
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการก าหนดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป   
 

 1) ประวตัคิวามเป็นมาของพืน้ท่ี/ส านกังานเขต 

ลักษณะพื้นที่เขตและข้อมลูเบื้องต้น 
สภาพทางภูมิศาสตร์ 

 เขตราษฎร์บูรณะ ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของกรุงเทพมหานคร ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยา  เดิม
เขตราษฎร์บูรณะมีพ้ืนที่ 42.87 ตารางกิโลเมตร เนื่องด้วยสภาพพ้ืนที่เขตต่างๆ  ในกรุงเทพมหานครมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ควบคู่กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ประกอบกับการพัฒนาด้านโครงข่ายคมนาคม
ขยายตัวออกกว้างไกลเข้าสู่พ้ืนที่ว่าง  ท้าให้มีการกระจายตัวของประชากรและสาธารณูปโภคเพ่ิมมากขึ้น  
จ้าเป็นต้องจัดขนาดพ้ืนที่และจ้านวนประชากรของเขตให้มีความเหมาะสมใกล้เคียงกัน เพ่ือประโยชน์แก่การ
ปกครอง การให้บริการของรัฐ และความสะดวกของประชาชน  อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ.2528 จึงให้เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ เขตธนบุรี เขต
จอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ และตั้งเขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2541 จึงท้าให้เขตราษฎร์บูรณะเหลือพ้ืนที่เพียง 
15.70 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่เขตการปกครอง  แขวงราษฎร์บูรณะ  และแขวงบางปะกอก มีแนวเขต
ติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ เขตบางคอแหลม  เขตธนบุรีและเขตยานนาวา 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ เขตทุ่งคร ุ
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อ้าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตจอมทอง 
 
จ านวนบ้านและประชากรในเขตปกครอง                            ข้อมูล  ณ  วันที่ 31 สิงหาคม 2557   

แขวง ชาย หญิง รวม จ านวนหลังคาเรือน 

ราษฎร์บูรณะ 

บางปะกอก 

16,175 

24,704 

17,978 

26,278 

34,153 

50,982 

13,254 

20,727 

รวม 40,879 44,256 85,135 33,981 
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จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุตั้งแต่ 18  ปี                            ข้อมูล  ณ  วันที่ 31 สิงหาคม 2557 
แขวง ชาย หญิง รวม 

ราษฎร์บูรณะ 

บางปะกอก 

12,362 

18,545 

14,491 

20,391 

26,853 

38,936 

รวม 30,907 34,882 65,789 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

               ภูมิประเทศของเขตราษฎร์บูรณะเป็นที่ราบลุ่ม แต่เดิมมีเรือกสวนเป็นส่วนใหญ่ พ้ืนที่เหมาะแก่การ      
เพาะปลูก เช่น ปลูกส้ม มะพร้าว ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าได้เข้ามาสู่ท้องถิ่นมากขึ้น พ้ืนที่บางส่วนได้
เปลี่ยนแปลงเป็นที่พักอาศัย บางส่วนก็กลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และโกดังสินค้า 

การคมนาคม 

                แต่เดิมการคมนาคมใช้ทางน้้าได้ทางเดียว การเดินทางภายในท้องที่ใช้เรือพาย เรือแจว หรือเรือยนต์ 
ติดต่อกัน เพราะถนนยังไม่มี ราษฎรจะมาติดต่อกับอ้าเภอก็ต้องมาทางเรือ ทั้งการน้าผลไม้หรือของสวนออกขาย
แถวปากคลองตลาดหรือถนนตกก็ไปทางเรือ ปัจจุบันด้านการคมนาคมเจริญขึ้นมีถนนหนทางไปมาสะดวกขึ้นมี
ถนนที่ส้าคัญและมีจ้านวนซอยต่าง ๆ ดังนี้ 
                ถนนสายหลัก มี 3 สาย คือ 1. ถนนสุขสวัสดิ์  2. ถนนราษฎร์บูรณะ  3. ถนนประชาอุทิศ 
                ถนนสายรอง  มี 3 สาย คือ 1. ถนนราษฎร์พัฒนา 2.ถนนสุขสวัสดิ์ 13 3. ถนนจอมทอง- บูรณะ 
  คูคลองในพื้นที่เขต  มี 27 คลอง  

 คลองที่ส้านักการระบายน้้าดูแล มีจ้านวน 5 คลอง ได้แก่  
1. คลองแจงร้อน     (มีประตูระบายน้้า)  
2. คลองบางปะกอก  (มีประตูระบายน้้า)  
3. คลองบางปะแก้ว  (มีประตูระบายน้้า) 
4. คลองราษฎร์บูรณะ   (มีประตูระบายน้้า) 
5. คลองดาวคะนอง  (มีประตูระบายน้้า) 

 คลองที่ส้านักงานเขตดูแล มีจ้านวน 22 คลอง  
  - ส่วนใหญ่มีเขื่อน คสล.แล้ว ได้แก่ คลองข้างโรงเรียนขจรโรจน์, คลองต้นโศก, คลองข้าง
ไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ, คลองตามั่ง, คลองปากลัดยานยนต์, คลองข้างซอยวิเชียร, คลองหมอเชื้อ, คลองชฎา 
(คลองตาดา), คลองวัดเกียรติประดิษฐ์, คลองลัดบางปะแก้ว–บางปะกอก, คลองข้างวัดบางปะกอก, คลองต้นตะโก, 
คลองบางบูน (มีประตูระบายน้้า), คลองผู้ใหญ่สังข ์
                       - คลองที่ยังไม่มีเขื่อน คสล. ได้แก่ คลองต้นไทร, คลองตาเทียบ, คลองตาเชื่อม, คลองศรี สุ
ราษฎร, คลองนางจ้าปี, คลองนางปาน 
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พื้นที่สีเขียว 

 มีพ้ืนที่สีเขียว จ้านวน 134 แห่ง คิดเป็นพ้ืนที่ 211.67 ไร่ และคิดเป็นสัดส่วน/ประชากร คือ 
3.96 ตารางเมตร/คน      

เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

             ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างและเกษตรกรรมบางส่วน  

              การเกษตรกรรม การท้าสวนเป็นอาชีพที่ส้าคัญของชาวราษฎร์บูรณะ มาแต่เดิม แต่เนื่องจากปัจจุบัน
ความเจริญได้เข้ามาสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  ประกอบกับสภาวะแวดล้อมไม่เอ้ืออ้านวยต่อการเกษตรกรรม เช่น 
เกษตรกรประสบปัญหาน้้าเค็ม เป็นต้น ชาวราษฎร์บูรณะจึงขายที่ดินเพ่ือสร้างบ้านจัดสรร หรือท้าโรงงาน
อุตสาหกรรม ท้าให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมน้อยลง เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางราชการได้ให้การจึง ส่ง
นักวิชาการไปแนะน้าในการประกอบอาชีพการเกษตร การแก้ไขปัญหาศัตรูพืช  และการจัดท้าประตูกั้นน้้าเค็ม 

             การอุตสาหกรรม  แต่เดิมที่ดินในบริเวณเขตราษฎร์บูรณะมีราคาถูก จึงมีผู้มาลงทุนซื้อที่ดินสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ้านวนมาก  มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่  โรงงานอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่แขวงบางปะกอกและแขวงราษฎร์บูรณะ  มีจ้านวนสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ประมาณ 1,162 แห่ง 

 มีโรงงานที่ได้รับมาตรฐานรางวัล ISO 14001 ได้แก่ 

  1. บริษัท เจริญชัยหม้อแปลง จ้ากัด ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

 มีโรงงานที่ได้รับมาตรฐานรางวัล ISO 9002 ได้แก่  

  1. บริษัท อุตสาหกรรมท้าเครื่องแก้วไทย จ้ากัด (มหาชน) ผลิตแก้ว 

  2. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ้ากัด (มหาชน)  ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

  3. หจก. ยงสง่า  ตัดเย็บเสื้อผ้าส้าเร็จรูปส่งออก 

  4. หจก. ฮงเส็งการทอ  ตัดเย็บเสื้อผ้าส้าเร็จรูปส่งออก 

  5. บริษัท วิสต้า ทราโฟ จ้ากัด 

 คลังสินค้า  เขตราษฎร์บูรณะมีพ้ืนที่เลียบแม่น้้าเจ้าพระยา ท้าให้การคมนาคมและการขนถ่ายสินค้า 
สะดวก รวดเร็วและประหยัด จึงมีการก่อสร้างคลังสินค้าหลายแห่ง ในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะมีคลังสินค้าจ้านวน 
11 แห่ง 
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ธนาคาร     

  มีธนาคารพาณิชย์ 10 ธนาคาร 26 สาขา และมีธนาคารกสิกรไทย (ส้านักงานใหญ่) ตั้งอยู่ที่
ถนนราษฎร์บูรณะ 

 1. ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) สาขาราษฎร์บูรณะ  
 2. ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซ ีบางปะกอก 
 3. ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส บางปะกอก  
 4. ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน) สาขาถนนสุขสวัสดิ์ 
 5. ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน) สาขาบางปะกอก 
 6. ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีราษฎร์บูรณะ 
 7. ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ 
 8. ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซ ีบางปะกอก 
 9. ธนาคารยูโอบี จ้ากัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์ 
              10. ธนาคารยูโอบี จ้ากัด (มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ 
              11. ธนาคารทหารไทย จ้ากัด (มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ 
              12. ธนาคารทหารไทย จ้ากัด (มหาชน) สาขาถนนสุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ 
              13. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากัด (มหาชน) สาขาถนนสุขสวัสดิ์ 
              14. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ 
              15. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส บางปะกอก 
              16. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากัด (มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ 
              17. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซ ีบางปะกอก 
              18. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด (มหาชน) สาขาราษฎร์บูรณะ 
              19. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด (มหาชน) สาขาถนนราษฎร์บูรณะ (บางปะกอก) 
              20. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหลัก สุขสวัสดิ์ 
              21. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซ ีบางปะกอก 
              22. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ้ากัด (มหาชน) สาขาราษฎร์บูรณะ 
              23. ธนาคารออมสิน สาขาราษฎร์บูรณะ 
 24. ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี บางปะกอก 
 25. ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาสุขสวัสดิ์  
 26. ธนาคารธนชาต สาขาบางปะกอก 
 27. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือการเกษตร สาขาราษฎร์บูรณะ 
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ศาสนา 

 ประชาชนในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะที่อาศัยอยู่ในแขวงบางปะกอก และแขวงราษฎร์บูรณะ ส่วนใหญ่ 
นับถือศาสนาพุทธ จะมีคนจีนอยู่บ้างในแขวงบางปะกอก หมู่ 8, 11, 12 

 เขตราษฎร์บูรณะ มีวัดในพระพุทธศาสนา รวม 7 วัด คือ 
             1. วัดบางปะกอก                  โทร. 0-2427-2812 
             2. วัดแจงร้อน                          โทร. 0-2463-6581 
             3. วัดประเสริฐสุทธาวาส                 โทร. 0-2427-4591 
             4. วัดสน                                  โทร. 0-2463-0311 
             5. วัดสารอด                              โทร. 0-2427-7554 
             6. วัดเกียรติประดิษฐ์                     โทร. 0-2468-4726 
             7. วัดราษฎร์บูรณะ                     โทร. 0-2427-4877 
 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ สิ่งเคารพบูชา และสิ่งศักดิ์สิทธิในบ้านเมือง 

1. วัดประเสริฐสุทธาวาส เป็นวัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง 
สามก๊กซึ่งเขียนเป็นลายเส้นสีด้า และได้มีการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 

2. วัดแจงร้อน วัดนี้มีพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งสร้างในสมัยอู่ทองตอนปลายเป็นพระพุทธรูปที่
สามารถถอดเป็นชิ้น ๆ ได้ถึง 9 ชิ้น 

3. วัดบางปะกอก มีเจดีย์รูปทรงมอญ สร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์  มีหลวงปู่พริ้งเป็นที่เคารพ
สักการะของชาวราษฎร์บูรณะ 

4. วัดราษฎร์บูรณะ วัดนี้มีพระพุทธรูปหินทราย สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา คาดว่าเป็นพระพุทธรูป
ที่เก่าแก่ที่สุดในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ 

5. วัดสน มีหลวงปู่โม้ เป็นที่เคารพสักการะของชาวราษฎร์บูรณะ 
6. วัดสารอด มีพระพุทธรูปที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ นามว่า หลวงพ่อรอด 
7. วัดเกียรติประดิษฐ์ มีพระพุทธรูปที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ นามว่า หลวงพ่อใหญ่ 

สถานที่ส าคัญในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 

1. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ 
2. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 (ด้านฝั่งธนบุรี) 

การศึกษา   

 มีโรงเรียนทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานคร ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน และส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ ดังนี้ 
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 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ้านวน 6 โรงเรียน คือ 

1. โรงเรียนวัดสน  ผู้อ้านวยการสถานศึกษา  คือ นายเกียรติชัย  ศรีนวกุล       
    ตั้งอยู่เลขที่ 253 ซ.สุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ   กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท ์  0-2462-6283 

2.  โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ  ผู้อ้านวยการสถานศึกษา    คือ นายคนอง   คชานาวิน 
ตั้งอยู่เลขที่ 289/1 ซ.สุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท ์  0-2427-7408 

3.  โรงเรียนวัดแจงร้อน ผู้อ้านวยการสถานศึกษา    คือ นายวิชัย  ใจมุ่ง      
        ตั้งอยู่เลขที่ 272 ซ.ราษฎร์บูรณะ 37 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท ์  0-2462-6146 

4.  โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส  ผู้อ้านวยการสถานศึกษา  คือ นางอังคนา   ธนะปัญโญ  
    ตั้งอยู่เลขที่ 190 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท ์  0-2427-4626 

5.  โรงเรียนวัดบางปะกอก ผู้อ้านวยการสถานศึกษา     คือ นายถวัลย์  มหิมา 
    ตั้งอยู่เลขที่ 124 ซ.สุขสวัสดิ์ 19 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์      0-2427-2607 

6.  โรงเรียนวัดสารอด ผู้อ้านวยการโรงเรียน      คือ นายจินดา  ทับจีน  
    ตั้งอยู่เลขท่ี 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 44 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท ์ 0-2427-7189 

 

 โรงเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน 2 โรงเรียน คือ 

1. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม    โทร. 0-2427-3360, 0-2427-1629 
2. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา  โทร. 0-2462-5422 

               วิทยาลัยในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ้านวน 1 วิทยาลัย คือ 

   1.    วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน     โทร. 0-2427-0045 

                โรงเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ้านวน 12 โรงเรียน คือ 

1. โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา 
2. โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี 
3. โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา 
4. โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา  
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5. โรงเรียนเมตตาวิทยา 
6. โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ 
7. โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 
8. โรงเรียนอนุบาลรังสิมา 
9. โรงเรียนโรจนนิมิต 

10. โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ศึกษา 
11. โรงเรียนอนุบาลปัญญาศักดิ์  
12. โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ 
13. โรงเรียนอนุบาลเยาวมิตร 

 

สถานสงเคราะห์เด็กก าพร้า 

 1. สมาคมสงเคราะห์เด็กก้าพร้าแห่งประเทศไทย เลขที่ 437 ถนนสุขสวัสดิ์ 52 (ก.ม. 9.5) แขวงราษฎร์
บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร. 0-2427-8489, 0-2427-8498 
 2. บ้านครูน้อย เลขที่  143 ซอยราษฎร์บูรณะ 28 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 โทร. 0-2871-3083  
 

หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ 

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ โทร. 0-2427-7949 , 0-2428-4406  
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ( ล้อม พิมเสน ฟักอุดม ) โทร. 0-2427-7512  
3. ที่ท้าการไปรษณีย์โทรเลข เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 0-2427-7187, 0-2427-3603 
4. การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 0-2427-0070 
5. สถานีต้ารวจนครบาลราษฎร์บูรณะ  โทร. 0-2428-3994-5 
6. สถานีต้ารวจนครบาลบางคอแหลม โทร.0-2427-6286, 0-2427-6287 
7. บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) สาขาราษฎร์บูรณะ โทร. 0-2428-9990-4 
8. ส้านักงานเขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชน โทร.0-2896-2670-3 
9. องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เขตราษฎร์บูรณะโทร. 0-2427-7195, 0-2427-5133 

10. กองก้ากับการต้ารวจนครบาล 8 โทร. 0-2477-1616, 0-2477-1403 
11. ส้านักจัดหางานกรุงเทพฯ เขตพ้ืนที่ 7 โทร. 0-2427-4512, 0-2427-4327 
12. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 0-2428-1558-9 

 

ชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ มี 27 ชุมชน ดังนี้ 

1. แขวงราษฎร์บูรณะ มี 15 ชุมชน 
 1.1 ชุมชนแจงร้อน 
 1.2 ชุมชนรุ่งเรือง 
 1.3 ชุมชนสถาพร 
1.4 ชุมชนร่วมใจ 
 1.5 ชุมชนเบอร์ลี่ 
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 1.6 ชุมชนบุญมาก 
 1.7 ชุมชนบูรณะสุดเขต 
 1.8 ชุมชนวัดสน 
 1.9 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 

         1.10 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 
  1.11 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 
         1.12 ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ 

 1.13 ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ 
 1.14 ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 
 1.15 ชุมชนตึก 60 ปี 

2. แขวงบางปะกอก มี 13 ชุมชน 
 2.1 ชุมชนอนามัย 
 2.2 ชุมชนหมอผึ้งอุทิศ 
 2.3 ชุมชนประคองมิตร 
 2.4 ชุมชนมิ่งประชา 
 2.5 ชุมชนรวมน้้าใจ 
 2.6 ชุมชนรัตนจีนะ 
 2.7 ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา 
 2.8 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9 

 2.9 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 
 2.10 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 
 2.11 ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ 
 2.12 ชุมชนรุ่งอรุณ 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )  

 ส้านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้จัดให้มีการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ้านวน 20 รุ่น     
จ้านวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนปัจจุบันมีจ้านวน 1,345 คน ผู้น้า อปพร. ปัจจุบัน มีดังนี้ 

                -  ว่าที่ร้อยตรี การุณ    นิกรพงษ์สิน   ประธานประสานงานศูนย์ อปพร. เขตราษฎร์บูรณะ 

 

 

 

 

 

 



9 

 

กลุ่มสตรีแม่บ้านเขตราษฎร์บูรณะ 

ชื่อกลุ่มแม่บ้าน ชื่อประธาน 

แขวงราษฎร์บูรณะ 
1. ชมรมกลุ่มแม่บ้านเขตราษฎร์บูรณะ 
2. วัดสน 
3. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 

 

 

นางสายพิน  ชัยธนกวิน 

นางจุไรรัตน์  สมนาค 

นางปราณี  กนกวลัยวรรณ 

กลุ่มออมทรัพย์  เขตราษฎร์บูรณะ 
 

ชื่อกลุ่ม ชื่อประธาน 

แขวงราษฎร์บูรณะ 
1. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 
2. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ 
3. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบูรณะสุดเขต 
4. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสถาพร 
5. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเบอร์ลี่ 

 
นายขจัด เชื้ออาษา 

นายบุญมา เทียนชัย 

นายบุญมา เมฆอรุณ 

นายบุญโชติ ชูโชต ิ

นางขาว แสงศุภวิจิตรกุล 

 

การแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 

 ส้านักงานเขตราษฎร์บูรณะแบ่งส่วนราชการออกเป็น 10 ฝ่าย และมีส่วนราชการที่กระทรวงอ่ืนส่ง
มาประจ้าที่เขต 2 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คือ  

 1. ส่วนราชการของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
  1.1 ฝ่ายปกครอง  
  1.2 ฝ่ายทะเบียน 
  1.3 ฝ่ายโยธา 
  1.4 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
  1.5 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
  1.6 ฝ่ายรายได้ 
  1.7 ฝ่ายเทศกิจ 
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  1.8 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  1.9 ฝ่ายการคลัง 
  1.10 ฝ่ายการศึกษา 
 
 2. ส่วนราชการที่กระทรวงอ่ืนส่งมาประจ าที่เขต 

2.1 หน่วยสัสดีเขต 
2.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตราษฎร์บูรณะ 

