(มหาดไทยอปุถมัภ์) - - - - 8 213 29

มีนบรีุ - - - - 64 2557 329

วดัทองสมัฤทธ์ - - 5 188 14 396 23

วดับําเพ็ญเหนือ - - - - 30 927 125

วดัแสนสขุ - - - - 23 716 94

วดัใหม่ลํานกแขวก - - 3 118 21 631 55

ศาลาคู้ - - - - 16 444 43

สเุหร่าบางชนั - - - - 16 333 37

สเุหร่าทรายกองดนิ - - 13 443 48 1574 160

รวม - - 29 987 311 9,635 1,095            

ยอดรับเดก็

เข้าเกณฑ์ ป.1

จํานวนห้องเรียน(ห้อง) และจํานวนนกัเรียน(คน) แยกตามชัน้เรียน

ม.6 รวม รวมทัง้สิน้ช่ือโรงเรียน

จ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียนแยกตามชัน้เรียน (ต่อ)

โรงเรยีนมนีบรุมีนัีกเรยีนรว่ม 42 คน รับเพิม่
ปีละ 6 คน
ป.1 จ านวน 4 คน
ป.2 จ านวน 5 คน
ป.3 จ านวน 12 คน
ป.4 จ านวน 11 คน
ป.5 จ านวน 5 คน
ป.6 จ านวน 5 คน 



1.3 ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2556 ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6

ไทย คณิต วทิย์ สงัคมฯ องักฤษ สขุศกึษา ศลิปะ การงานฯ

สํานกังานเขตมีนบรีุ 45.23 40.94 36.03 37.93 31.43 62.48 47.93 53.02

ระดบั กทม. 45.31 41.26 36.67 38.73 31.78 65.49 50.05 55.18

ระดบัประเทศ 45.02 41.95 37.4 38.31 33.82 61.69 47.14 53.16

1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2556

จํา
นว

นอ
าส

าส
มคั

ร

ศนู
ย์พ

ฒั
นา

เด
ก็ก

่อน
วยั

เรีย
น

ศนู
ย์อ

บร
มเ

ดก็
ก่อ

นเ
กณ

ฑ์

ศนู
ย์พ

ฒั
นา

เด
ก็เ

ลก็

ศนู
ย์ส

งเค
รา

ะห์
เด

ก็

สถ
าน

รับ
เล

ีย้ง
เด

ก็

ชา
ย

หญิ
ง

รว
ม

ผู้ด
แูล

เด
ก็ (

ครู
/ค

น)

 17  2 -  2 -  918  885  1,803  154

จํา
นว

น 
(ศ

นูย์
)

จํา
นว

นเ
ดก็

 (ค
น)

ระดบั/พืน้ที่
คะแนนเฉลี่ยแยกรายวชิา



2.1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรมศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2556

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สมัคร

ศนูย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีนบรีุ 9,450

2.2 จ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2556

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร

ห้องสมดุฯ มีนบรีุ 

2.3 จ านวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2556

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินฯ เขตมีน

บรีุ

2. การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

เรียนจบ

5,081

ผู้ใช้บริการ(ราย)

61191

จ านวนผู้ใช้บริการ(ราย)

2095
ศาลากลางจงัหวดั    

มีนบรีุ (เก่า)

สถานที่ตัง้

สถานที่ตัง้

เขตมีนบรีุ



ด้านการศึกษา

การศึกษาในระบบ

1. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จํานวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

   *  ยอดรับเดก็เข้าเกณฑ์ ป.1

    -  วงัเลก็วทิยานสุรณ์  54 คน

   -  บ้านเกาะ 44 คน

   -  บงึขวาง 29 คน

   - วดัทองสมัฤทธ์ิ  23 คน

  - คลองสาม 54  คน

 - คลองสองต้นนุน่ 48 คน

 - วดับําเพ็ญเหนือ  125 คน

 - วดัแสนสขุ 94 คน

 - วดัใหมล่ํานกแขวก 55 คน

 - ศาลาคู้  43 คน

 - สเุหร่าบางชนั 37 คน

 - สเุหร่าทรายกองดนิ 160 คน

 - มีนบรีุ 329 คน 

2. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครทีจ่ดัการศกึษาสําหรับเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษ แยกตามพืน้ทีเ่ขต ความสามารถในการ
รับนกัเรียน และจํานวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

3. โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จํานวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

4. จํานวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

5. จํานวนเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียน
ตามปีการศกึษา     5.1   โรงเรียนมีนบรีุ สํานกังานเขตมีนบรีุ  มีนกัเรียนร่วมทัง้หมด 42 คน รับเพ่ิมปีละ 6 คน

     5.2   แยกตามระดบัชัน้ดงันี ้     ชัน้ประถมศกึาปีที ่1 จํานงวน 4 คน

            -  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 จํานนวน  4  คน

            -  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 จํานนวน  5  คน

            -  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 จํานนวน  12  คน



            -  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  จํานนวน   11  คน

            -  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  จํานนวน  5  คน

            -  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จํานนวน  5  คน

 5.3 แยกตามประเภทระดบัความพิการ ดงันี ้ ออทสิตกิ ,สมาธิสัน้,สตปัิญญา ,OLD

6. จํานวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสงักดั กทม. แยกรายชัน้/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

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

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

9. ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การศกึษาตอ่ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

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

11. จํานวนเดก็ลาออกกลางคนั การซํา้ชัน้ การขาดเรียน/สาเหต ุของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

12. จํานวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ รายวชิา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

13. จํานวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม.ทีย้่ายกลบัภมิูลําเนา/สาเหต ุแยกตามระดบัชัน้ รายวชิา ราย
โรงเรียนตามปีการศกึษา

14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม. 

การศึกษานอกระบบ

1. จํานวนเดก็เคลือ่นย้ายและสาเหต ุ ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

2. จํานวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศนูย์ฝึกอาชีพ สถานทีต่ัง้ แยกตามพืน้ทีเ่ขต จํานวนรับนกัศกึษาได้เทา่ไหร่ หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพๆ ได้ทํางานตรงกบัความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพทีผ่า่นมาตรฐานวชิาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จํานวนห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหนว่ยงานอ่ืน (ใครเรียนรู้ กทม. หรือหนว่ยงานอ่ืน หรือประชาชน)

2. ห้องสมดุ/บ้านหนงัสอืสําหรับคนตาบอด

3. จํานวนบ้านหนงัสอื

4. จํานวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/แหลง่/ศนูย์การเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ในพืน้ทีเ่ขต เช่น แหลง่เรียนรู้ด้านการทอ่งเทีย่ว แหลง่เรียนรู้
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน แหลง่เรียนรู้ โบราณสถาน อทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสมนุไพร เป็นต้น

5. สถิตกิารใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ 

6. จํานวนเครือข่ายทีด่ําเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั



หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจดัเก็บ



ด้านสังคม 

1. จํานวนผู้ พิการ/ผู้สงูอายทุีล่งทะเบียน และได้รับการดแูล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้ พิการ 154 1,234

ผู้สงูอายุ 1,365 10,575

2. จํานวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

สํารวจ ได้รับบริการ

เดก็เร่ร่อน         - 

คนไร้บ้าน         -

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ประเภท
จํานวน (ราย)

ประเภท
จํานวน (ราย)



3. จํานวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จํานวนนกัเรียน

จํานวนเดก็

96

60

86

140

182

44

80

164

162

59

79

42

14

39

100

47

20

ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน

ศนูย์ฯ ชมุชนอิดซ์ฮาร์ด

ศนูย์ฯ ชมุชนคู้ลา่งสร้างสรรค์

ศนูย์ฯ ชมุชนรามอินทราเนรมิต

ศนูย์ฯ ชมุชนราษฎร์พฒันา

ศนูย์ฯ ชมุชนอนันรูอยน์ (บงึขวาง)

ศนูย์ฯ ชมุชนนรุู้ลอิสลาม

ศนูย์ฯ ชมุชนสเุหร่าบ้านเกาะ

ศนูย์ฯ ชมุชนสภุาวลัย์-เทพารักษ์

ศนูย์ฯ ชมุชนบางชนัพฒันา

ศนูย์ฯ ชมุชนวงัทองพฒันา

ศนูย์ฯ ชมุชนมสัยิดอตัตัก๊วาพฒันา

ศนูย์ฯ ชมุชนมีนบรีุอปุถมัภ์

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต)  ถนนรามอินทรา 117  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

