
 
ฐานข้อมูลของส านักงานเขตภาษีเจริญ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตภาษีเจรญิ 



ประวัติส านักงานเขตภาษีเจริญ 
 

        ประวัติดั้งเดิมเริ่มจาก พระยาพิสณฑสมบัติบริบูรณ์ นามเดิมว่า ยิ้ม ต้นสกุลพิศลยบุตร รับราชการใน  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีต าแหน่งเป็นหลวงภาษีวิเศษ , พระภาษีสมบัติบริบูรณ์ และพระยาพิสณฑสมบัติบริบูรณ์ ซ่ึงเป็นต าแหน่งสูงสุดในสมัยนั้น และประชาชน ทั่วไป
เรียกท่านว่า “ เจ้าสัว” พระยาพิสณฑสมบัติบริบูรณ์ เป็นเจ้าของเรือกลไฟล าแรกของคนไทย รับ- ส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ – สิงคโปร์  ในปี 
พ.ศ. 2401 พระยาพิสณฑสมบัติบูรณ์เป็นผู้ด าริในการขุดคลองภาษีเจริญ เริ่มตั้งแต่แม่น้ าท่าจีนที่ต าบลดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร ถึงคลองบางกอกใหญ่
ใกล้วัดปากน้ าภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี เพ่ือเป็นการสัญจรทางน้ า โดยมุ่งเน้นการส่งอ้อยและน้ าตาล จากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพฯ ซึ่งในปีเถาะ พ.ศ. 2410 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระภาษีสมบัติบริบูรณ์เป็นแม่กองงาน ขุดคลองยาว 620 เส้น กว้าง 7 วา พระราชทานค่าจ้าง
เป็นเงิน 112,800 บาท ขุดแล้วเสร็จในปีมะเมีย พ.ศ. 2415  ชาวบ้านจึงเรียกคลองนี้ว่า  “คลองภาษีเจริญ” ตามนามของแม่กองงาน ต่อมามีราษฎรย้าย
มาอยู่ริมคลองภาษีเจริญมากขึ้น เป็นชุมชนใหญ่ จึงได้ตั้งเป็นอ าเภอภาษีเจริญ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2442 มีอาคารที่ท าการอยู่วัดรางบัว ริมคลองภาษีเจริญ แขวง
บางหว้า อยู่ที่นี่ 75 ปี สถานที่คับแคบไม่สะดวกในการบริการประชาชนได้ทั่วถึง ประกอบกับทางราชการได้สร้างถนนเพชรเกษม และตรอกซอยขึ้นมากมาย 
การเดินทางสัญจรไปมาทางเรือจึงลดน้อยลง คุณทิพย์ นิยมเหตุ คหบดีได้บริจาคท่ีดินริมซอยเพชรเกษม 54 ให้สร้างอาคารที่ท าการอ าเภอใหม่   และให้สร้าง
สถานีต ารวจนครบาลภาษีเจริญด้วย จึงได้สร้างอาคารที่ท าการใหม่ข้ึน   และย้ายมาอยู่เมื่อปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน  
 
                 ส่วนชื่ออ าเภอภาษีเจริญนั้น เดิมเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดธนบุรี ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2442 ต่อมาทางราชการให้รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัด
ธนบุรีเป็นจังหวัดเดียวกัน เรียกว่า กรุงเทพมหานคร และชื่ออ าเภอภาษีเจริญ เป็นเขตภาษีเจริญ ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
2515 มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 อ าเภอภาษีเจริญ 
ได้รับการสถาปนาตั้งเป็นอ าเภอเมื่อปี พ.ศ. 2442 และครบ 100 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2542 



ขอ้มลูทัว่ไปของพ้ืนทีเ่ขต

พ้ืนที่

ประชากร

ความหนาแน่น

1. จ านวนประชากรในพ้ืนทีจ่ าแนกตามอายุและแขวง

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

ชาย 3,055.00 3,393.00 3,569.00 4,469.00 4,457.00 4,249.00 5,041.00   4,888.00    4,557.00 1,616.00 

หญิง 2,890.00 3,220.00 3,405.00 4,523.00 4,500.00 4,604.00 5,267.00   5,512.00    5,315.00 1,943.00 

รวม 5,945.00 6,613.00 6,974.00 8,992.00 8,957.00 8,853.00 10,308.00 10,400.00  9,872.00 3,559.00 

เขตภาษีเจริญ

เพศ
อายุ (ป)ี

17.834 ตร.กม.

129,559 คน (พ.ศ. 2556)

7,264.71 คน/ตร.กม.