 
อัตราก าลัง 
  ข้าราชการกทม. สามัญ  จ้านวน   134 คน 
  ข้าราชการครู         จ้านวน   260 คน 
  ลูกจ้างประจ้า         จ้านวน   423 คน 
  ลูกจ้างชั่วคราว        จ้านวน   121 คน  
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คณะผู้บริหารของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
 

 

รายนามข้าราชการการเมืองในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ 

 1. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2553 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

1. นายไสว   โชติกะสุภา 27 ซอยราษฎร์บูรณะ 26 แยก 3 - 2        
แขวงราษฎร์บูรณะ  เขตราษฎร์บูรณะ  
กรุงเทพมหานคร 

บ้าน   0-2426-0088             
มือถือ 081-843-5553 
ที่ท้างาน 0-2427-6602 
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2.สมาชิกสภาเขต เขตราษฎร์บูรณะ ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2553 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายธเนศ  แสงโชต ิ

(ประธานสภาเขตราษฎร์บูรณะ) 

538 ถนนสุขสวัสดิ ์แขวงราษฎร์บูรณะ   

เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 

มือถือ  081-458-6987 

2 นายพิทักษ์  เพชรคง 

(รองประธานสภาเขตราษฎร์บูรณะ) 

27 ซอยราษฎร์บูรณะ 26 แยก 3 – 2 

แขวงราษฎร์บูรณะ  เขตราษฎร์บูรณะ  
กรุงเทพมหานคร 

มือถือ  086-596-5437 

3 นางภรภัทร  โชติกะสุภา 

 

29 ซอยราษฎร์บูรณะ 26 แยก 3 - 2        

แขวงราษฎร์บูรณะ  เขตราษฎร์บูรณะ  
กรุงเทพมหานคร 

บ้าน    0-2871-5284 

มือถือ  081-869-9009 

โทรสาร 0-2428-4324 

4 นายสนิชยั  เจริญวัลย์ 

 

3 ซอยราษฎร์บูรณะ 19 แยก 3        

แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ  
กรุงเทพมหานคร 

มือถือ  089-753-8227 

 

5 นายสายหยุด  ศรีสุกใส 6/1 ซอยประชาอุทิศ 24 แยก 1 

แขวงราษฎร์บูรณะ  เขตราษฎร์บูรณะ  
กรุงเทพมหานคร 

มือถือ  081-899-7178 

6 นายอนุกูล  คงภักด ี 2 ซอยประชาอุทิศ 19 แยก 2 – 1 

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ  

กรุงเทพมหานคร 

มือถือ  089-668-6039 

7 นายดา้เนินโชค  จนัทรเสน 
(เสียชีวิต) 

1315 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก  

เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 

- 
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2) พืน้ท่ี เขตปกครอง อาณาเขตติดตอ่ และแผนท่ี 
เขตราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) เป็น 1 ใน 50 เขต

การปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขต ตากสิน ซึ่งถือเป็นแหล่งจ้างงานใหม่ ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก และศูนย์ราชการทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร 

เขตราษฎร์บูรณะแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง (khwaeng) ได้แก่ 
1. ราษฎร์บูรณะ (Rat Burana) 
2. บางปะกอก (Bang Pakok) 

มีอาณาเขตติดต่อกับเขตข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตธนบุรีและเขตบางคอแหลม มีคลองดาวคะนองและแนว

กึ่งกลางแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตยานนาวา และอ้าเภอพระประแดง (จังหวัด

สมุทรปราการ) มีแนวกึ่งกลางแม่น้้าเจ้าพระยาและคลองบางพ่ึงเป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศใต้ ติดต่อกับเขตทุ่งครุ มีล้ารางสาธารณะ คลองแจงร้อน ล้ารางสาธารณะ 

คลองข้างโรงเรียนขจรโรจน์ คลองราษฎร์บูรณะ คลองตาเทียบ และล้าราง
สาธารณะเป็นเส้นแบ่งเขต 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตจอมทอง มีคลองกอไผ่ขวด คลองยายจ้าปี คลอง   
บางปะแก้ว และถนนสุขสวัสดิ์เป็นเส้นแบ่งเขต 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C


1. จ านวนประชากรในพื้นที่จ าแนกตามอายุและแขวง (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2557) 
                

แขวง เพศ 
อายุ (ปี) 

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

แขวงราษฎร์บูรณะ 
ชาย 845  908  1,031  1,214  1,180  1,064  1,231  1,299  1,236  1,260  1,219  

            หญิง 744  854  1,007  1,161  1,240  1,127  1,336  1,415  1,434  1,456  1,491  
            รวม 1,589  1,762  2,038  2,375  2,420  2,191  2,567  2,714  2,670  2,716  2,710  
            

แขวงบางปะกอก 
ชาย 1,369  1,455  1,661  1,882  1,692  1,630  1,870  2,072  2,157  2,148  1,799  

            หญิง 1,315  1,463  1,636  1,808  1,799  1,681  1,937  2,155  2,115  2,058  2,081  
            รวม 2,684  2,918  3,297  3,690  3,491  3,311  3,807  4,227  4,272  4,206  3,880  
            รวมทั้งหมด   4,273  4,680  5,335  6,065  5,911  5,502  6,374  6,941  6,942  6,922  6,590  
            

                         
แขวง เพศ 

อายุ (ปี ต่อ) 
รวม 

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

แขวงราษฎร์บูรณะ 
ชาย 1,056 883 591 429 317 154 88 29 12 2 16,048 

            หญิง 1,324 1,092 802 558 416 269 129 47 15 1 17,918 
            รวม 2,380 1,975 1,393 987 733 423 217 76 27 3 33,966 
            

แขวงบางปะกอก. 
ชาย 1,480 1,243 745 521 375 203 81 29 21 3 24,436 

            หญิง 1,805 1,476 916 729 538 355 147 50 16 3 26,083 
            รวม 3,285 2,719 1,661 1,250 913 558 228 79 37 6 50,519 
            รวมทั้งหมด   5,665 4,694 3,054 2,237 1,646 981 445 155 64 9 84,485 
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2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิ่นของประชากรในพื้นที่  
                     

แขวง 
การเกิด (คน) การตาย (คน) 

                ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
                แขวงราษฎร์บูรณะ 4 3 31 19 233 244 143 48 
                แขวงบางปะกอก 1,286 1,456 1,389 711 300 305 606 474 
                รวม 1,290 1,459 1,420 730 533 549 749 522 
                

                         
แขวง 

การย้ายเข้า (คน) การย้ายออก (คน) 
                ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
                แขวงราษฎร์บูรณะ 1,594 1,462 1,518 833 1,994 1,854 1,821 964 
                แขวงบางปะกอก 2,919 1,766 2,735 1,588 4,457 4,456 4,087 2,473 
                รวม 4,513 4,228 4,253 2,421 6,451 6,310 5,908 3,437 
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3. การย้ายถิ่นและเหตุของการย้ายถิ่น 
                       

สาเหตุ/แขวง 
จ านวน (คน) แยกรายแขวง 

                    
แขวง........... 

แขวง
....... 

แขวง
......... 

แขวง
........ 

                    หางานท า  -  -  -  - 
                    ต้องการเปลี่ยนงาน  -  -  -  - 
                    ต้องการรายได้เพ่ิมขึ้น  -  -  -  - 
                    หน้าที่การงาน  -  -  -  - 
                    ศึกษาต่อ  -  -  -  - 
                    ย้ายที่อย่อาศัย  -  -  -  - 
                    กลับภูมิล าเนา  -  -  -  - 
                    ติดตามครอบครัว  -  -  -  - 
                    ท ากิจการครอบครัว  -  -  -  - 
                    รักษาตัว  -  -  -  - 
                    ขาดคนดูแล  -  -  -  - 
                    ดูแลผู้อ่ืน  -  -  -  - 
                    อ่ืน ๆ   -  -  -  - 
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4. จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน 

 
(รวมทั้งสองแขวง ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2557) 

                  
ประเทศ 

จ านวน (คน) แยกแขวง 
                    

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

                    พม่า 6,651 - - - 
                    ลาว 2,686 - - - 
                    เขมร 1,123 - - - 
                    อ่ืน ๆ (ระบุ) - - - - 
                     

5. ความหนาแน่นของประชากร (รวมทุกสัญชาติ ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2557) 
                   

แขวง 

ประชากร(คน) พ้ืนที่      
ความ

หนาแน่น     
(คน/ตร.

กม.) 

จ านวนบ้าน  

ครอบครัว 
                

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลัง) 
                แขวงราษฎร์บูรณะ 34,186 16,198 17,988  -   -  13,245  -  
                แขวงบางปะกอก 51,027 24,729 26,298  -   -  20,724  -  
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6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา 
(คน) 

ศาสนา จ านวน (คน) 
                       พุทธ  -  
                       อิสลาม  -  
                       คริสต์  -  
                       อ่ืนๆ (ระบ)ุ  -  
                       7. จ านวนศาสนสถานในพื้นที่เขต 
                       ศาสนา จ านวน (แห่ง) 
                       พุทธ 7 
                       อิสลาม  - 
                       คริสต์  - 
                       อ่ืนๆ (ระบ)ุ  - 
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8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์ 

                     แขวง จ านวน (แห่ง) ชื่อ ความส าคัญ 
                 บางปะกอก 4 วัดบางปะกอก มีเจดีย์รูปทรงมอญ สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ มีหลวงปู่พริ้งเป็นที่เคารพสักการะของชาวราษฎร์บูรณะ 
                 วัดประเสริฐ

สุทธาวาส 
เป็นวัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่อง สามก๊กซึ่งเขียนเป็นลายเส้นสีด าและได้
มีการบูรณะในสมัยราชกาลที่ 3                  

                 วัดราษฎร์บูรณะ วัดนี้มีพระพุทธรูปหินทราย สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา คาดว่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในท้องที่เขต
ราษฎร์บูรณะ                  

                 วัดเกียรติประดิษฐ์ มีพระพุทธรูปที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ นามว่า หลวงพ่อใหญ่ 
                 ราษฎร์บูรณะ 3 วัดสน มีหลวงปู่โม้ เป็นที่เคารพสักการะของชาวราษฎร์บูรณะ 
                 