110/157 หมู่บ้านปรีชา 10 ถนนรามค าแหง 188  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

165/1 ม.9 ถนนรามคําแหง 207  แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ 

ศนูย์ฯ ชมุชนหมูบ้่านปรีชา 10

ศนูย์ฯ ชมุชนบ้านคคูตพฒันา

ทีต่ัง้

ศนูย์ฯ ชมุชนอบัดลุรอมาน

ศนูย์ฯ ชมุชนสามคัคคีลองสองต้นนุน่

ศนูย์ฯ ชมุชนหมูบ้่านธรากร

34  สุวินทวงศ์ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 

มัสยดิอลัเอี๊ยะซาน ถนนราษฎร์อทุิศ 45 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 

มัสยดิอดิซ์ฮาร์ดอลููมุดดีน ถนนราษฎร์อทุิศ 17  แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 

10 มัสยดิอตัต๊ักวา ถนนร่มเกล้า 6  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

64  ถนนรามค าแหง 174  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

ม.15 ซอยหม่อมเจา้สง่างามสุประดิษฐ์ 2  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

68/1240 ซอย 10/ข ถนนรามค าแหง 190/2  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

3  ถนนรามค าแหง 201  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

ม.3 ถนนรามอินทรา 86 แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ 

10 มัสยดิเราะห์มาตุ้ลอสิลามียะห์ ถนนสุวินทวงศ์ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 

18  ถนนบึงขวาง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 

22/3 ถนนบึงขวาง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 

6/77 ถนนราษฎร์อทุิศ 24 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 

121 หมู่บ้านธรากร ถนนรามค าแหง 174  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 



จํานวนเดก็

195

185

38

30

1,862

4. จํานวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสอื/ผู้ ใช้บริการ

จํานวน (แหง่)
ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

        -         - 

13 50

5.  จํานวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย)

จํานวน

ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

        -         - 

        -         - 

รวม

ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน ทีต่ัง้

ศนูย์เยาวชน

ศนูย์กีฬา

ประเภท

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนงัสอื

ประเภท

ศนูย์ฯ แฟลตข้าราชการมีนบรีุ

ศนูย์ฯ ศนูย์กีฬา 72 พรรษา

ศนูย์ฯ วดัแสนสขุ

ศนูย์ฯ วดับําเพ็ญเหนือ

ศูนยก์ฬีา 72 พรรษา ถนนคุ้มเกล้า  แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 

91-91/1 แฟลตขา้ราชการมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกจิ  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

65 วัดบ าเพญ็เหนือ ถนนเสรีไทย 60 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

47 วัดแสนสุข ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 



6. จํานวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ

ลาน A 5 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 150 ราย/วนั

ลาน B 6 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 100 ราย/วนั

ลาน C 39 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 50 ราย/วนั

จํานวนลาน

กีฬา Extreme

 sports

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

7. จํานวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/ผู้ รับบริการ .........1...........แหง่ ผู้ ใช้บริการ ...................... ราย

8. จํานวนสวนสาธารณะ .........1...........แหง่ ผู้ ใช้บริการ .....150................. ราย



9. จํานวนศนูย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มมุเมือง .................... แหง่ ผู้ ใช้บริการ ......................ราย

10. จํานวนศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นกัเรียน ....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ .................... ราย

11. จํานวนศนูย์ฝึกดนตรี ....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ .................... ราย

12. จํานวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

13. จํานวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านทีอ่ยู่อาศยั

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

14. จํานวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ทีไ่ด้รับสวสัดกิารกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย



ผู้ พิการ ................... ราย

15. จํานวนเร่ืองร้องเรียนทีเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธ์ิ ...................  เร่ือง

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

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

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

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

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

21. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีเ่ข้าถึงแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ตํ่าเพ่ือการประกอบอาชีพ ................... ราย

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

23. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด้รับความคุ้มครองและความปลอดภยัในการทํางาน ................... ราย



หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 

1. การมีงานท า

o  ผู้ มีงานทําและรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนของผู้ มีงานทํา/ผู้ วา่งงาน (ในระบบ/นอกระบบ)

ชาย หญิง รวม  ผู้ มีงานทํา ราย

แรงงานในระบบ 1,281,796  1,284,936    2,566,732       รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน บาท/เดือน