           ชื่อของเขตนั้นน้ามาจากชื่อของ คลองภาษีเจริญ ทีขุ่ดขึ้นเชื่อมแม่น้้าท่าจีน (ทีต้่าบลดอนไก่ดี อ้าเภอกระทุม่แบน แขวงเมืองสมุทรสาคร) กับ

คลองบางกอกใหญ่ เพือ่เป็นการสัญจรทางน้้า ซ่ึงเน้นการส่งอ้อยและน้้าตาลจากต่างจังหวัดเข้าสู่เมืองหลวง โดยเร่ิมขุดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2401 เสร็จสมบูรณ์

ในปี พ.ศ. 2415 และชื่อคลองต้ังตามชื่อพระภาษีสมบัติบริบูรณ์ (ต่อมาเป็น พระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ ต้นสกุลพิศลยบุตร และบรรพบุรุษของราชสกุล

กิติยากร) ผู้เป็นแม่กองดูแลงานขุดคลองนี้



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

ชาย 4,555   3,781   3,022   1,941   1,496   1,081   543       218        86       30       

หญิง 5,628   4,800   3,947   2,631   2,044   1,618   976       496        159      55       

รวม 10,183  8,581   6,969   4,572   3,540   2,699   1,519     714        245      85       

2. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนทีเ่ขต

ศาสนา จ้านวน (แห่ง)

พุทธ 27 (อารามหลวง 6 วัด และวัดราษฎร์ 21 วัด)

อิสลาม 0

คริสต์ 5

อื่นๆ (ระบุ) 6

เพศ
อายุ (ปี ต่อ)

เขตภาษีเจริญ



3. กิจกรรมตามประเพณีทีส่ าคัญ โดดเดน่

กิจกรรม

งานประเพณีชักพระวัด

นางชี - วัดไก่เต้ีย

มีขึ้นในวันแรม  2  ค้่า  

เดือน  12  ของทุกปี

        เป็นงานประเพณีซ่ึงพุทธศาสนิกชนชาวฝ่ังธน   ได้ถือปฏิบัติสืบเนื่อง

กันมาเป็นเวลานานกว่า  100  ปี  โดยขบวนแห่เรือจากฝีพายกองทัพเรือ

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ   เสด็จไปตามล้าคลอง  เทีย่วไป  เร่ิมออกจากวัด

นางชี  เขตภาษีเจริญ (คลองด่าน)  ผ่านคลองบางกอกใหญ่  คลองชักพระ  

เข้าคลองบางกอกน้อยไปส้ินสุดวัดไก่เต้ีย  เขตตล่ิงชัน  เทีย่วกลับ  ออกจาก

วัดไก่เต้ียไปตามคลองบางกอกน้อย  ออกจากแม่น้้าเจ้าพระยา   เล้ียวเข้า

คลองบางกอกใหญ่  แล้ววกกลับเข้าคลองด่าน  ไปส้ินสุดวัดนางชีตามเดิม 

เพือ่ให้ประชาชนทีเ่ฝ้ารอทัง้สองฝ่ังคลองตลอด เส้นทางได้กราบไหว้นมัสการ

พระบรมสารีริกธาตุ  เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  และร่วมชมขบวน

เรือบุปผชาติทีส่วยงาม  เป็นงานประจ้าปี

ความส้าคัญ ช่วงเวลา



        เป็นงานประเพณีซ่ึงพุทธศาสนิกชนชาวฝ่ังธน   ได้ถือปฏิบัติสืบเนื่อง

กันมาเป็นเวลานานกว่า  100  ปี  โดยขบวนแห่เรือจากฝีพายกองทัพเรือ

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ   เสด็จไปตามล้าคลอง  เทีย่วไป  เร่ิมออกจากวัด

นางชี  เขตภาษีเจริญ (คลองด่าน)  ผ่านคลองบางกอกใหญ่  คลองชักพระ  

เข้าคลองบางกอกน้อยไปส้ินสุดวัดไก่เต้ีย  เขตตล่ิงชัน  เทีย่วกลับ  ออกจาก

วัดไก่เต้ียไปตามคลองบางกอกน้อย  ออกจากแม่น้้าเจ้าพระยา   เล้ียวเข้า

คลองบางกอกใหญ่  แล้ววกกลับเข้าคลองด่าน  ไปส้ินสุดวัดนางชีตามเดิม 

เพือ่ให้ประชาชนทีเ่ฝ้ารอทัง้สองฝ่ังคลองตลอด เส้นทางได้กราบไหว้นมัสการ

พระบรมสารีริกธาตุ  เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  และร่วมชมขบวน

เรือบุปผชาติทีส่วยงาม  เป็นงานประจ้าปี



100>

13       60,901      

15       68,658      

28       129,559    

รวม
อายุ (ปี ต่อ)



โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

12 15 17 18

19 20 1 1

13 13 43 43

14 14 1 1

9 9 1 2

18 20 44 44

12 12 2 2

12 13 2 2

11 13 360 367

13 13 1 1

2. จ านวนข้าราชการการเมือง

..................... คน ปัจจบุนัไม่มี ส.ก. และ ส.ข.