วัดแจงร้อน 
วัดนี้มีพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งสร้างในสมัยอู่ทองตอนปลายเป็นพระพุทธรูปที่สามารถถอดเป็นชิ้น ๆ ได้ถึง 9 
ชิ้น 

                 วัดสารอด มีพระพุทธรูปที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ นามว่า หลวงพ่อรอด 
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9. กิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญ โดดเด่น 
                       กิจกรรม ความส าคัญ ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 

                 

1. กิจกรรมวันสงกรานต์ 

เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามได้แก่ พิธีรด
น้ าขอพรผู้สูงอายุ พิธี
สรงน้ าพระ การ
แสดงของผู้สูงอายุ 

ตรงกับวันสงกรานต์ 
                 
                 
                 

                 

2. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามพิธีแห่เทียน
พรรษา 

สัปดาห์วันเข้าพรรษา 
                 

                 หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามท่ีมีการจัดเก็บ 
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2. ข้อมูลเฉพาะ   

 



ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่เขต 
                        1. จ านวนประชากรในพื้นที่จ าแนกตามอายุและแขวง (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2557) 

                
แขวง เพศ 

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

           

แขวงราษฎร์บูรณะ 
ชาย 845  908  1,031  1,214  1,180  1,064  1,231  1,299  1,236  1,260  1,219  

            หญิง 744  854  1,007  1,161  1,240  1,127  1,336  1,415  1,434  1,456  1,491  
            รวม 1,589  1,762  2,038  2,375  2,420  2,191  2,567  2,714  2,670  2,716  2,710  
            

แขวงบางปะกอก 
ชาย 1,369  1,455  1,661  1,882  1,692  1,630  1,870  2,072  2,157  2,148  1,799  

            หญิง 1,315  1,463  1,636  1,808  1,799  1,681  1,937  2,155  2,115  2,058  2,081  
            รวม 2,684  2,918  3,297  3,690  3,491  3,311  3,807  4,227  4,272  4,206  3,880  
            รวมทั้งหมด   4,273  4,680  5,335  6,065  5,911  5,502  6,374  6,941  6,942  6,922  6,590  
            

                         
แขวง เพศ 

อายุ (ปี ต่อ) 
รวม 

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

แขวงราษฎร์บูรณะ 
ชาย 1,056 883 591 429 317 154 88 29 12 2 16,048 

            หญิง 1,324 1,092 802 558 416 269 129 47 15 1 17,918 
            รวม 2,380 1,975 1,393 987 733 423 217 76 27 3 33,966 
            

แขวงบางปะกอก. 
ชาย 1,480 1,243 745 521 375 203 81 29 21 3 24,436 

            หญิง 1,805 1,476 916 729 538 355 147 50 16 3 26,083 
            รวม 3,285 2,719 1,661 1,250 913 558 228 79 37 6 50,519 
            รวมทั้งหมด   5,665 4,694 3,054 2,237 1,646 981 445 155 64 9 84,485 
            



2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิ่นของประชากรในพื้นที่  
                     

แขวง 
การเกิด (คน) การตาย (คน) 

                ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
                แขวงราษฎร์บูรณะ 4 3 31 19 233 244 143 48 
                แขวงบางปะกอก 1,286 1,456 1,389 711 300 305 606 474 
                รวม 1,290 1,459 1,420 730 533 549 749 522 
                

                         
แขวง 

การย้ายเข้า (คน) การย้ายออก (คน) 
                ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
                แขวงราษฎร์บูรณะ 1,594 1,462 1,518 833 1,994 1,854 1,821 964 
                แขวงบางปะกอก 2,919 1,766 2,735 1,588 4,457 4,456 4,087 2,473 
                รวม 4,513 4,228 4,253 2,421 6,451 6,310 5,908 3,437 
                 

  



3. การย้ายถิ่นและเหตุของการย้ายถิ่น 
                       

สาเหตุ/แขวง 
จ านวน (คน) แยกรายแขวง 

                    
แขวง........... 

แขวง
....... 

แขวง
......... 

แขวง
........ 

                    หางานท า  -  -  -  - 
                    ต้องการเปลี่ยนงาน  -  -  -  - 
                    ต้องการรายได้เพ่ิมขึ้น  -  -  -  - 
                    หน้าที่การงาน  -  -  -  - 
                    ศึกษาต่อ  -  -  -  - 
                    ย้ายที่อย่อาศัย  -  -  -  - 
                    กลับภูมิล าเนา  -  -  -  - 
                    ติดตามครอบครัว  -  -  -  - 
                    ท ากิจการครอบครัว  -  -  -  - 
                    รักษาตัว  -  -  -  - 
                    ขาดคนดูแล  -  -  -  - 
                    ดูแลผู้อ่ืน  -  -  -  - 
                    อ่ืน ๆ   -  -  -  - 
                     

  



4. จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน 
 

(รวมทั้งสองแขวง ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2557) 
                  

ประเทศ 
จ านวน (คน) แยกแขวง 

                    
แขวง........... 

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

                    พม่า 6,651 - - - 
                    ลาว 2,686 - - - 
                    เขมร 1,123 - - - 
                    อ่ืน ๆ (ระบุ) - - - - 
                     

5. ความหนาแน่นของประชากร (รวมทุกสัญชาติ ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2557) 
                   

แขวง 

ประชากร(คน) พ้ืนที่      
ความ

หนาแน่น     
(คน/ตร.

กม.) 

จ านวนบ้าน  

ครอบครัว 
                

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลัง) 
                แขวงราษฎร์บูรณะ 34,186 16,198 17,988  -   -  13,245  -  
                แขวงบางปะกอก 51,027 24,729 26,298  -   -  20,724  -  
                 

 
 
 
 

                      



 
 
6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา 
(คน) 

ศาสนา จ านวน (คน) 
                       พุทธ  -  
                       อิสลาม  -  
                       คริสต์  -  
                       อ่ืนๆ (ระบ)ุ  -  
                        

7. จ านวนศาสนสถานในพื้นที่เขต 
                       ศาสนา จ านวน (แห่ง) 
                       พุทธ 7 
                       อิสลาม  - 
                       คริสต์  - 
                       อ่ืนๆ (ระบ)ุ  - 
                       

                          
 
 
 
 

                     



 
 
 
8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์ 

แขวง จ านวน (แห่ง) ชื่อ ความส าคัญ 
                 บางปะกอก 4 วัดบางปะกอก มีเจดีย์รูปทรงมอญ สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ มีหลวงปู่พริ้งเป็นที่เคารพสักการะของชาวราษฎร์บูรณะ 
                 วัดประเสริฐ

สุทธาวาส 
เป็นวัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่อง สามก๊กซึ่งเขียนเป็นลายเส้นสีด าและได้
มีการบูรณะในสมัยราชกาลที่ 3                  

                 วัดราษฎร์บูรณะ วัดนี้มีพระพุทธรูปหินทราย สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา คาดว่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในท้องที่เขต
ราษฎร์บูรณะ                  

                 วัดเกียรติประดิษฐ์ มีพระพุทธรูปที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ นามว่า หลวงพ่อใหญ่ 
                 ราษฎร์บูรณะ 3 วัดสน มีหลวงปู่โม้ เป็นที่เคารพสักการะของชาวราษฎร์บูรณะ 
                 

วัดแจงร้อน 
วัดนี้มีพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งสร้างในสมัยอู่ทองตอนปลายเป็นพระพุทธรูปที่สามารถถอดเป็นชิ้น ๆ ได้ถึง 9 
ชิ้น 

                 วัดสารอด มีพระพุทธรูปที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ นามว่า หลวงพ่อรอด 
                  

  



9. กิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญ โดดเด่น 
                       กิจกรรม ความส าคัญ ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 

                 

1. กิจกรรมวันสงกรานต์ 

เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามได้แก่ พิธีรด
น้ าขอพรผู้สูงอายุ พิธี
สรงน้ าพระ การ
แสดงของผู้สูงอายุ 

ตรงกับวันสงกรานต์ 
                 
                 
                 

                 

2. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามพิธีแห่เทียน
พรรษา 

สัปดาห์วันเข้าพรรษา 
                 

                 หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามท่ีมีการจัดเก็บ 
                       



โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง  
     

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557) 
   

ส่วนราชการในส านักงานเขต 
จ านวน (คน) 

 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

 
อัตราถือครอง อัตราจริง อัตราถือครอง อัตราจริง 

 
ฝ่ายปกครอง 18 18 15 16 

 
ฝ่ายทะเบียน 16 17 1 1 

 
ฝ่ายเทศกิจ 19 20 29 29 

 
ฝ่ายการคลัง 14 14 1 1 

 
ฝ่ายการศึกษา 7 7 1 1 

 
ฝ่ายโยธา 19 20 45 48 

 
ฝ่ายรายได้ 10 11 1 2 

 
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 13 13 3 3 

 
ฝ่ายรักษาความสะอาด 9 12 316 355 

 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 12 12 6 6 

 
       
2. จ านวนข้าราชการการเมือง 

     
 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 1 คน 

   
 - สมาชิกสภาเขต 6 

คน  (7 คน เสียชีวิต 1 คน คงเหลือ 6 
คน)    



3. รายได้ของส านักงานเขต  
     

ประเภทของรายได้ 
รายได้ (ล้านบาท) 

   
ประมาณการ รายได้จริง 

   
 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         87,000,000.00                   85,043,908.95  

   
 - ภาษีบ ารุงท้องที่         1,500,000.00                     1,468,516.12  

   
 - ภาษีป้าย         7,600,000.00                     7,569,934.24  

   
 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ระบุ) ค่าธรรมเนียมบัตร
ประจ าตัวประชาชน (กรณีขอมีบัตรใหม่,เปลี่ยน
บัตร จดทะเบียนพาณิชย์ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
ค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน         
(เริ่มใช้ปี 57) ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 

      10,028,000.00                     8,938,281.00  

   
   
   
   
   
   

 - รายได้อ่ืน ๆ ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าบริการ ค่า
ขายแบบ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ฯลฯ  

        4,028,700.00                     9,184,605.32     
   

 

  