แรงงานนอกระบบ 671,200     622,085       1,293,285       

1,952,996  1,907,021    3,860,017       

การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 2556 สํานกังานสถิติแหง่ชาติ 

2. ตลาด/ตลาดนัด

กทม. เอกชน

P 150

P 499

P 40

P 432

P 50

ตลาด 1. บางชนั 3. สดมีนบรีุ ตลาดนดั 1. เมืองมีน (จตจุกัร 2) 3,102 แผง

2. มีนบรีุ 4. เกษตรกรมีนบรีุ

ช่ือตลาด ทีต่ัง้/บริเวณ
เจ้าของ

จํานวนแผง

ตลาดมีนบรีุ 1 521 ถนนสหีบรุานกิุจ

ตลาดศนูย์การค้ามีนบรีุ 7 ถนนสหีบรุานกิุจ

ตลาดเคหะชมุชนรามคําแหง 69 ม.7 ถนนรามคําแหง

ตลาดนดัพิมานมีน ซอยหมูบ้่านเอือ้อาทรมีนบรีุ

ตลาดเอือ้อาทรมีนบรีุ ซอยรามอินทรา 127

รวม

ประเภท



3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

แผง ผู้ ค้า (ราย)

46 46

9 9

4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

4.1 พืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ที ่     6,191 ไร่ 11,013 ไร่ (สํานกังานเกษตร กทม. 2553)

4.2 จํานวนเกษตรกร 1,309 ครัวเรือน

4.3 ผลผลติ (ระบชุนิด/ประเภท/ช่วงเวลาทีไ่ด้ผลผลติ/ผลผลติตอ่ไร่)

1.ข้าวเจ้า   เก็บเก่ียว 2 ครัง้/ปี ครัง้ที ่1 เดอืนกพ.-มี.ค. ครัง้ที ่2 เดอืนส.ค.-ก.ย. ผลผลติเฉลี่ย 800 ก.ก./ไร่

2.สนามหญ้า ผลผลติทัง้ปี ผลผลติเฉลี่ย 1,600 ตรม./ไร่

3.ปลาเบญจพรรณ ผลผลติทัง้ปี ผลผลติเฉลี่ย 900 ก.ก./ไร

4.4 ผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND 

4.5 สนิค้าชมุชนหนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์ 22  ราย 52  ผลติภณัฑ์.

5 ดาว 1 ราย 4 ดาว 2 ราย 3 ดาว 3 ราย 2 ดาว 2 ราย 1 ดาว 1 ราย

ปากทางออถรถขสมก.

จดุผอ่นผนั/บริเวณ
จํานวน

หมายเหตุ

หน้าธนาคารอิสลาม



5. โรงงาน

ชาย หญิง รวม

262 8411.4 7997 7458 15455

6. สถานประกอบการ

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศนูย์การค้า ซูปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท สถานีบริการนํา้มนั/ก๊าช ธนาคาร โรงจํานํา

 - 2 6 5 (6) 55 (43) นํา้มนั 20/ก๊าซ 14

 -  -  -  - 4 นํา้มนั 1/ก๊าซ 6

ร้านขายทอง ร้านอาหาร

           - 97 (115)

           - 22แขวงแสนแสบ  -

แขวงแสนแสบ

แขวง
สถานประกอบการ (ตอ่)

แผงอาหารริมบาทวถีิ

แขวงมีนบรีุ 47 (45)

34

คนงาน (คน)

จํานวน

โรงงาน 

(แหง่)

เงินลงทนุ

(ล้านบาท)

ศนูย์สารสนเทศโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม

จํานวนโรงงานทีไ่ด้รับอนญุาตประกอบกิจการสะสมถึงสิน้ปี 2556

แขวง
สถานประกอบการ (แหง่)

แขวงมีนบรีุ



7. การท่องเที่ยว

จํานวนแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่ 5 แหง่

จํานวน (แหง่)

1 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเมืองมีนบรีุ

2 ตลาดนดัจตจุกัร 2 (มีนบรีุ) ,ตลาดนํา้ขวัญเรียม

1 พิพิธภณัฑ์เรือจ๋ิว

1 สวนเฉลมิพระเกียรต ิร.9

กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

งบประมาณทีใ่ช้

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

แหลง่ผลติและอนรัุกษ์เรือชนิดตา่งๆ ทกุวนั

ลานวฒันธรรม ทกุวนั

ประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่ว ช่วงเวลาทีมี่การทอ่งเทีย่ว