..................... คน

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายการศกึษา

จ านวน (คน)

สว่นราชการในส านกังานเขต

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายการคลงั

ลกูจ้างข้าราชการ

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร



3. รายได้ของส านักงานเขต 

ข้อมลู ณ 15 ส.ค. 57

ประมาณการ รายได้จริง

 - ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 86,000,000.00        86,934,051.82              

1,300,000.00          1,323,304.93                

9,600,000.00          8,183,566.17                

9,892,570.00                

30,330.00                     

106,363,822.92            

ของหน่วยงาน

4. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

 46 ซอยเพชรเกษม 54 ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160  ส านกังานเขตภาษีเจริญ

ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

การรักษาพยาบาลผู้ ป่วย/การสง่เสริมสขุภาพ/การป้องกนัโรค

การสงเคราะห์คนชรา

การรักษาพยาบาลผู้ ป่วย/การสง่เสริมสขุภาพ/การป้องกนัโรค

รวม

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค

ศนูย์บริการสาธารณสขุ 62 ตวรรัชฎ์ ศศะนาวนิ ภกัด ีฐานปัญญา

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ทีต่ัง้

ศนูย์บริการสาธารณสขุ 47 คลองขวาง

แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ

แขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ

รายได้ (ล้านบาท)
ประเภทของรายได้

 - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ระบ)ุ

 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - ภาษีป้าย

 - ภาษีบ ารุงท้องที่



ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามผงัเมืองรวม การใช้ทีด่นิปัจจบุนั การเปลี่ยนแปลง

1. ทีอ่ยู่อาศยั

2. พาณิชยกรรม

3. อตุสาหกรรม

4. คลงัสนิค้า

5. อนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม

6. ชนบทและเกษตรกรรม

 7. อนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริมศลิป วฒันธรรมไทย

 8. สถานบนัราชการ การสาธารณปูโภค/

สาธารณกูาร

หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ

ประเภทการใช้ทีด่นิ
พืน้ที ่(ตร.กม.)



2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพ้ืนทีเ่ขต

ถนนสายหลัก 4

ถนนสายรอง 6

2.2 รูปแบบการเดนิทางหหลักในพ้ืนทีเ่ขตภาษีเจริญ ม ี5 รูปแบบ 

(รถไฟ รถเมล์  รถไฟฟ้า BTS  รถสองแถว  เรือ)

1. รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือสายสีน้้าเงิน (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

2. รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม ทีตั่ดผ่านในเขตภาษีเจริญ เป็นโครงการส่วนต่อขยาย วงเวียนใหญ-่บางหว้า โดยเร่ิมต้นเข้าสู่พืน้ทีเ่ขตภาษีเจริญจากเขตธนบุรี

 เป็นโครงการยกระดับตามแนวถนนราชพฤกษ์ ส้าหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลมนั้น มีสถานีอยู่ในเขตภาษีเจริญ 1 สถานีและเป็นสถานีปลายทาง คือ สถานีบางหว้า

3. รถเมล์หลายสายในพืน้ทีเขตภาษีเจริญ 

4. มีรถสองแถว ในการเดินทางในพืน้ที่

5. มีเรือโดยสาย (เป็นโครงการทดลองเดินเรือจากคลองภาษีเจริญถึงท่าเทียบเรือเพชรเกษม 69 มีเป้าหมายเพือ่พัฒนาโครงข่ายการสัญจรทางน้้าให้เป็นระบบ 

สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายการเดินทางระบบอื่นๆ เช่น รถไฟฟ้า BTS เป็นต้น  โดยเส้นทางเดินเรือคลองภาษีเจริญ มีระยะทาง 11.5 กิโลเมตร มีท่าเทียบเรือ 15 ท่า 

มีเรือบริการ 10 ล้า ให้บริการ 2 ช่วง รอบเช้า ระหว่างเวลา 06.00 - 09.00 น. และรอบเย็น ระหว่างเวลา 16.00 - 19.30 น. 