4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ของส านักงานเขต  
    

ส่วนราชการในส านักงาน
เขต 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
    

สนับสนุนงาน
ประจ า 

สนับสนุนงาน
ยุทธศาสตร์     

ฝ่ายปกครอง  -  - 
    

ฝ่ายทะเบียน  -  - 
    

ฝ่ายเทศกิจ  -  - 
    

ฝ่ายการคลัง  -  - 
    

ฝ่ายการศึกษา  -  - 
    

ฝ่ายโยธา 1,910,800.00  - 
    

ฝ่ายรายได้  -  - 
    

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 86,400.00  - 
    

ฝ่ายรักษาความสะอาด  -  - 
    

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล 

 -  - 
    

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)  -  - 
    

งบสนับสนุนงานประจ าและงานเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
  



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมท่ีตั้งอยู่ในพื้นที่  
    

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ ที่ตั้ง ภารกิจ/ความรับผิดชอบ 
 

1. ศูนย์บริการสาธรารณสุข 39 ราษฎร์
บูรณะ 

เลขที่ 46 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ          
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

จัดบริการด้านการสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 
 

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 58                       
ล้อม พิมเสน ฟักอุดม 

เลขที่ 1/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถนนสุขสวัสดิ์             
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

จัดบริการด้านการสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 

3. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เลขที่ 51 ซ.สุขสวัสดิ์ 19 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก  
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

4. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เลขที่ 1 ซ.ราษฎร์บูรณะ 37 แขวงราษฎร์บูรณะ          
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

5. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เลขที่ 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ             
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

6. สถานีต ารวจนครบาลราษฎร์บูรณะ เลขที่ 2 ซ.ราษฎร์บูรณะ 17 ถ.ราษฎร์บูรณะ             
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.10140 

รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและชุมชนอย่างทั่วถึง 

7. สถานีต ารวจนครบาลบางคอแหลม เลขที่ 4/1 ซ.ราษฎร์บูรณะ 17 ถ.ราษฎร์บูรณะ          
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 

รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและชุมชนอย่างทั่วถึง 

8. ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่                       
สาขาราษฎร์บูรณะ 

เลขที่ 2 อาคารเหล่าธงสิงค์พลาซ่า ซ.สุขสวัสดิ์ 33      
ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 
10140 

จัดเก็บภาษีอากร 

9. ส านักจัดหางานกรุงเทพฯ เขตพ้ืนที่ 7 เลขที่ 48,48/1 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ           
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 

ให้บริการจัดหางานส่งเสริมการจัดหางานส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระให้บริการแนะแนวอาชีพประสานรับงานไปท าที่



บ้านควบคุมการท างานของคนต่างด้าวและดูแลคุ้มครอง
คนหางาน 

10. การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ เลขที่ 21 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ          
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 

คิดค่าไฟประเภทต่างๆ การขอใช้ไฟประเภทต่างๆ 

11. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)                
สาขาราษฎร์บูรณะ 

เลขที่ 1691 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก                  
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 

บริการรับช าระค่าบริการโทรศัพท์ และสมัครใช้บริการต่างๆ      
ของทีโอที 

12. ที่ท าการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 81 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ               
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 

จัดส่งสินค้า สิ่งของ เอกสาร 

13. ที่ท าการไปรษณีย์บางปะแก้ว เลขที่ 337/34-35 ซ.สุขสวัสดิ ์13 ถ.สุขสวัสดิ์           
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10141 

จัดส่งสินค้า สิ่งของ เอกสาร 

       

 
     

 



ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
   1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   

ประเภทการใช้ที่ดิน 
พ้ืนที่ (ตร.กม.) 

ตามผังเมืองรวม การใช้ที่ดินปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง 
1. ที่อยู่อาศัย          15.167            4.861           - 
2. พาณิชยกรรม            0.165            0.074   
3. อุตสาหกรรม  -  -  - 
4. คลังสินค้า  -  -  - 
5. อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  -  -  - 
6. ชนบทและเกษตรกรรม  -  -  - 
7. อนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมไทย  -  -  - 
8. สถานบันราชการ การสาธารณูปโภค/  -  -  - 
สาธารณูการ 

    หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ 
    

 

                                                                                                                                                   



2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง 
       2.1 ถนน ตรอกซอยในพื้นที่เขต 
       

ประเภทถนน จ านวน (สาย) 
ระยะทาง 

(กม.) 

สภาพถนน (จ านวนสาย) 
   

ดี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
   ถนนสายหลัก 3 11.097 /  -  - 
   ถนนสายรอง  -  -  -  -  - 
   ตรอก ซอย 128 42.554  - /  - 
   จ านวนจุดตัดของถนนในพ้ืนที่เขต                       4                       จุด 

    
         2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพื้นที่
เขต 

       
ชื่อสะพาน ชื่อถนน ชื่อทางแยก 

ชนิด
สะพาน 

 ความยาว
(เมตร) ช่องจราจร ปีที่สร้าง 

                
                
                
                
                
                
  



2.3 รูปแบบการเดินทางหหลักในพื้นที่เขต 3 รูปแบบ 
    (รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว) 

 
     2.4 สภาพการจราจรในพื้นที่ 

            ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางในพ้ืนที่         -        กิโลเมตร/ชั่วโมง  
    2.5 พื้นที่ที่มีปัญหาการจราจร 

       จุด/บริเวณท่ีการจราจรติดขัด ช่วงเวลา สาเหตุ 
   

ถนนประชาอุทิศ 
06.00 - 
09.00 ถนนประชาอุทิศ มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัยขึ้น 

   
  

17.00 - 
20.00 

จ านวนมากและมีซอยจ านวนมาก ถนน
แคบ 

       (มี 2 เลน) ขยายถนนไม่ได้ 
         
         
         
         
    

  



2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้ 
      

ชื่อถนน/เส้นทาง ต้นทาง ปลายทาง 
ระยะทาง 
(กม.) 

สถิติผู้ใช้ทาง 
(คน) 

สถิติอุบัติ
เหต (ครั้ง/

เดือน) 
1. ซอยสุขสวัสดิ์ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนราษฎร์บูรณะ 0.425 กม.     
2. ซอยสุขสวัสดิ์ 26 ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนใต้ทางด่วน 1.150 กม.     
3. ซอยสุขสวัสดิ์ 38 ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนใต้ทางด่วน 0.740 กม.     
4. ซอยรุ่งเรือง ถนนสุขสวัสดิ์ ชุมชนรุ่งเรือง 0.200 กม.     

            
            
            
            

จ านวนจุดจอดจักรยานในพ้ืนที่            7                จุด 
     

         2.7 จ านวนท่าเทียบเรือในพื้นที่ (เรือโดยสาร)           1              ท่า 
    

         2.8 จ านวนจุดเชื่อมต่อบริการขนส่งสาธารณะ (จุดที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถ/เรือ/รถไฟ/รถไฟฟ้า)              1                จุด 
 

  



2.9 ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากที่พัก/ที่ท างานถึงบริการขนส่งสาธารณะ)         -            นาท ี
  2.10 สภาพทางเท้าในพื้นที่ (ความเห็นที่มีต่อทางเท้าในพ้ืนที่)                          - 

    2.11  ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ที่สามารถรองรับได้ 
    

ชื่ออาคาร/สถานที่จอดรถยนต์ 
เจ้าของ รถยนต์ที่รองรับ  

    ราชการ เอกชน (คัน) 
            
            
            
            
    

         2.12 จุดเสี่ยงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง 
      บริเวณท่ีเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุ สาเหตุ 
สถิติการเกิด

อุบัติเหตุ การป้องกัน/แก้ไข 
        
        
        
        
        

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามท่ีมีการจัดเก็บ 
       



คูคลอง/ระบบการระบายน้้า/การป้องกันน้้าท่วม 
          

1. คูคลองและแหล่งน้้าสาธารณะในพื้นที่เขต 
          

ชื่อคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.) 
แนวเขื่อนป้องกันน้้า

ท่วม 
การบุกรุกพ้ืนที่ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข. 
คลองแจงร้อน แม่น้้าเจ้าพระยา ซอยประชาอุทิศ 17  4-15 2,550         /     
คลองดาวคะนอง แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  8-5 700         /     
คลองบางปะกอก แม่น้้าเจ้าพระยา คลองนางปาน  4-25 2,050         /     
คลองบางปะแก้ว แม่น้้าเจ้าพระยา ถนนสุขสวัสดิ์  12-15 650         /     
คลองราษฏร์บูรณะ แม่น้้าเจ้าพระยา คลองข้าง รร.ขจรโรจน์  5-15 3,150         /     
        9,100               

คลองข้างซอยวิเชียร คลองราษฏร์บูรณะ ล้าประโดง  3-4 816           /   

คลองข้างไปรษณีย์ คลองราษฏร์บูรณะ คลองแจงร้อน 
 1.50-
3.50 

1,149           /   

คลองข้างวัดบางปะกอก คลองราษฏร์บูรณะ ถนนสุขสวัสดิ์  2-3 600           /   
คลองต้นตะโก คลองราษฏร์บูรณะ คลองบางปะกอก  1-2 1,150           /   
คลองต้นไทร(ราษฎร์บูรณะ) คลองราษฏร์บูรณะ ซอยประชาอุทิศ 22  1-2 724           /   
คลองต้นโศก คลองราษฏร์บูรณะ คลองแจงร้อน  2-4 1,000           /   
คลองตามเชื่อม คลองราษฏร์บูรณะ คลองศรีสุราษฎร์  3-4 1,150           /   
คลองตาดา คลองดาวคะนอง ถนนสุขสวัสดิ์  2.50-4 980           /   



