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ข้อมูลทั�วไปของพื�นที�เขต

1. จํานวนประชากรในพื�นที�จําแนกตามอายุและแขวง (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียน)

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

ชาย 1,185 582 661 746 1,892 994 829 753 806 950 1,061

หญิง 1,137 642 742 1,129 1,741 913 817 840 805 1,021 1,014

รวม 2,322 1,224 1,403 1,875 3,633 1,907 1,646 1,593 1,611 1,971 2,075

ชาย 160 164 191 262 290 310 315 299 241 298 328

หญิง 135 168 214 267 305 374 393 364 363 354 430

รวม 295 332 405 529 595 684 708 663 604 652 758

ชาย 286 296 348 468 485 503 531 484 511 510 593

หญิง 235 287 370 507 504 569 562 583 552 600 686

รวม 521 583 718 975 989 1,072 1,093 1,067 1,063 1,110 1,279

ชาย 394 466 479 599 524 558 652 799 604 617 664

หญิง 409 457 524 569 598 564 681 646 603 633 718

รวม 803 923 1,003 1,168 1,122 1,122 1,333 1,445 1,207 1,250 1,382

รวมทั�งหมด 3,941 3,062 3,529 4,547 6,339 4,785 4,780 4,768 4,485 4,983 5,494

แขวง

แขวงทุ่งพญาไท

เพศ

แขวงถนนพญาไท

แขวงถนนเพชรบุรี

แขวงมักกะสัน

อายุ (ป)ี



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

ชาย 870 548 366 266 197 131 87 44 25 2 12,995

หญิง 773 582 423 325 345 211 92 56 18 2 13,628

รวม 1,643 1,130 789 591 542 342 179 100 43 4 26,623

ชาย 328 258 172 123 120 62 39 17 13 1 3,991

หญิง 439 338 224 178 162 103 62 32 16 1 4,922

รวม 767 596 396 301 282 165 101 49 29 2 8,913

ชาย 514 463 294 224 164 120 55 32 23 1 6,905

หญิง 649 562 430 263 267 187 75 56 14 1 7,959

รวม 1,163 1,025 724 487 431 307 130 88 37 2 14,864

ชาย 684 451 301 225 203 137 65 56 36 1 8,515

หญิง 644 528 397 301 272 170 107 52 27 1 8,901

รวม 1,328 979 698 526 475 307 172 108 63 2 17,416

รวมทั�งหมด 4,901 3,730 2,607 1,905 1,730 1,121 582 345 172 10 67,816

รวม

แขวงถนนเพชรบุรี

แขวงมักกะสัน

แขวง เพศ

แขวงทุ่งพญาไท

แขวงถนนพญาไท

อายุ (ปี ต่อ)



2. จํานวนการเกิด การตาย การย้ายถิ�นของประชากรในพื�นที� (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียน)

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

แขวงทุ่งพญาไท 11,626 12,706 12,023 6,243 143 149 2,753 2,646

แขวงถนนพญาไท 303 330 320 164 44 36 118 100

แขวงถนนเพชรบุรี  -  - 3 1 116 109 59 18

แขวงมักกะสัน 1 1 1  - 101 110 73 34

รวม 11,930 13,037 12,347 6,408 404 404 3,003 2,798

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

แขวงทุ่งพญาไท 2,173 2,203 2,079 1,106 7,381 6,904 13,383 7,083

แขวงถนนพญาไท 521 472 447 260 560 451 554 297

แขวงถนนเพชรบุรี 673 545 535 369 801 762 583 300

แขวงมักกะสัน 812 981 1,041 560 1,120 1,034 1,109 701

รวม 4,179 4,201 4,102 2,295 9,862 9,151 15,629 8,381

การเกิด (คน) การตาย (คน)
แขวง

แขวง
การย้ายเข้า (คน) การย้ายออก (คน)



3. การย้ายถิ�นและเหตุของการย้ายถิ�น (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียน)

แขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท แขวงเพชรบุรี แขวงมักกะสัน