จ้านวน (สาย)ประเภทถนน



คูคลอง/ระบบการระบายน้้า/การป้องกันน้้าท่วม

                 ในพืน้ทีเ่ขตภาษีเจริญ มีคลองภาษีเจริญ ในการระบายน้้า

 จุดอ่อนน้ าท่วม การท่วมขงั และการระบายน้ า

มาก ปานกลาง น้อย

ซอยเพชรเกษม 42 บริเวณคอ

สะพานข้ามคลองบางจาก

480
พืน้ทีบ่างช่วงมีระดับต้่า

1 ชม. ü

ถนนเพชรเกษม ฝ่ังขาเข้า

บริเวณสะพานข้ามคลองโรงยาว

540 ถนนเพชรเกษมบริเวณหน้า ม.สยาม 

ถึงแยกราชพฤกษ์ มีระดับต้่า

1 ชม. ü

ซอยเพรเกษม 35 (ปลายซอย) 1,400 พืน้ทีม่ีระดับต้่ากว่าถนนเพชรเกษม 1 ชม. ü

ซอยเพรเกษม 37 (ปลายซอย) 1,500
พืน้ทีม่ีระดับต้่ากว่าถนนเพชรเกษม

1 ชม. ü

ถนนศาลธนบุรี บริเวณฝ่ังตรง

ข้ามชุมชนแม่นย้า

1,250 ถนนมีระดับต้่าท่อระบายน้้ามีขนาด

เล็ก ระบายน้้าไม่ทัน

1 ชม. ü

ถนนศาลธนบุรี บริเวณหน้า

หมู่บ้านกิจเจริญ

1,300 ถนนมีระดับต้่าท่อระบายน้้ามีขนาด

เล็ก ระบายน้้า ไม่ทัน

1 ชม. ü

ระยะเวลาเฉล่ียในการ

ระบายน้้า (นาท)ี

ขนาดพืน้ที ่

(ตร.ม.)
 บริเวณทีเ่ป็นจุดอ่อนน้้าท่วม สาเหตุ

ผลกระทบต่อพืน้ที่



มลูฝอย/สิ่งปฏิกูล/ไขมนั 

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ที ่ 157.44 ตัน

2. ในปีงบประมาณ 2556 มีปริมาณขยะ รวม 57,463.99 ตัน 

3. ปริมาณขยะในปีงบประมาณ 2556 มีเพิม่ขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 รวม 3.03 ตัน  (ปีงบประมาณ 2555 ปริมาณขยะเฉลีย 152.81 ตัน/วัน)



อากาศ/เสียง

    

1. พ้ืนที/่บริเวณทีม่ปีัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

2. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนทีเ่ขต (ระบุจุดหรือบริเวณทีต่ดิตั้งเครื่องมอืตรวจวัด)

จุดที่

3. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที ่(ระบุจุดหรือบริเวณทีต่ดิตั้งเครื่องมอืตรวจวัด)

จุดที่ ผู้รับผิดชอบ

แพล้นท์ปูนกัลปพฤกษ์ 08.00 - 18.00 น. ฝุ่นละอองปลิวเข้าบ้านเรือนประชาชน

ทีอ่ยู่โดยรอบ

ช่วงเวลาในการตรวจวัด

พืน้ที่/บริเวณทีม่ีปัญหา ช่วงเวลา ผลกระทบ

13/2 ต.บางแวก 

แขวงคลองขวาง

08.00 - 19.00 น. ปัญหาฝุ่นละอองส่งผลต่อประชาชน

ทีอ่ยู่อาศัยในพืน้ทีใ่กล้เคียง

น.ส.สาวิตรี 

งามเมืองปัก

1

ส้านักส่ิงแวดล้อมเคยมาส้ารวจจุดติดต้ังเคร่ืองมือ

ตรวจวัดทีห่น้า ม.สยาม แต่ยังไม่มีการมาติดต้ัง

บริเวณ/สถานทีต่รวจวัด

สถานบริการทีม่ีการแสดงดนตรี

ร้านวันวาน ราชพฤกษ์ ถ.ราชพฤกษ์

22.00 - 24.00 น.

บริเวณ/สถานทีต่รวจวัด



2 นางวารุณี 

เสือผ่อง

3 นางรุ่งทิวา

เงินสมบัติ

4. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณทีต่ดิตั้งเครื่องมอืตรวจวัด)

จุดที่

5. จ านวนเรื่องร้องเรียนเหตเุดอืดร้อนร าคาญ (รอบป)ี

จ้านวนเร่ือง

ร้องเรียน

จ้านวนเร่ืองทีไ่ด้รับ

การแก้ไข
หมายเหตุ

56 56

69 69

95 95

เคยมีจุดตรวจวัด บริเวณถนนราชพฤกษ์ ขาเข้า

แต่ปัจจุบันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า 

จึงงดต้ังด่านตรวจวัดควันด้า

บริเวณ/สถานทีต่รวจวัด

โรงงานผลิตน้้าแข็ง ซ.เพชรเกษม 54 แขวงบางด้วน 22.00 - 24.00 น.

22.00 - 24.00 น.โรงงานผลิตถาดขนม ซ.เพชรเกษม 52

เร่ือง

ขยะมูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล

ฝุ่น/อากาศ

เสียง



11 11

3 3

22 22

หมายเหต ุ: น้าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

น้้าท่วม

พืน้ทีสี่เขียว/ต้นไม้

อื่น ๆ (ระบุ)