คลองตาเทียบ คลองราษฏร์บูรณะ คลองศรีสุราษฎร์  3-4 450           /   
คลองตามั่ง คลองราษฏร์บูรณะ คลองแจงร้อน  2-3.50 1,000           /   
คลองยายจ้าปี คลองบางปะแก้ว ล้าประโดงเอกชน  2-7 1,100           /   
คลองนางปาน คลองบางปะแก้ว ล้าประโดงเอกชน  2-4 820           /   
คลองบางบูน แม่น้้าเจ้าพระยา คลองแจงร้อน  4-7 900           /   
คลองบางพ่ึง คลองแจงร้อน สุดเขต กทม.  3-6 2,135           /   
คลองปากลัดยานยนต์ คลองราษฏร์บูรณะ ซอยประชาอุทิศ 29  1-2 724           /   
คลองผู้ใหญ่สังข์ แม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางบูน  5-6 650           /   
คลองลัดบางปะแก้ว-บางปะกอก คลองบางปะกอก ซอยสุขสวัสดิ์ 15/1  3.50-4 1,000           /   
คลองวัดเกียรติประดิษฐ์ คลองบางปะแก้ว ถนนสุขสวัสดิ์  1.50-3 460           /   
คลองศรีสุราษฎร์ คลองราษฏร์บูรณะ ล้าประโดงเอกชน  2-4 1,250           /   
คลองสารภี คลองบางปะกอก ซอยสุขสวัสดิ์ 36  2-4 400           /   
คลองหมอเชื้อ คลองดาวคะนอง ซอยสุขสวัสดิ์ 36  2-2.50 270           /   
คลองวัดกลาง คลองราษฏร์บูรณะ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29  3-6 350           /   

        19,078               

            
 
 
 
 

          



 
2. จุดอ่อนน้้าท่วม การท่วมขัง และการระบายน้้า 

ที่เป็นจุดอ่อน ขนาดพ้ืนที่ (ตร.ม.) สาเหตุ 

ระยะเวลา
เฉลี่ยใน

การ
ระบายน้้า 

(นาท)ี 

ผลกระทบต่อพ้ืนที่ 
     

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
     

2 จดุ 140 ระดับพ้ืนที่         
     

    ต่้าและมีบ้าน         
     

    ประชาชน         
     

    รุกล้้า         
     

            
            
 3. ปริมาณน้้าฝนรวมของพื้นที่....................มิลลิเมตร/ปี 

         
            
 4. ช่วงเวลาที่มีฝนตกมากที่สุดของปี คือ  ระหว่างเดือน......................... ถึง เดือน.......................... 

        
            
 5. ช่องทางหลักในการระบายน้้าในพ้ืนที่เขตประกอบด้ว...................................................................................   

       
            
 
            



 
น้้าเสีย และการบ้าบัด  
1. จ้านวนคูคลอง แหล่งน้้าที่มีคุณภาพน้้าต่้ากว่ามาตรฐานในพ้ืนที่เขต..............................แห่ง 

        
            
2. ปริมาณการใช้น้้าของประชาชนในพื้นท่ีเฉลี่ย/วัน/คน..........................ลบ.ม. 

         
            
3. ปริมาณน้้าเสียที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่เฉลี่ย/วัน/คน.....................ลบ.ม. 

         
            
4. พื้นที่ที่ได้รับการบริการของโรงบ้าบัดน้้าเสีย...............................................ตร.กม.  

         
            
5. จ้านวนผู้รับบริการบ้าบัดน้้าเสียจากกรุงเทพมหานคร...........................ราย 

         
            
            
            
            
            
 
 
 
 
 

           



            
6. จ้านวนและท่ีตั้งของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการที่มีผลต่อคุณภาพน้้าในพื้นที่ 

       
ประเภทของกิจกรรม ชื่อ ที่ตั้ง ผลกระทบต่อพ้ืนที่ 

  
ชุมชน 1...........................     

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

  
โรงงาน ตามรายละเอียดที่แนบ     

  
  (เอกสารหมายเลข 1)     

  
ตลาด 1. ตลาดนัดเคหะสุขสวัสดิ์ บริเวณท่ีว่าง ซ.สุขสวัสดิ์ 38  - 

  
  2. ตลาดศูนย์การค้าบางปะกอก 

เลขที่ 554/132 ม.4 ถ.สุข
สวัสดิ ์

 - 
  

    3. ตลาดนัดประชาอุทิศ 29 ปากซอยประชาอุทิศ 29  - 
  

    4. ตลาดนัดราษฎร์บูรณะ 232 ถ.ประชาอุทิศ  - 
  

สถานประกอบการ ตามรายละเอียดที่แนบ     
  

  (เอกสารหมายเลข 1)     
  

อ่ืน ๆ (ระบุ) 1...........................     
  

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

            
7. จ้านวนสถานประกอบการที่จัดส่งรายงานสรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย      28    แห่ง  

       
หมายเหตุ : น้าเสนอข้อมูลตามท่ีมีการจัดเก็บ 

          
 



มูลฝอย/สิ่งปฏิกูล/ไขมัน  
      

1. ปริมาณขยะต่อวันในพ้ืนที่  110  ตัน 
     

    ขยะย่อยสลาย  1.26  ตัน 
      

    ขยะรีไซเคิล  7.54  ตัน 
      

    ขยะอันตราย  0.030  ตัน 
      

    ขยะทั่วไป  101.17  ตัน 
      

2. ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้  60  ลบ.ม./เดือน    
    

3. ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้  16  ลบ.ม. /เดือน 
     

4. ร้านรับซื้อของเก่า ปริมาณการรับซื้อ ที่ตั้ง  
     

ชื่อร้าน/สถานที่รับชื้อของเก่า ที่ตั้ง 
พ้ืนที่ร้าน (ตร.

ม.)  
บจก. เหล่าแสง 217 ม. 8 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ   

 

เจริญชัย 271/9 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ   
 

ดวงประเสริฐ 71/19 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพฯ   
 

บจก. อิมหลีสตีล 
675/1 ม.8 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ  
กรุงเทพฯ 

  
 

หจก. ทวีพรโลหะกิจ 
151/4 ม.7 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ  
กรุงเทพฯ 

  
 

พรแพรวา 351/6-7 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ   
 

จุ้นเช้งฮวด 
331-331/1 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพฯ 

  
 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามท่ีมีการจัดเก็บ 
     

 



อากาศ/เสียง 
        

1. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพ้ืนที่เฉลี่ย(ฝุ่นขนาดเล็ก)...............................ไมโครกรัม/ลบ.ม. 
   

     
         

2. พื้นที่/บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ 
      

พ้ืนที/่บริเวณท่ีมีปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ผลกระทบ 
        
        
        
        
        
        

          
3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด) 

   
จุดที ่ บริเวณ/สถานที่ตรวจวัด ช่วงเวลาในการตรวจวัด ผู้รับผิดชอบ 

  
        

  
        

  
        

  
        

  
        

  
          
4. จุดตรวจวัดเสียงในพื้นที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด) 

    
จุดที ่ บริเวณ/สถานที่ตรวจวัด ช่วงเวลาในการตรวจวัด ผู้รับผิดชอบ 

  
        

  
        

  
        

  
        

  
        

  
          
5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด) 

    
จุดที ่ บริเวณ/สถานที่ตรวจวัด ช่วงเวลาในการตรวจวัด ผู้รับผิดชอบ 

  
1 ถนนสุขสวัสดิ์ ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์ 52 วันจันทร์ พุธ ศุกร์   

  
    (เวลา 10-12.00น.)   

  
        

  
        

  



6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ 
      

ชื่อ ที่ตั้ง ประเภทของกิจกรรม ผลกระทบ 
        
        
        
        
        

          
7. จ านวนเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบป)ี 

     
เรื่อง 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน 

จ านวนเรื่องท่ีได้รับ
การแก้ไข 

หมาย
เหตุ    

ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 11 11   
   

ฝุ่น/อากาศ 17 17   
   

เสียง 33 33   
   

น้ าเสีย/การบ าบัด 2 2   
   

น้ าท่วม 5 5   
   

พ้ืนที่สีเขียว/ต้นไม้ 26 26   
   

อ่ืน ๆ (ระบุ) 28 28   
   

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามท่ีมีการจัดเก็บ 
 

(ช้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 57) 
   

 



ด้านชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
         1. ประชากร 

          

แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน ที่ตั้ง 
จ านวนประชากร (คน) อายุ  

ชาย หญิง 0-14 ปี 
15-59 

ป ี 60 ปีขึ้นไป 

1. แขวงราษฎร์บูรณะ แออัด 1. แจงร้อน เลขที่ 556 ซ.ราษฎร์บูรณะ 33-35 275 286       

  แออัด 2. รุ่งเรือง เลขที่ 33/2 ถ.สุขสวัสดิ์ 898 956       

  แออัด 3. ซอยสถาพร เลขที่ 87 ซ.ประชาอุทิศ 15 800 1,250       

  แออัด 4. ร่วมใจ เลขที่ 44/4 ซ.ประชาอุทิศ 11 376 385       

  แออัด 5. เบอร์ลี่ เลขที่ 50 ซ.ราษฎร์บูรณะ 28 136 132       

  แออัด 6. บุญมาก เลขที่ 24/4 ซ.สุขสวัสดิ์ 35 208 192       

  แออัด 7. บูรณะสุดเขต เลขที่ 97/1 ซ.สุขสวัสดิ์ 35/2 384 343       

  แออัด 8. วัดสน เลขที่ 122/1 ซ.ราษฎร์บูรณะ 36 135 360       

  แออัด 9. สุขสวัสดิ์ 29 เลขที่ 336/1 ซ.สุขสวัสดิ์ 29 774 783       

  แออัด 10. สุขสวัสดิ์ 31 เลขที่ 468/3 ซ.สุขสวัสดิ์ 31 130 250       

  แออัด 11. สุขสวัสดิ์ 60 เลขที่ 46/2 ซ.สุขสวสดิ์ 60 108 116       

  แออัด 12. หมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ เลชที่ 600 หมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ 294 745       



  แออัด 13. หมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 109 ซ.สุขสวัสดิ์ 52/2 923 952       