โบราณสถานและวฒันธรรม 08.00-16.00

แหลง่จบัจ่ายใช้สอย เสาร์ - อาทิตย์

กิจกรรม ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม จํานวนนกัทอ่งเทีย่ว



ข้อมูลพืน้ฐานการเกษตรปี 2554 

นา
ข้า

ว

สว
นผ

กั

สว
นผ

ลไ
ม้

ไร่ห
ญ้

า

ไม้
ดอ

ก/

ปร
ะด

บั

อื่น
 ๆ

ปล
า

กุ้ง อื่น
 ๆ

โค
/ก

ระ
บอื

แพ
ะ/แ

กะ
/ส

กุร

สตั
ว์ปี

ก

อื่น
 ๆ

11013 1250 4954 - - 661 - - 5398 - - 829 1305 47708 -

พืน้ที่การเกษตรรวม 

(ไร่)
จํานวนครัวเรือน

พืน้ที่ทางการเกษตร (ไร่) ประมง ปศสุตัว์ (ตวั)



ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สถิติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่

จํานวน 

(ครัง้/คด)ี

2. การป้องกัน

2.1 จํานวนป้าย/อาคารเสี่ยงภยั/

ประเภท จํานวน

ป้ายขนาดใหญ่ 20

อาคารเสี่ยงภยั 36

หมายเหตุ

อาคารทรุด/ถลม่

ป้ายล้ม

สารเคมีร่ัวไหล

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

ประเภท

อาชญากรรม

 - ทําร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

 - การกระทําผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ

อบุตัเิหตทุางถนน

อคัคภียั

หมายเหตุ



2.2 จํานวนจดุเสี่ยงในพืน้ที่ 5 จดุ

ข้อมลูจากสํานกัเทศกิจ (สํารวจ 1 ต.ค.2555)

6. หน้าร้าน 7/11 ซ.หทยัราษฎร์ 11

4. หน้าโรงเรียนสดุใจวิทยา ถ.หทยัราษฎร์

5. หน้าธนาคารออมสิน ถ.สีหบรุานกิุจ

3. หน้าโรงเรียนสเุหร่าทรายกองดิน

ถ.ราษฎร์อทุศิ

1. หน้าสถานธนานบุาล ถ.สิหบรุานกิุจ

117-119 2. หน้าโรงเรียนคลองสาม ถ.บงึขวาง

สะพานลอยคนเดินข้าม ป้ายรถโดยสารประจําทาง สวนหย่อมสาธารณะ ตกึร้าง บ้านร้าง ที่รกร้างใต้สะพาน พืน้ที่เสี่ยงภยัอ่ืน ๆ 

1. หน้าวิทยาลยัเทคนิคมีนบรีุ

2. ปากซอยรามอินทรา 109

3. หน้าบริษัทสหยเูน่ียน

4. หน้าวดับําเพ็ญเหนือ

5. หน้าวดับางเพ็งใต้

6. ทางเข้าถนนคุ้มเกล้า 

(ด้านถนนสวุินทวงศ์)

หมายเหตุ

"

หน้าโรงเรียนวดัทองสมัฤทธ์ิ " "

หน้าเซเวน่อีเลฟเวน่หน้าหมูบ้่านบวัขาว "

1.ระหวา่งซอยรามอินทรา 1. สวนสาธารณะบงึกระเทยีม 1.ระหวา่งซอยรามอินทรา 117-119

บริเวณทา่เรือคลองสามวา เน่ืองจากเวลากลางคนืป็นจดุทีอ่าจเกิด

อาชญากรรมและอนัตรายกบัประชาชน

ทีส่ญัจรไปมาได้

จดัเจ้าหน้าทีอ่อกตรวจ 

   วนัละ 3 ครัง้

หน้าเซเวน่อีเลฟเวน่หน้าหมูบ้่านรินทร์ทอง " "