น้้าเสีย/การบ้าบัด



ดา้นชมุชนในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร

1. ประชากร

ชาย หญิง

1. แขวงบางหว้า เคหะชุมชน

ชุมชนชานเมือง

9 ซ.เพชรเกษม 40 แยก 5 157 209

แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน
จ้านวนประชากร

ไม่มี

ทีต้ั่ง

ชุมชนเมือง 1. คลองตาแป้น

5. เพชรเกษม 42

6. เพชรเกษม 44

28 ซ.เทอดไท 77/1 380

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

4. เพชรเกษม 40

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

2. คานเรือ 252

3. ซอยวัดโคนอน 172 ซ.เทอดไท

31 ซ.เพชรเกษม 39 แยก 5 326

650

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

345 500

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

390 328

66 ซ.เพชรเกษม 44 543 724

48 ซ.เพชรเกษม 42 

1. หมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7 บางหว้า 276 ถ.กัลปพฤกษ์

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

216 223



ชาย หญิง

หมู่บ้านจัดสรร

อาคารสูง

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

165 180

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

3 ซ.ศาลธนบุรี 17 แยก 16

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

80 120

317  ถ.เทอดไท 230 310

440

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

12. วัดอ่างแก้ว 43 ซ.เทอดไท 52

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

8. หลังวัดรางบัว

ไมมี

แขวง
จ้านวนประชากร

1. หมู่บ้านตวงทอง

ประเภทชุมชน

10. หมู่ 6 ร่วมใจ

650450

156 171

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

9. กัลปพฤกษ์ หมู่ 4 320 ซ.เทอดไท 59

11. ริมคลองภาษีเจริญ หมู่ 15 

บางหว้า

7. หน้าวัดโคนอน 89 ซ.เทอดไท 59

27 ซ.เทอดไท 75

ชื่อชุมชน ทีต้ั่ง

533

78 ซ.เพชรเกษม 39/1

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

1,2002. หมู่บ้านอินทราวิลล่า 457 ซ.กัลปพฤกษ์ 6 1,000

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

740 875



ชุมชนแออัด

ชาย หญิง

2. แขวงบางด้วน เคหะชุมชน

ชุมชนชานเมือง 432 366

ชุมชนเมือง 528 587

368 418

416 397

499 ถ.พุทธมณฑล สาย 11. เลิศสุขสม

1. วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1

หมู่ 1

213 ซ.เทอดไท 66 แยก 1

45 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 9

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

4. หลังโรงน้้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี

2. วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1

หมู่ 7

3. วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5

ไม่มี

2. สุภัทรภิบาล

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

32 ซ.เพชรเกษม 29/1

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

305 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 11

ทีต้ั่ง
จ้านวนประชากร

แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน

1. วัดรางบัว 322

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

32 ซ.เพชรเกษม 29/1 152 201

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

57 ซ.เพชรเกษม 39/1

291

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

560 509

3. แสงหิรัญ 324 345

12 ซ.เทอดไท 61

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.



249 302

1,504 1,804

520 550

340 370

286 306

หมู่บ้านจัดสรร 159 179

ชาย หญิง

126 269

อาคารสูง

ชุมชนแออัด 395 549

7. จันทรังษี 129 ซ.เพชรเกษม 48

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

1. คลองลัดภาชี

8. จันทร์รวมใจ 27 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 16

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

1. วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1

หมู่ 3

5. ริมคลองราชมนตรี หมู่ 10 101 ถ.พุทธมณฑล สาย 1 ซอย 5

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

6. ริมคลองราชมนตรี หมู่ 11

ไม่มี

65 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 47

2. แป๊ะกงรวมใจ

4. เทพประทาน

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

46 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 25

145/3 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 4-7

74 ซ.เพชรเกษม 58 แยก 16

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

109 ถ.เพชรเกษม

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

ทีต้ั่ง
จ้านวนประชากร

แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน



412 500

560 485

300 400

300 400

548 589

3. แขวงบางจาก เคหะชุมชน

ชุมชนชานเมือง

ชุมชนเมือง 231 257

หมู่บ้านจัดสรร 290 430

ชาย หญิง

อาคารสูง

6. เพชรเกษม 58 128 ซ.เพชรเกษม 58 

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

79 ซ.เพชรเกษม 56 แยก 5

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

4. วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4 273 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 4

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

5. เพชรเกษม 56

ไม่มี

ไม่มี

30 ซ.เพชรเกษม 50/3

1. ศรีประดู่

1. ศิรินทร์และเพือ่น

ไม่มี

2. วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 2

3. วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

บางจาก เขตภาษีเจริญ กทม.

2/78 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 4-7

บางจาก เขตภาษีเจริญ กทม.

239 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 10

149 ถ.ราชพฤกษ์

แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน ทีต้ั่ง
จ้านวนประชากร



ชุมชนแออัด

4. แขวงบางแวก เคหะชุมชน

ชุมชนชานเมือง

ชุมชนเมือง 280 344

245 455

368 400

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

330 371

หมู่บ้านจัดสรร ไม่มี

อาคารสูง

ชุมชนแออัด

5. แขวงคลองขวาง เคหะชุมชน

ชุมชนชานเมือง

ชุมชนเมือง ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

2. หลังวัดปากน้้าฝ่ังใต้ 118 ซ.บางแวก 2

บางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.