  หมู่บ้านจัดสรร 14. ราษฎร์บูรณะ 39 เลขที่ 113 ซ.ราษฎร์บูรณะ 39 119 137       

  หมู่บ้านจัดสรร 15. ตึก 60 ปี เลขที่ 113 ซ.สุขสวัสดิ์ 35 289 301       

2. แขวงบางปะกอก แออัด 1. อนามัย เลขที่ 80/2 สุขสวัสดิ์  30 90 97       

  แออัด 2. ซอยหมอผึ้งอุทิศ เลขที่ 1179 ซ.ราษฎร์บูรณะ 18 843 857       

  แออัด 3. ประคองมิตร เลขที่ 252 ซ.สุขสวัสดิ์ 19 305 366       

  แออัด 4. มิ่งประชา เลขที่ 193 ซ.สุขสวัสดิ์ 27 139 132       

  แออัด 5. รวมน้ าใจ เลขที่ 53/7 ซ.สุขสวัสดิ์ 38 500 700       

  แออัด 6. รัตนจีนะ เลขที่ 52/8 ซ.สุขสวัสดิ์ 30 364 377       

  แออัด 7. ศาลาร่วมใจพัฒนา เลขที่ 397/17 ซ.ราษฎร์บูรณะ 16 190 215       

  แออัด 8. สุขสวัสดิ์ 9 เลขที่ 633/1 ซ.สุขสวัสดิ์ 9 221 205       

  แออัด 9. สุขสวัสดิ์ 36 เลขที่ 399 ซ.สุขสวัสดิ์ 36 80 100       

  แออัด 10. สุขสวัสดิ์ 42 เลขที่ 436 ซ.สุขสวัสดิ์ 42 314 330       

  แออัด 11. สมบูรณ์ทรัพย์ เลขที่ 411 ซ.ราษฎร์บูรณะ 14 122 130       

  แออัด 12. รุ่งอรุณ เลขที่ 213 ซ.สุขสวัสดิ์ 1 486 513       

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามท่ีมีการจัดเก็บ 
        

           



           2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน 
         

แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน 
การศึกษา (ร้อยละ) 

   ประถมศึกษา มัธยม อุดมศึกษา อ่ืน ๆ  
   

   
        

   

   
        

   หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามท่ีมีการจัดเก็บ 
        

         3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน 
        

แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน 
อาชีพ (ร้อยละ) รายได้เฉลี่ยของ

ครัวเรือน/เดือน 
(บาท) รับจ้างทั่วไป 

ลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัท 

รับราชการ/
วิสาหกิจ 

ค้าขาย 
ธุรกิจ

ส่วนตัว 
อ่ืน ๆ  

          

          

          

          

          



หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามท่ีมีการจัดเก็บ 
        4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน 
        

แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง (ล่าสุด)  

     จ านวนผู้มี
สิทธิ์ (คน) 

ร้อยละผู้ใช้สิทธิ 

     

   
    

     

   
    

     หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามท่ีมีการจัดเก็บ 
         



ด้านการศึกษา 
        การศึกษาในระบบ 
        1. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพ้ืนที่เขต แยกตามระดับชั้นประถม/มัธยม ความสามารถในการรับนักเรียน และจ านวนที่รับจริง

ตามปีการศึกษา   
        2. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ แยกตามพ้ืนที่เขต ความสามารถในการรับนักเรียน และ

จ านวนที่รับจริงตามปีการศึกษา  
        3. โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพ้ืนที่เขต แยกตามระดับชั้นประถม/มัธยม ความสามารถในการรับนักเรียน และจ านวนที่รับจริง

ตามปีการศึกษา  
        4. จ านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรายชั้น รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
        5. จ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั้น แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
        6. จ านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสังกัด กทม. แยกรายชั้น/รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
        7. ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สัญชาติ) 
        8. ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนนอกโรงเรียนสังกัด กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สัญชาติ) 
        9. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การศึกษาต่อของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
        10. ผลคะแนนระดับประเทศของโรงเรียนในสังกัด กทม. ใน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ

ภาษาอังกฤษ 
        11. จ านวนเด็กลาออกกลางคัน การซ้ าชั้น การขาดเรียน/สาเหตุ ของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
        12. จ านวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั้น รายวิชา รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
        13. จ านวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม.ที่ย้ายกลับภูมิล าเนา/สาเหตุ แยกตามระดับชั้น รายวิชา รายโรงเรียนตามปี

การศึกษา 
        14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสังกัด กทม.  
        



การศึกษานอกระบบ 
        1. จ านวนเด็กเคลื่อนย้ายและสาเหตุ  ของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
        2. จ านวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานที่ตั้ง แยกตามพ้ืนที่เขต จ านวนรับนักศึกษาได้เท่าไหร่ หลักสูตรที่เปิดสอน 
        3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพๆ ได้ท างานตรงกับความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
        4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพที่ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
        

         
         การศึกษาตามอัธยาศัย 

        1. จ านวนห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหน่วยงานอื่น (ใครเรียนรู้ กทม. หรือหน่วยงานอื่น หรือประชาชน) 
        2. ห้องสมุด/บ้านหนังสือส าหรับคนตาบอด 
        3. จ านวนบ้านหนังสือ 
        4. จ านวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น/แหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ในพ้ืนที่เขต เช่น แหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ โบราณสถาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสมุนไพร เป็นต้น  
        

5. สถิติการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ  
        6. จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
        

         หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามท่ีมีการจัดเก็บ 
         



ด้านสังคม  
          1. จ านวนผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน และได้รับการดูแล 

      
  

ประเภท 
จ านวน (ราย) 

หมายเหตุ 
     

  
ลงทะเบียน ได้รับบริการ 

     
  

ผู้พิการ 1,022 1,022   
     

  
ผู้สูงอายุ 10,579 10,579   

     
           2. จ านวนเด็กเร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ 

       
  

ประเภท 
จ านวน (ราย) 

หมายเหตุ 
     

  
ส ารวจ ได้รับบริการ 

     
  

เด็กเร่ร่อน  -  -   
     

  
คนไร้บ้าน 3 3   

     
           3. จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน/จ านวนนักเรียน 

       
  

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ที่ตั้ง จ านวนเด็ก 
   

  
ชุมชนวัดสน ซ.สุขสวัสดิ์ 35 แขวง/เขตราษฎร์บูณะ 50 

   
  

ชุมชนรัตนะจีนะ เลขที่ 72/1 ซ.สุขสวัสดิ์ 30 แยก 7 แขวงบางปะกอก 50 
   

  
ชุมชนรวมน้ าใจ เลขที่ 162 ซ.สุขสวัสดิ์ 42 แขวงบางปะกอก 45 

   
  

ชุมชนซอยสถาพร เลขที่ 345 ซ.ประชาอุทิศ 15 แชวง/เขตราษฎร์บูรณะ 20 
    

 
       



4. จ านวนห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือ/ผู้ใช้บริการ 

  

ประเภท จ านวน (แห่ง) 
ผู้ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดือน) 
     

  
ห้องสมุดประชาชน 1 6,500 

     
  

บ้านหนังสือ 1 1,300 
     

           5.  จ านวนศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬาและการให้บริการ 
       

  

ประเภท สมาชิก (ราย) 
จ านวน

ผู้ใช้บริการ 
(เฉลี่ย/เดือน) 

     
  

ศูนย์เยาวชน     
     

  
ศูนย์กีฬา     

     
           6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ใช้บริการ 

       
  

ลาน A 2 แห่ง ผู้ใช้บริการ 200,545 ราย 
   

  
ลาน B 2 แห่ง ผู้ใช้บริการ 20,818 ราย 

   
  

ลาน C 13 แห่ง ผู้ใช้บริการ 214,501 ราย 
   

  

จ านวนลาน
กีฬา Extreme 

sports  

............. แห่ง ผู้ใช้บริการ .............. ราย 

   
   

   (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 57)  
   



 
7. จ านวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น/ผู้รับบริการ 1 แห่ง ผู้ใช้บริการ 4,632 ราย (ข้อมูล 31 ส.ค. 57) 

 
           8. จ านวนสวนสาธารณะ 

 
134 แห่ง ผู้ใช้บริการ 8,550 ราย คิดเป็น 3.96 ตร.ม./คน 

 
           9. จ านวนศูนย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มุมเมือง .................... แห่ง ผู้ใช้บริการ ...................... ราย 

   
           10. จ านวนศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นักเรียน .................... แห่ง ผู้ใช้บริการ .................... ราย 

   
           11. จ านวนศูนย์ฝึกดนตรี 

 
.................... แห่ง ผู้ใช้บริการ .................... ราย 

   
           12. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการลดหย่อนค่าเล่าเรียนในการอบรมพัฒนาอาชีพ 

    
   

ผู้สูงอายุ 10,579 ราย 
     

   
ผู้พิการ 1,022 ราย 

     
   

ผู้ด้อยโอกาส ................... ราย 
     

           13. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย 
     

   
ผู้สูงอายุ 10,579 ราย 

     
   

ผู้พิการ 1,022 ราย 
     

   
ผู้ด้อยโอกาส ................... ราย 

     
           
           



14. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับสวัสดิการกองทุนออมหรือกองทุนชุมชนเพื่อประกอบอาชีพ 
    

   
ผู้สูงอายุ ................... ราย 

     
   

ผู้พิการ ................... ราย 
     15. จ านวนเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิ์   -  เรื่อง 
     

           16. เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง 
 

 -  ราย 
   

           17. เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์  
 

 -  ราย 
    18. เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  -  ราย 

   
           19. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่มีรายได้ท่ีมั่นคง   -  ราย 

    
           20. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่มีอาชีพที่มั่นคง  -  ราย 

    
           21. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการประกอบอาชีพ 

 
 -  ราย 

 
           22.  ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่ได้รับการจดทะเบียนในฐานข้อมูล 

 
 -  ราย 

  
           23. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่ได้รับความคุ้มครองและความปลอดภัยในการท างาน 

 
 -  ราย 

 
           หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามท่ีมีการจัดเก็บ 

        



ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้  
     1. การมีงานท า 

       o  ผู้มีงานท าและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้มีงานท า/ผู้ว่างงาน (ในระบบ/นอกระบบ) 
  

  
 ผู้มีงานท า 

  
ราย 

  
  

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

บาท/เดือน 
  

        2. ตลาด/ตลาดนัด 
      ชื่อตลาด     ที่ตั้ง/บริเวณ   เจ้าของ   

จ านวนแผง 
          กทม. เอกชน 

1. ตลาดนัดเคหะสุขสวัสดิ์   บริเวณท่ีว่าง ซอยสุขสวัสดิ์ 38     / 30 
2. ตลาดศูนย์การค้าบางปะกอก เลขที่ 554/132 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ์     / 165 
3. ตลาดนัดประชา
อุทิศซอย 29     ปากซอยประชาอุทิศ 29     / 50 
4. ตลาดนัดราษฎร์
บูรณะ     เลขที่ 232 ถ.ประชาอุทิศ     / 28 