บริเวณ/พืน้ทีท่ีเ่ป็นจดุเสี่ยง สาเหตหุรือปัจจยัเสี่ยง วธีิการป้องกนั/แก้ไข



2.3 จ านวนจุดติดตัง้และจ านวนกล้อง cctv ในพืน้ที่ 145 จุด 552 ตัว

จํานวนกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จําแนกตามเขตและสถานที่ตัง้ 

มีนบรีุ 20 20 200 489 - 161 - -

จํานวนกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จําแนกตามเขตและสถานที่ตัง้ (ตอ่)

บริเวณที่ติดตัง้

มีนบรีุ - 50 40 - - 980

แหลง่ข้อมลู : กองพฒันาระบบจราจร สํานกัการจราจรและขนสง่

 อ่ืนๆ

บริเวณที่ติดตัง้

เขต รวม

 ใต้

สะ
พา

น/

ใต้
ทา

ง

ตา่
ง  

สว
นส

าธ
า

รณ
ะ/

 ส
ถา

นท
ี่

รา
ชก

าร
/

รัฐ
วิส

าห
กิ

 ส
ถา

นท
ี่

สํา
คญั

/

ถน
นส

าย

10. หน้าหมูบ้่านปัญฐิญา 

(ซ.สวุนิทวงศ์ 10)

8. หน้าหมู่บ้านบวัขาว (รามคําแหง 174)

9. หน้าหมู่บ้านรินทร์ทอง(รามคําแหง 190)

7. หน้า ซ.เจริญพฒันา (รามอินทรา 117)7. หน้าบริษัทกรุงเทพค้าสตัว์ (ซีพี)

 ป้
าย
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โด
ยส
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 ส

ถา
นี

ขน
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/
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รเค
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 ต
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า
 

สถ
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ศกึ

ษา



2.4 จํานวนไฟสอ่งสวา่งในพืน้ที ่ 1,173 ดวง

2.5 จํานวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีตํารวจในพืน้ที่

2.6 จํานวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลงิ/หวัจ่ายนํา้ดบัเพลงิ

- สถานี

1 สถานี

136 แหง่

1 มลูนิธิ

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

สถานีตํารวจนครบาลร่มเกล้า

จํานวนหวัจ่ายนํา้ดบัเพลงิในพืน้ที่

จํานวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ที่

สถานีตํารวจนครบาลฉลองกรุง

จํานวนสถานีดบัเพลงิ

จํานวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

พืน้ทีใ่ห้บริการสถานี

สถานีตํารวจนครบาลมีนบรีุ









ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหต ุ: นําเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ)

1. สถิตกิารเลอืกตัง้

ผู้ มีสทิธ์ิ ผู้มาใช้สทิธ์

สว. 102,051 26,698 26.16

สส. 102,904 30506 29.65

 ผว.กทม. 98,526 64,234 65.19

สก. 93,013 40,488 43.53

สข. 94,467 37,152 39.33

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

สมาชิก(ราย) จํานวนครัง้

การมีสว่นร่วม (ราย)
การเลอืกตัง้

 - 

กิจกรรมทีด่ําเนินการในพืน้ที่

 - 

 - 

 - 

 - 

ร้อยละ

ทีต่ัง้ช่ือองค์กร

40



3. จํานวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

จํานวน (คน)

5

 - 

24

 - 

8 (18)

10

12 (15)

8

1

1,071

772

124

1

 - 

4

6

160

อาสาสมคัร

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)

 - อาสาสมคัรดนตรี

 - อาสาสมคัรพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม

 - อาสาสมคัรผู้ดแูลเดก็

 - อาสาสมคัร อปพร.

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในสํานกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย

 - อาสาสมคัรลานกีฬา

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ

หมายเหตุ

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื



ปัญหาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพืน้ทีเ่ขต

ด้าน ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพืน้ที่ แนวทางแก้ไข

1. ดา้นกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ดา้นสังคม

3. ดา้นเศรษฐกิจ

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

5. ดา้นสาธารณสุข

6. ดา้นการบริหารจดัการ

7. อ่ืน ๆ (ระบุ)



ประเภทเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข์ พ.ศ.2556
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252 76 49 41 83 33 42 54 32 22 62 45 5 20 12 0 1 - - - - - - 829 829  -

ศนูย์รับแจ้งทกุข์ กองกลาง กทม.

ข้อมลู ณ วนัที่ 30 มกราคม 2557