3. นวมประดิษฐ์ 24 ซ.บางแวก 64 แยก 4

บางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.

4.หมู่ 4 ชาวบางแวก 46 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 16

1. เจริญวิถี 25 ซ.บางแวก 110 แยก 3

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1. ข้างวัดโตนด 84/1 ซ.บางแวก 21

บางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.

บางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.

5. หมู่ 5 ชาวบางแวก 77 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 24

บางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี



ชาย หญิง

480 570

233 289

หมู่บ้านจัดสรร 400 661

อาคารสูง

ชุมชนแออัด

4. แขวง เคหะชุมชน

ปากคลอง- ชุมชนชานเมือง

ภาษีเจริญ ชุมชนเมือง 212 277

1,331 1,852

หมู่บ้านจัดสรร

อาคารสูง ไม่มี

148/1 ซ.เพชรเกษม 20

ไม่มี

2. ก้าแพงทองพัฒนา

ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม.

ไม่มี

ไม่มี

1. เพชรเกษม 21 37 ซ.เพชรเกษม 21

1. เจริญวิถี

คลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม.

1. ราชมนตรีร่วมใจ 71/81 ซ.พุทธมณฑล สาย 1 ซอย 11

คลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม.

2. หมู่ 1 คลองขวาง 176 ซ.พุทธมณฑล สาย 1 ซอย 13

ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม.

คลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม.

3. พูนบ้าเพ็ญ 58 ซ.บางแวก 116

คลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม.

ไม่มี

ไม่มี

แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน ทีต้ั่ง
จ้านวนประชากร



ชุมชนแออัด

4. แขวง เคหะชุมชน

คูหาสวรรค์ ชุมชนชานเมือง

ชุมชนเมือง

ชาย หญิง

หมู่บ้านจัดสรร ไม่มี

อาคารสูง

ชุมชนแออัด

หมายเหต ุ: น้าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

1. ข้างวัดบางแวก 95 ซ.บางแวก 3

คูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กทม.

1. วิจิตรสัมพันธ์

57 ซ.บางแวก 1

คูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กทม.

คูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กทม.

3. หลังวัดคูหาสวรรค์ 298 ซ.เพชรเกษม 28

ไม่มี

ไม่มี

200 265

219 249

22 ซ.บางแวก 1

คูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กทม.

850 960

ไม่มี

219 249

2. วิจิตรสามัคคี

ไม่มี

แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน ทีต้ั่ง
จ้านวนประชากร



ดา้นการศึกษา

การศึกษาในระบบ

1. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพื้นที่เขต แยกตามระดับชั้นประถม/มัธยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และจ้านวนที่รับจริง

ตามปกีารศึกษา

1.1 โรงเรียนวัดนมิมานรดี

1.2 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม

1.3 โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานข้า)

1.4 โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี

1.5 โรงเรียนวัดโคนอน

1.6 โรงเรียนวัดมะพร้าวเต้ีย

1.7 โรงเรียนวัดโตนด

1.8 โรงเรียนวัดตะล่อม

1.9 โรงเรียนวัดก้าแพง

1.1 โรงเรียนวัดทองศาลางาม

1.11.โรงเรียนวัดวิจิตรการนมิิตร

1.12 โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)

1.13 โรงเรียนบางจาก

2. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาส้าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ แยกตามพื้นที่เขต ความสามารถในการรับนกัเรียน และ

จ้านวนท่ีรับจริงตามปกีารศึกษา



3. โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพื้นที่เขต แยกตามระดับชั้นประถม/มัธยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และจ้านวนที่รับ

จริงตามปกีารศึกษา

4. จ้านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรายชั้น รายโรงเรียนตามปกีารศึกษา

5. จ้านวนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั้น แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียนตามปกีารศึกษา

6. จ้านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสังกัด กทม. แยกรายชั้น/รายโรงเรียนตามปกีารศึกษา

7. ข้อมูลพื้นฐานของนกัเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สัญชาติ)

8. ข้อมูลพื้นฐานของนกัเรียนนอกโรงเรียนสังกัด กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สัญชาติ)

9. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การศึกษาต่อของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปกีารศึกษา

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

11. จ้านวนเด็กลาออกกลางคัน การซ้้าชั้น การขาดเรียน/สาเหตุ ของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปกีารศึกษา

12. จ้านวนบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั้น รายวิชา รายโรงเรียนตามปกีารศึกษา

13. จ้านวนบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม.ที่ย้ายกลับภมูิล้าเนา/สาเหตุ แยกตามระดับชั้น รายวิชา รายโรงเรียนตามปี

การศึกษา

14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสังกัด กทม. 