หางานทํา

ต้องการเปลี�ยนงาน

ต้องการรายได้เพิ�มขึ�น

หน้าที�การงาน

ศึกษาต่อ

ย้ายที�อย่อาศัย

กลับภูมิลําเนา ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล

ติดตามครอบครัว

ทํากิจการครอบครัว

รักษาตัว

ขาดคนดูแล

ดูแลผู้อื�น

อื�น ๆ 

จํานวน (คน) แยกรายแขวง
สาเหต/ุแขวง



4. จํานวนแรงงานต่างด้าวที�ลงทะเบียน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียน)

แขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท แขวงเพชรบุรี แขวงมักกะสัน

พม่า 1,726 1,528 2,025 1,788

ลาว 623 573 722 342

เขมร 601 474 486 441

อื�น ๆ (ระบ)ุ  -  -  -  -

5. ความหนาแน่นของประชากร (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียน)

พื�นที� จํานวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลัง)

แขวงทุ่งพญาไท 31,485 15,512 15,973 3 10,268 4,324

แขวงถนนพญาไท 9,232 4,178 5,054 1 9,201 2,733

แขวงถนนเพชรบุรี 15,273 7,127 8,146 1 10,401 3,178

แขวงมักกะสัน 17,764 8,692 9,072 3 13,645 4,102

จํานวน (คน) แยกแขวง
ประเทศ

ครอบครัวแขวง
ประชากร(คน)      ความหนาแน่น 

    (คน/ตร.กม.)

12,304

8,127

13,304

6,164



6. จํานวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน) (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียน)

ศาสนา จํานวน (คน)

พุทธ

อิสลาม      ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล

คริสต์

อื�นๆ (ระบ)ุ

7. จํานวนศาสนสถานในพื�นที�เขต (ข้อมูลจากฝ่ายปกครอง)

ศาสนา จํานวน (แห่ง)

พุทธ 4

อิสลาม 5

คริสต์ 1

อื�นๆ (ระบ)ุ  -



8. จํานวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที�ควรแก่การอนุรักษ์

แขวง จํานวน (แห่ง)

แขวงทุ่งพญาไท 3 แห่ง 

ชื�อ ความสําคัญ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

(วังพญาไท)

สะพานเฉลิมหล้า 56

 - พื�นที�บริเวณพระราชวังพญาไทแห่งนี�ในอดีตเป็นส่วนทุ่งนาพระบาทสมเด็จ-พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที� 5 โปรด

เกล้าฯ ให้ซื�อที�ดินจํานวน 100 ไร่เศษ เพื�อการทํานา การปลูกผักและการเลี�ยงสัตว์ ซึ�งโรงเรือนหลังแรกที�ได้โปรดเกล้าฯ ให้

สร้างขึ�น คือ โรงนาและพระราชทานนามว่า "โรงนาหลวงคลองพญาไท" พร้อมกับโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระราชพิธีจรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญที�เคยประกอบที�ทุ่งพระเมรุมาจัดที�ทุ่งนี�แทน 

พระตําหนักพญาไทที�สร้างขึ�นได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วังพญาไท" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที� 6 ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตําหนักน้อยขึ�นที�ริมคลองพญาไทเป็นเรือนไม้สักสองชั�นพระราชทานนามว่า "พระ

ตําหนักเมขลารูจ"ี และวางโครงสร้างพระราชมณเฑียรสถานสําหรับที�ประทับถาวรขึ�นใหม่และพระราชทานนามว่า 

"พระราชวังพญาไท" และโปรดเกล้าฯ ย้าย "ดุสิตธาน"ี เมืองจําลองที�สร้างขึ�นเพื�อฝึกหัดและปูรากฐานการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยจากพระราชวังดุสิตมายังพระราชวังพญาไทแห่งนี�ด้วย หลังจากนั�นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที� 7 โปรดเกล้าให้กรมรถไฟหลวงปรับปรุงวังพญาไทเป็นโรงแรมชั�นหนึ�งนามว่า "โฮเต็ลพญาไท" ระหว่างนั�น

ได้มีการใช้วังพญไทเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาปี 2475 ได้พระราชทานพระราชวังพญาไท

ให้เป็นสถานพยาบาลของกองทัพบกและเปลี�ยนชื�อเป็น "โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า"