                
                

 

  



3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย 
    จุดผ่อนผัน/บริเวณ     จ านวน   หมายเหตุ   

      แผง ผู้ค้า (ราย)     
1. บริเวณหน้าศูนย์การค้าบางปะกอก หน้าห้างโลตัส     79 79     
2. บริเวณปากซอยวัดสน (สวนสมุนไพร)     13 13     
3. บริเวณหน้าโรงงานธนบุรีทอผ้า     4 4     
4. บริเวณปากซอยประชาอุทิศ 15-17     31 31     
5. บริเวณหน้าตลาดบูรณะศึกษา (เก่า) ปากซอยประชาอุทิศ 
10     19 19     
6. บริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์ 9 (ห้างเชอร์รี่)     4 4     
7. บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี (คาร์ฟูร์เดิม) ถนนสุขสวัสดิ์     77 77     
8. บริเวณปากซอยราษฎร์บูรณะ 34-38     16 16     
9. บริเวณปากซอยราษฎร์บูรณะ 33     5 5     
10. บริเวณตลาดราษฎร์บูรณะ     15 15     
11. บริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์ 26     26 26     
12. บริเวณปากซอยประชาอุทิศ 4-8     7 7     
13. หน้าบิ๊กซี (ถนนราษฎร์บูรณะ)     8 8     
14. หน้าบริษัทอุตสาหกรรมท าเครื่องแก้ว     5 5     
15. หน้าการไฟฟ้าราษฎร์บูรณะ     6 6     

 



4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พื้นที่ 
    

 
พ้ืนที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่ 538.375 ไร่ 

 
 

จ านวนเกษตรกร 63 ครอบครัว 
 

 

ผลผลิต (ระบุชนิด/ประเภท/ช่วงเวลาที่ได้ผลผลิต/ผลผลิต
ต่อไร่) 

 
  

1. ท าสวน จ านวน 471.75 ไร่ 
  

  
2. ปลูกผัก จ านวน 10 ไร่ 

  
  

3. ไม้ดอกไม้ประดับ จ านวน 17.5 ไร่ 
  

  
4. ปศุสัตว์ประมง จ านวน 39.125 ไร่ 

  
 

ผลิตภัณฑ์ BANGKOK BRAND  
  

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

  
  

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

 
สินค้าชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

  
  

1. กระเป๋าแฟชั่น 
   

  
2. เครื่องประดับทองโลหะ 

  
  

3. เครื่องประดับสร้อยหินศิริกันต์ 
  

  
4. โต๊ะหมู่บูชา 9 วัด 

  
  

5. บายศรีประดิษฐ์ 
  

  
6. พฤกษาปั้นแต่ง 

  
  

7. ตู้วิจิตร 
   



5. โรงงาน 
       

ชื่อโรงงาน   ที่ตั้ง     
ประเภทการ
ประกอบการ   จ านวนแรงงาน 

                
                

 
6. สถานประกอบการ 

        แขวง  สถานประกอบการ (แห่ง) 
   โรงภาพยนต ์ โรงแรม ศูนย์การค้า ซูปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท สถานีบริการน้ ามัน/ก๊าช ธนาคาร โรงจ าน า 

แขวงบางปะกอก   - 2 2 2 16 17  -  - 
แขวงราษฎร์บูรณะ  1 1 1 1 10 16  -  - 

 

แขวง สถานประกอบการ (ต่อ) 

 
 

ร้านขายทอง ร้านอาหาร 
แผงอาหารริมบาท

วิถี 
แขวงบางปะกอก   - 66 91   
แขวงราษฎร์บูรณะ   - 30 38   
 
 
 

               



7. การท่องเที่ยว 
จ านวนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 แห่ง 

           

 
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว จ านวน (แห่ง) 

ช่วงเวลาที่มีการ
ท่องเที่ยว   

          
 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ   7 แห่ง เที่ยวได้ตลอดปี   
          

 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตราษฎร์
บูรณะ   1 แห่ง เที่ยวได้ตลอดปี   

          
                กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

              

 
กิจกรรม   

ช่วงเวลาในการจัด
กิจกรรม   

จ านวน
นักท่องเที่ยว   งบประมาณท่ีใช้ 

        
 

              
        

 
              

        
 

              
        

                
 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 
 

.................... บาท/คน/วัน 
        

 
เรื่องร้องเรียนของนักท่องเที่ยว  เฉลี่ย .................... เรื่อง/เดือน 

         
                หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามท่ีมีการจัดเก็บ 

              



ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
           1. สถิติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
           

 

ประเภท 
จ านวน 

(ครั้ง/คดี) 
หมายเหตุ 

      
 

อาชญากรรม     
      

 
 - ท าร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์ 1,887   

      
 

 - การกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 1,188   
      

 
อุบัติเหตุทางถนน 246   

      
 

อัคคีภัย 5   
      

 
อาคารทรุด/ถล่ม     

      
 

ป้ายล้ม     
      

 
สารเคมีรั่วไหล     

      
 

อ่ืน ๆ (ระบุ)     
      

             2. การป้องกัน 
           2.1 จ านวนป้าย/อาคารเสี่ยงภัย/ 
           

 
ประเภท จ านวน หมายเหตุ 

        
 

ป้ายขนาดใหญ่ 23   
        

 
อาคารเสี่ยงภัย 39   

        
             



             2.2 จ านวนจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ 
 

จุด 
         

 
บริเวณ/พ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง วิธีการป้องกัน/แก้ไข หมายเหตุ 

  
 

1. ตรงข้ามศูนย์เยาวชนใต้สะพานพระราม 9 จุดเปลี่ยว ติดตั้งตู้เขียวและตรวจต่อเนื่อง   
  

 
2. สะพานลอยปากซอยสุขสวัสดิ์ 19 จุดเปลี่ยว "___________"   

  
 

3. สะพานลอยปากซอยสุขสวัสดิ์ 23 จุดเปลี่ยว "___________"   
  

 
4. สะพานลอยปากซอยสุขสวัสดิ์ 29 จุดเปลี่ยว "___________"   

  
 

5. สะพานลอยหน้าอาคารส านักงานซิลคอนโด ถนนสุขสวัสดิ์ จุดเปลี่ยว "___________"   
  

 
6. ใต้สะพานพระราม 9 บริเวณลานกีฬาซอยสุขสวัสดิ์ 50 จุดเปลี่ยว "___________"   

  
 

7.ท่าเรือแจงร้อน จุดเปลี่ยว "___________"   
  

             2.3 จ านวนจุดติดตั้งและจ านวนกล้อง cctv ในพ้ืนที่ 
 

145 จุด 412 ตัว 
     

             2.4 จ านวนไฟส่องสว่างในพ้ืนที่  
  

..................... ดวง 
       

             2.5 จ านวนสถานีและพ้ืนที่การให้บริการของสถานีต ารวจในพื้นที่ 
         

 
สถานี พ้ืนที่ให้บริการ 

       
 

    
       

 
    

       
 

    
       



2.6 จ านวนสถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/สถานีดับเพลิง/หัวจ่ายน้ าดับเพลิง 
        

 
จ านวนสถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...................... สถานี 

      
 

จ านวนสถานีดับเพลิง 1 สถานี 
      

 
จ านวนหัวจ่ายน้ าดับเพลิงในพื้นที่  - แห่ง 

      
 

จ านวนมูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่  - มูลนิธิ 
      

             2.7 ความเร็วเฉลี่ยในการเข้าถึงพ้ืนที่เกิดเหตุกรณีเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ 
 

 -  นาท ี
      

             หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามท่ีมีการจัดเก็บ 
          

             
             
             
             
              



ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ) 
         1. สถิติการ

เลือกตั้ง 
               

  
การเลือกตั้ง 

การมีส่วนร่วม (ราย) 
            

  
ผู้มีสิทธิ์ ผู้มาใช้สิทธ์ 

            
  

สว. 65,713 16,606 
            

  
สส. 65,945 18,396 

            
  

ผว.กทม. 64,915 40,925 
            

  
สก. 65,720 27,204 

            
  

สข. 65,720 27,204 
            

                 2. จ านวนชมรม มูลนิธิ หรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเขต (จ ำนวนสมำชิก/กิจกรรมต่อปี) 
         

 
ชื่อองค์กร ที่ตั้ง สมาชิก(ราย) กิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ จ านวนครั้ง 

       
 

          
       

 
          

       
 

          
       

 
          

       
 

          
       

 
          

       
 

                



3. จ านวนอาสาสมัครต่าง ๆ  
              

อาสาสมัคร จ านวน (คน) หมายเหตุ 
       

 - อาสาสมัครศูนย์เยาวชน กทม. 1   
 

      
 - อาสาสมัครห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้     

 
      

 - อาสาสมัครบ้านหนังสือ 2   
 

      
 - อาสาสมัครดนตรี     

 
    

   - อาสาสมัครศูนย์กีฬา     
 

    
   - อาสาสมัครศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)     

 
    

   - อาสาสมัครลานกีฬา 6   
 

    
   - อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม     

 
    

   - อาสาสมัครด้านคนพิการ 1   
 

    
   - อาสาสมัคร อปพร. 1,523   

 
    

   - อาสาสมัครสาธารณสุข     
 

    
   - อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด 137   

 
    

   - อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชน     
 

    
   - อาสาสมัครเพ่ือปฏิบัติงานในส านักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 7   

 
    

   - อาสาสมัครชักลากมูลฝอย 5 คน เดิมมี 9 คน ลาออก 4 คน 
 

    
   - อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม     

 
    

   - อ่ืน ๆ (ระบุ)     
        



ปัญหาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต 
  ด้าน ประเด็นปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพื้นที่ แนวทางแก้ไข 

1. ด้านกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน       
2. ด้านสังคม       
3. ด้านเศรษฐกิจ       
4. ด้านสิ่งแวดล้อม       
5. ด้านสาธารณสุข       
6. ด้านการบริหารจัดการ       
7. อ่ืน ๆ (ระบ)ุ       

 