การศึกษานอกระบบ

1. จ้านวนเด็กเคล่ือนย้ายและสาเหตุ  ของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปกีารศึกษา

2. จ้านวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานที่ต้ัง แยกตามพื้นที่เขต จ้านวนรับนกัศึกษาได้เท่าไหร่ หลักสูตรที่เปดิสอน



3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพๆ ได้ท้างานตรงกับความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปกีารศึกษา

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพผ่านมาตรฐานชีพผ่านมาตรฐานวิชาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปกีารศึกษา

การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จ้านวนหอ้งสมุดเพื่อการเรียนรู้ของ กทม. และหนว่ยงานอื่น (ใครเรียนรู้ กทม. หรือหนว่ยงานอื่น หรือประชาชน)

2. หอ้งสมุด/บา้นหนงัสือส้าหรับคนตาบอด

3. จ้านวนบา้นหนงัสือ

4. จ้านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่น/แหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขต เช่น แหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ภมูิปญัญา

ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ โบราณสถาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสมุนไพร เปน็ต้น

5. สถิติการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 

6. จ้านวนเครือข่ายท่ีด้าเนนิกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

หมายเหต ุ: น้าเสนอขอ้มลูตามที่มกีารจัดเก็บ



ด้านสังคม 

1. จ านวนผู้ พิการ/ผู้สงูอายทุีล่งทะเบียน และได้รับการดแูล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้ พิการ

ผู้สงูอายุ

2. จ านวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ส ารวจ ได้รับบริการ

เดก็เร่ร่อน

คนไร้บ้าน

3. จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน

จ านวนเดก็

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ทีต่ัง้ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท
จ านวน (ราย)



4. จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสอื/ผู้ ใช้บริการ

จ านวน (แหง่)
ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

5.  จ านวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย)

จ านวน

ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

ประเภท

ศนูย์เยาวชน

ศนูย์กีฬา

ประเภท

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนงัสอื



6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ

ลานกีฬา หรือสนามกีฬา รวม 18 แหง่  (เป็นลานกีฬาของโรงเรียนภาครัฐ 14 แหง่ และภาคเอกชน 4 แหง่ )

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

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

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

จ านวนลาน

กีฬา Extreme

 sports

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

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

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

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

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

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



12. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

13. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านทีอ่ยู่อาศยั

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

14. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ทีไ่ด้รับสวสัดกิารกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

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

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



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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 

1. ตลาด/ตลาดนัด

ตลาดทัว่ไป

ตลาดทัว่ไป

ตลาดทัว่ไป

ตลาดนดัเอกชน

ตลาดนดัเอกชน

ตลาดนดัเอกชน

ตลาดนดัใช้พืน้ทีว่ดั

ตลาดนดัใช้พืน้ทีว่ดั

ตลาดนดัใช้พืน้ทีว่ดั

ตลาดนดัใช้พืน้ทีว่ดั

ลกัษณะตลาด

ตลาดนดัวดัรางบวั

ตลาดนดัซอยเพชรเกษม 48

ตลาดนดัถนนพทุธมนฑลสาย 1

ตลาดแม่ศรีพยอม 

ตลาดนดัปากซอยเพชรแกษม 42

ตลาดนดัวดัประดู่

ตลาดนดัวดัโค

ตลาดนดัวดัจนัทร์

ช่ือตลาด

ตลาดเจริญศรี 

ตลาดชยัฉิมพล ี



ดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

1. จ้านวนจุดติดต้ังและจ้านวนกล้อง cctv ในพืน้ที่ 23 จุด 74 ตัว (ตามบัญชีสัญญาโครงการติดต้ังกล้องCCTV)

2. จ้านวนไฟส่องสว่างในพืน้ที ่ 135 ดวง (ติดต้ังในปี 2557)

3. มีสถานีต้ารวจ สน.ภาษีเจริญ 1 แห่ง และ สถานีดับเพลิง 1 แห่ง



 จ้านวนอาสาสมัครต่าง ๆ 

จ้านวน (คน)

_

_

5

1

1,000

261

1

1

5

14

_

 - อาสาสมัครศูนย์กีฬา

 - อาสาสมัครศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)

 - อาสาสมัครด้านคนพิการ

อาสาสมัคร หมายเหตุ

 - อาสาสมัครพิทักส่ิงแวดล้อม

 - อื่น ๆ (ระบุ)

 - อาสาสมัคร อปพร.