 - เป็นสะพานในชุดเฉลิม สะพานที� 15 สร้างข้ามคลองบางกะปิหรือคลองแสนแสบเพื�อเชื�อมทางระหว่างพระนครให้ต่อกัน

ทั�งตอนเหนือและตอนใต้ คู่กับสะพานเฉลิมโลก 55 สะพานเฉลิมหล้า 56 เป็นสะพานที�พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-

เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ�นในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีที� 56 

มีลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คานเป็นคอนกรีตรูปโค้ง มีรายละเอียดงดงามมาก หัวสะพานทั�งสี�มุมมีรูปประดับ

เป็นช้าง 4 ด้าน 

ลูกกรงหล่อแบบลูกมะหวดฝรั�ง กลางสะพานมีพระปรมาภิไธยย่อ จปร.



แขวงถนนพญาไท  -

แขวงถนนเพชรบุรี  -

แขวงมักกะสัน  -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

วังสวนผักกาด  - วังสวนผักกาด เป็นสถานที�แห่งแรกในประเทศไทยที�เจ้าของบ้าน คือ พลตรีพระเจ้าพระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรม

หมื�นนครสวรรค์ศักดิพินิตหรือเสด็จในกรมฯ และหม่อมราชวงษ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร หรือ "คุณท่าน" ได้เปิดบ้านซึ�งหลายคน

รู้จักในนาม "วังสวนผักกาด" ให้บุคคลภายนอกเข้าชมในขณะที�ท่านเจ้าของยังคงใช้เป็นที�พํานักนับแต่ พ.ศ. 2495 เป็นต้นมา

 ด้วยนิสัยรักการสะสมเสด็จในกรมฯ ทรงรวบรวมศิลปะและโบราณวัตถุอันลํ�าค่าที�สืบทอดมาจากจอมพลเรือ จอมพล

สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระ-นครสวรรค์วรพินิต (ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ) ต้นราชสกุลบริพัตร 

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที� 5 และสมเด็จพระนางเจ้าสุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี นอกจากนี� 

เสด็จในกรมฯ และ "คุณท่าน" ต่างร่วมกันสะสมศิลปะและโบราณวัตถุชิ�นสําคัญอื�น ๆ ของทั�งชาติไทย 

และของโลกไว้อีกเป็นจํานวนมาก โดยเก็บรวบรวมไว้ ณ วังสวนผักกาด พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดตั�งอยู่บนพื�นที� 6 ไร่ 

บริเวณถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ อันประกอบด้วยเรือนไทยโบราณ 8 หลัง เรือนหลังที� 1-4 จัดเป็นหมู่เรือนไทย โดยเรือน

หลังแรกมีสะพานเชื�อมไปสู่เรือนหลังที� 2,3 และ 4 ซึ�งอยู่ทางทิศใต้ตามลําดับ ส่วนเรือนหลังที� 5-8 ปลูกอยู่ห่างกันทางทิศ

ตะวันตกและมีหอเขียนอยู่ทางทิศใต้ สําหรับพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงและห้องศิลปทรรศ-มารศรีจัดแสดงอยู่ในศิลปาคาร

จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์



9. กิจกรรมตามประเพณีที�สําคัญ โดดเด่น

กิจกรรม

1. ประเพณีวันวิสาขบูชา

2. ประเพณีวันเข้าพรรษา

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

ความสําคัญ

 - วันวิสาขบูชา เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนา 

เป็นวันที�ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 - พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื�อเผยแพร่ศาสนา

ไปตามสถานที�ต่าง ๆ ซึ�งจะเป็นไปด้วยความลําบาก

ในช่วงฤดูฝน เพื�อป้องกันความเสียหายจากการอาจ

เดินเหยียบยํ�าธัญพืชของชาวบ้านที�ปลูกลงแปลงใน

ฤดูฝนและโดยเฉพาะอย่างยิ�ง ช่วงเวลาจําพรรษา

ตลอด 3 เดือนนั�น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสําคัญใน

รอบปีที�พระสงฆ์จะได้

มาอยู่จําพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที�ใด

สถานที�หนึ�ง เพื�อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์

ที�ทรงความรู้ ได้แลกเปลี�ยนประสบการณ์และ

ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม

 - วันขึ�น 15 คํ�า เดือน 6

 - วันแรม 1 คํ�า เดือน 8 - วันขึ�น 15 คํ�า เดือน 11



โครงสร้างการบริหารและอัตรากําลัง 

1.  จํานวนข้าราชการประจํา/ลูกจ้าง (ข้อมูลจากฝ่ายปกครอง)

อัตราถือครอง อัตราจริง อัตราถือครอง อัตราจริง

18 18 17 16

21 21 1 1

14 14 51 51

14 14 2 2

6+4 : 10 6+4 : 10 2 1

17 17 29 27

11 9 3 3

13 13 2 4

12 11 531 514

10 10 4 4

2. จํานวนข้าราชการการเมือง (ข้อมูลจากฝ่ายปกครอง)

1 คน

7 คน

จํานวน (คน)

ส่วนราชการในสํานักงานเขต

ฝ่ายการศึกษา +ธุรการโรงเรียน

ลูกจ้างข้าราชการ

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายปกครอง (รวม ผอ.,ผช.)

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลัง

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล



3. รายได้ของสํานักงานเขต (ข้อมูลจากฝ่ายรายได้)

ประมาณการ รายได้จริง

 - ภาษีโรงเรือนและที�ดิน 360,000,000.- 399,323,292.03.-

2,100,000.- 2,074,733.57.-

31,500,000.- 32,002,167.74

 - 9,290,160.00.-

 - 580,250.00.-

 -  -

 -
164,283.00.-

 -
42,370.00.-

 -
621,830.00.-

 -
1,850,810.00.-1) การประกอบกิจการที�เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

6) ค่าธรรมเนียมและค่าเปรียบเทียบ

ปรับบัตรประชาชน

 - ค่าใบอนุญาต

 - ภาษีป้าย

 - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ระบ)ุ

 - ภาษีบํารุงท้องที�

รายได้ (ล้านบาท)
ประเภทของรายได้

1) ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

2) ค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ�งปฏิกูล

3) ค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ�งปฏิกูล

ประเภทไขมัน

4) ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย

ควบคุมอาคาร

5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

พาณิชย์



 -
476,840.00.-

 - 2,000.00.-

 - 2,765.00.-

 - 1,500.-

 - 110,420.00.-

 -

219,490.00.-

 - 2,832,621.00.-

 - 88,184.00.-

 -
149,634.00.-

 -
386,800.-

 - 4,985.00.-

 - 69,920.00.-

 -  -

5) การบริการตัดและขุดต้นไม้

2) สถานที�จําหน่ายอาหารและ

สะสมอาหาร

3) ตลาดเอกชน

4) การโฆษณา (ขยายเสียง)

5) สุสานและฌาปนกิจสถาน

6) จําหนายสินค้าในที�สาธาระ

1) การทําความสะอาด

2) การทําการต่าง ๆ ในที�สาธารณะ

3) ค่าบริการคัดสําเนาหรือถ่าย

เอกสาร

4) ค่าพ่นหมอกกําจัดยุง

7) ออกหนังสือรับรองแจ้งการ

จัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารและ

สถานที�สะสมอาหาร

1) ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย

 - ค่าใบอนุญาต

 - ค่าบริการ

 - รายได้อื�น ๆ (ระบ)ุ



4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพื�นที�ของสํานักงานเขต (ข้อมูลจากฝ่ายปกครอง)

สนับสนุนงานประจํา สนับสนุนงานยุทธศาสตร์

 - 1,933,500.-

 -  -

 - 550,000.-

 -  -

1,701,100.- 19,319,400.-

15,878,000.-  -

 -  -

749,200.- 6,363,100.-

 - 1,224,500.-

 - 1,265,400.-

18,328,300.- 30,655,900.-

งบสนับสนุนงานประจําและงานเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี

ของหน่วยงาน

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)

งบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายการคลัง

ฝ่ายการศึกษา

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ส่วนราชการในสํานักงานเขต



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที�ตั�งอยู่ในพื�นที� (ข้อมูลจากฝ่ายปกครอง)

ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

 - ป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัย

 - ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปราม

ผู้กระทําผิดกฎหมาย

 - 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ 

โดยเฉพาะด้านโสต ศอ นาสิก

   2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์

สาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านโสต ศอ นาสิก แก่สถานบริการ

สุขภาพทั�งภาครัฐและภาคเอกชน

   3. จัดให้มีบริการเพื�อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะทาง

สาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านโสต ศอ นาสิก

   4. ให้การเพิ�มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้าน

การบําบัดรักษาและฟื�นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เฉพาะ

ทางสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านโสต ศอ นาสิกแก่แพทย์ 

และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั�ง

ภาครัฐและภาคเอกชน

    5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องหรือที�ได้รับมอบหมาย

77/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กทม. โทร. 0 2354 6858

320 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

โทร. 0 2354 6957-1

2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 

โทร. 0 2354 8108-37

2. สถานีตํารวจนครบาลพญาไท

3. โรงพยาบาลราชวิถี

ชื�อหน่วยงาน/ส่วนราชการ ที�ตั�ง

1. สถานีดับเพลิงพญาไท



 - 1. ให้บริการทางการแพทย์แก่ทหารและครอบครัว

และประชาชน

   2. จัดฝึกศึกษาให้นักเรียนแพทย์ทหาร นักเรียน พยาบาล

 แพทย์ประจําบ้าน ตลอดจนบุคลากรทาง

การแพทย์ทุกระดับ

   3. ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์เพื�อประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาบริการทางการแพทย์

   4. ปฏิบัติภารกิจตามที�ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ

อย่างมีประสิทธิภาพ

   5. ส่งเสริมและธํารงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย

 - ปฏิบัติงานสนับสนุนการรักษาพยาบาล การเรียน 

การสอน การวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 

10400 โทร. 0 2354 7600-28

4. โรงพยาบาลรามาธิบดี

5. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า



 - 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านโรคเด็ก

   2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์

สาขาต่าง ๆ ด้านโรคเด็กแก่สถานบริการสุขภาพทั�งภาครัฐ

และเอกชน

   3. จัดให้มีบริการเพื�อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะ

ทางด้านโรคเด็ก

   4. ให้การเพิ�มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน

ด้านการบําบัดรักษาและฟื�นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

ด้านโรคเด็กแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพใน

สถานบริการทั�งภาครัฐและเอกชนทั�งในและต่างประเทศ

   5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้องหรือที�ได้รับมอบหมาย

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและรักษาพยาบาล7. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

ราชปรารภ

420/8 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

Call center 1415

509 วัดดิสหงสาราม (วัดมักกะสัน) ถนนเพชรบุรี

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร. 0 2251 7735-8

6. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)



8. โรงพยาบาล

โรคไตภูมิราชนครินทร์

8/99 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2684 5000

 - ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตในทุกช่วงอายุอย่างเป็นองค์รวม

และมีประสิทธิภาพ ศึกษาหาแนวทางป้องกันและชะลอ

การเกิดโรคไตเรื�อรัง สนับสนุนงานวิจัยเพื�อสร้าง

องค์ความรู้เกี�ยวกับโรคไตทั�งในด้านการป้องกันและ

การดูแลรักษา ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ

 เพื�อเพิ�มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที�มีปัญหาโรคไต

9. โรงเรียนกิ�งเพชร 323/113 ถนนเพชรบุรั แขวงถนนเพชรบุรี 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร. 0 2215 3657

 - จัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยบริหารงานโรงเรียน

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ

ทางราชการและของโรงเรียน และหน้าที�อื�นที�เกี�ยวข้อง

หรือได้รับมอบหมาย

10. โรงเรียนวัดดิสหงสาราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2252 9934

 - จัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยบริหารงานโรงเรียน

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ

ทางราชการและของโรงเรียน และหน้าที�อื�นที�เกี�ยวข้อง

หรือได้รับมอบหมาย

11. โรงเรียนวัดทัศนารุณ-

สุนทริการาม

51 ซอยวัดตะพาน ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร. 0 2245 3937

 - จัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยบริหารงานโรงเรียน

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ

ทางราชการและของโรงเรียน และหน้าที�อื�นที�เกี�ยวข้อง

หรือได้รับมอบหมาย



หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

 - จัดการศึกษาในระดับพื�นฐานตั�งแต่ระดับปฐมวัย จนถึง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

49 พระราม 6 ตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร. 0 2215 3647

 - จัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยบริหารงานโรงเรียน

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ

ทางราชการและของโรงเรียน และหน้าที�อื�นที�เกี�ยวข้อง

หรือได้รับมอบหมาย

13. โรงเรียนศรีอยุธยาในพระ-

อุปถัมภ์

497 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2 245 1717

 - จัดการศึกษาในระดับพื�นฐานตั�งแต่ระดับปฐมวัย จนถึง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

12. โรงเรียนวัดพระยายัง

14. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 332 ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร

 - จัดการศึกษาในระดับพื�นฐานตั�งแต่ระดับปฐมวัย จนถึง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

15. โรงเรียนพญาไท



ข้อมูลด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

1. การใช้ประโยชน์ที�ดิน

ตามผังเมืองรวม การใช้ที�ดินปัจจุบัน การเปลี�ยนแปลง

1. ที�อยู่อาศัย 51,363.68 415.56

2. พาณิชยกรรม 8,041,071.08 55,555.10

3. อุตสาหกรรม

4. คลังสินค้า    "ข้อมูลนี�ต้องประสานขอรายละเอียด

5. อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม     ที�สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร"

6. ชนบทและเกษตรกรรม

 7. อนุรักษ์เพื�อส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมไทย

 8. สถานบันราชการ การสาธารณูปโภค/

สาธารณูการ

รวม 8,996,301.25 22,970.66

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

903,868.19

ประเภทการใช้ที�ดิน
พื�นที� (ตร.กม.)



2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพื�นที�เขต (ข้อมูลจากฝ่ายโยธา)

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ถนนสายหลัก 6 13.367 /

ถนนสายรอง 7 5 /

ตรอก ซอย 101 27,050 /

จํานวนจุดตัดของถนนในพื�นที�เขต - จุด

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพื�นที�เขต (ข้อมูลจากฝ่ายโยธา)

ชื�อสะพาน ชื�อถนน ชื�อทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีที�สร้าง

ตึกชัย พระราม 6 ตึกชัย สะพานเหล็ก 2

สามเหลี�ยมดินแดง ราชวิถี สามเหลี�ยมดินแดง สะพานเหล็ก 2

แยกราชเทวี เพชรบุรี ราชเทวี คอนกรีต 2

แยกพญาไท ศรีอยุธยา พญาไท เหล็ก 2

ประตูนํ�า เพชรบุรี ประตูนํ�า คอนกรีต 2

มักกะสัน ราชปรารภ มักกะสัน เหล็ก 2

อโศก เพชรบุรีตัดใหม่ อโศก คอนกรีต 2

3 รูปแบบ (ข้อมูลจากฝ่ายโยธาและเทศกิจ) 

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

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

2.3 รูปแบบการเดินทางหหลักในพื�นที�เขต



2.4 สภาพการจราจรในพื�นที�

     ความเร็วเฉลี�ยของการเดินทางในพื�นที� 20-30 กิโลเมตร/ชั�วโมง (ข้อมูลจากฝ่ายโยธาและเทศกิจ) 

2.5 พื�นที�ที�มีปัญหาการจราจร (ข้อมูลจากฝ่ายเทศกิจ) 

ช่วงเวลา

10.00-15.00 น.

07.00-10.00 น.

15.00-19.00 น.