 - อาสาสมัครสาธารณสุข

 - อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชน

 - อาสาสมัครเพือ่ปฏิบัติงานในส้านักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

 - อาสาสมัครชักลากมูลฝอย

 - อาสาสมัครลานกีฬา



ปัญหาในพ้ืนทีเ่ขตภาษีเจริญ

             ในพืน้ทีเ่ขตภาษีเจริญ มีจุดอ่อนน้้าท่วม จ้านวน 8 จุด ดังนี้

1. ซอยเพชรเกษม 52 บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านสวน

2. ซอยเพชรเกษม 52 บริเวณคอสะพาน ข้ามคลองบางจาก

3. ซอยเพชรเกษม 52 (ปลายซอย)

4. ถนนเพชรเกษม ฝ่ังขาเข้า บริเวณสะพานข้ามคลองโรงยาว

5. ซอยเพชรเกษม 35 ปลายซอย

6. ซอยเพชรเกษม 37 ปลายซอย

7. ถนนศาลธนบุรี บริเวณฝ่ังตรงข้ามชุมชนแม่นย้า

8. ถนนศาลธนบุรี บริเวณหน้าหมู่บ้านกิจเจริญ

           แนวทางการแก้ไข  เขตภาษีเจริญแก้ไขปัญหาการระบายน้้า โดยการขุดลอก คู คลองสาธารณะ การจัดเก็บวัชพืชและขยะ

ในทางระบายน้้า ประกอบกับการรณรงค์ให้ชุมชนต่างๆ ช่วยกันรักษาความสะอาด และรักษาสภาพแวดล้อมในพืน้ที ่โดยการไม่ทิง้ขยะ

และของเสียในทางระบายน้้า คู คลองสาธารณะ



ช่ือหน่วยงาน    ส านกังานเขตภาษีเจริญ 
เลขทีอ่าคารทีต่ั้ง   46  ซอยเพชรเกษม 54   แขวงบางหวา้   เขตภาษีเจริญ   กทม.  10160 
Website  http://203.155.220.217/phasicharoen/ E-mail Address  pcdobma@hotmail.com    
หมายเลขโทรศัพท์กลาง  0 2413 0565  (10 คู่สาย) 
รถประจ าทางสายทีผ่่าน 7, 7ก, 84, 84ก, 91, 91ก, 101, 146, 147, 157, 163, 165, ปอ 7, ปอ 509, ปอ 38, ปอ 84, ปอ 91 
 

ต าแหน่ง/ช่ือสกลุ 
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร 

ข้าราชการตั้งแต่ระดบัผู้อ านวยการส านัก 

รองผู้อ านวยการส านกั  ผู้อ านวยการเขต 
ภายใน โทรสาร 

ผู้อ านวยการกอง  หัวหน้าฝ่าย  กลุ่มงาน 

นายนคร   บุณยธนะ 6601 0 2413 1428 , 6610 

ผูอ้  านวยการเขตภาษีเจริญ    

นางสาวไข่มุกข ์  วรสุนทร 6604 0 2413 1428 , 6610 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการเขต ฝ่าย 1    

นายพิบูล      เวคะวากยานนท ์ 6605 0 2413 1428 , 6610 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการเขต  ฝ่าย 2    

นางสไบทิพย ์ เธียรวฒันจินดา 6608 0 2413 1428 , 6610 

หวัหนา้ฝ่ายปกครอง    

นายประจกัษ ์  โภชนสุมบูรณ์ 6612 0 2413 1428 , 6610 

หวัหนา้ฝ่ายทะเบียน    

นายสุพงษ ์ หล่ิมรัตน ์ 6615 6616 

หวัหนา้ฝ่ายโยธา    

นางสาวเรณู    บุญระพงษเ์จริญ 6621 6622 

หวัหนา้ฝ่ายรายได ้    

นางจินตนา  สุขวฒิุชยั  6618 6619 

หวัหนา้ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล    

นายสุรพงษ ์ ชูโต  6624 6625 

หวัหนา้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ     

นางสาววนัทนีย ์ สวา่งตระกลู  6630 6631 

หวัหนา้ฝ่ายการคลงั    

นางรัชนีกร  สบายยิง่  6636 6637 
หวัหนา้ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม    

นายสมชัชา   สุวรรณสิงห์ 6633 6634 

หวัหนา้ฝ่ายเทศกิจ    
นายมานะชยั  กฤตอ าไพ 6626 6627 

หวัหนา้ฝ่ายการศึกษา    



ต าแหน่ง/ช่ือสกลุ 
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร 

ข้าราชการตั้งแต่ระดบัผู้อ านวยการส านัก 

รองผู้อ านวยการส านกั  ผู้อ านวยการเขต 
ภายใน โทรสาร 

ผู้อ านวยการกอง  หัวหน้าฝ่าย  กลุ่มงาน 
พ.ท.ส าราญ ธรรมประเสริฐ 
สสัดีเขต 

6647 0 2805 2799 

ศูนยรั์บร้องทุกขแ์ละป้องกนัภยั 6607 - 6610 0 2413 1428 , 6610 

หอ้งเวรอคัคีภยั, หอ้งวทิย ุ 6646 - 

ศูนยอ์ุบติัภยัเขต 6609 0 2413 1428 , 6610 

ศูนยอ์าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 6609 0 2413 1428 , 6610 

 