2.6 จํานวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้  (ข้อมูลจากฝ่ายโยธา)

ระยะทาง (กม.) สถิติผู้ใช้ทาง (คน)
สถิติอุบัติเหตุ 

(ครั�ง/เดือน)

1.45

จํานวนจุดจอดจักรยานในพื�นที� - จุด

2.7 จํานวนท่าเทียบเรือในพื�นที� (เรือโดยสาร)  4  ท่า (ข้อมูลจากฝ่ายโยธา)

2.8 จํานวนจุดเชื�อมต่อบริการขนส่งสาธารณะ (จุดที�สามารถเชื�อมต่อการเดินทางระหว่างรถ/เรือ/รถไฟ/รถไฟฟ้า) - จุด (ข้อมูลจากฝ่ายโยธา)

ชื�อถนน/เส้นทาง

1. ซอยเพชรบุรี 5 ซอยเพชรบุรี

จุด/บริเวณที�การจราจรติดขัด

1. บริเวณแยกประตูนํ�า

ด้านถนนเพชรบุรีขาเข้า

2. บริเวณถนนราชวิถี ตลอดสายเข้า

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

สาเหตุ

 - มีห้างสรรพสินค้าชั�นนําและ

เป็นแหล่งค้าส่งเสื�อผ้า

 - เป็นที�ตั�งของสถานที�ราชการและ

โรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่ง

ซอยมั�นสิน 4

สุดซอยวนกลับ

ปลายทางต้นทาง

2. ซอยหมอเหล็ง



2.9 ระยะเวลาเฉลี�ยที�เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากที�พัก/ที�ทํางานถึงบริการขนส่งสาธารณะ) - นาที

2.10 สภาพทางเท้าในพื�นที� (ความเห็นที�มีต่อทางเท้าในพื�นที�) -

2.11  ที�จอดรถยนตส์าธารณะ/เอกชน  จํานวนรถยนต์ที�สามารถรองรับได้

รถยนต์ที�รองรับ 

ราชการ เอกชน (คัน)

     ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล

2.12 จุดเสี�ยงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

**เอกสารแนบบัญชีพื�นที�เสี�ยงต่อการ

บริเวณที�เสี�ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ชื�ออาคาร/สถานที�จอดรถยนต์
เจ้าของ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุสาเหตุ

    ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล

"ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน"

เกิดอาชญากรรมในพื�นที� 

การป้องกัน/แก้ไข

สนข.ราชเทวี อยู่ในหัวข้อ        



คูคลอง/ระบบการระบายนํ�า/การป้องกันนํ�าท่วม

1. คูคลองและแหล่งนํ�าสาธารณะในพื�นที�เขต  (ข้อมูลจากฝ่ายโยธา)

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.

คลองสามเสน ทางรถไฟสายเหนือ ถนนอโศกดินแดง 5-25 4,800 / / /

คูข้างโรงพยาบาล คลองแสนแสบ บึงมักกะสัน 4-8 1,935 / / /

รถไฟมักกะสัน

คลองส้มป่อย ถนนเพชรบุรี คลองแสนแสบ 3-6 457 / / /

คลองสวนอ้อย (ราชเทวี) ถนนเพชรบุรี คลองสามเสน 6-8 238 / / /

ลํากระโดง ซอยราชฏัณฑ์ คลองสามเสน 3-4 40 / / /

สาธารณะประโยชน์

ลํากระโดง บึงมักกะสัน คลองสามเสน 2.5-3 70 / / /

สาธารณะประโยชน์

ลํากระโดง บึงมักกะสัน คลองสามเสน 2-2.5 90 / / /

สาธารณะประโยชน์

ลํากระโดง ซอยราชฏัณฑ์ คลองสามเสน 2-4 87 / / /

สาธารณะประโยชน์

หมายเหตุชื�อคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว (ม.)
แนวเขื�อนป้องกันนํ�าท่วม การบุกรุกพื�นที� ผู้รับผิดชอบ



2. จุดอ่อนนํ�าท่วม การท่วมขัง และการระบายนํ�า  (ข้อมูลจากฝ่ายโยธา)

มาก ปานกลาง น้อย

ซอยจารุรัตน์ 1,600 ท่อระบายนํ�า 3/ซม. /

ถนนเพชรบุรี 400 รอการระบายนํ�า 3/ซม. /

บริเวณแยกอโศก

ถนนพระราม 6 900 รอการระบายนํ�า /

ถนนศรีอยุธยา 600

รอการระบายนํ�า

 3. ปริมาณนํ�าฝนรวมของพื�นที�   25   มิลลิเมตร/ปี

 4. ช่วงเวลาที�มีฝนตกมากที�สุดของปี คือ  ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม

 5. ช่องทางหลักในการระบายนํ�าในพื�นที�เขตประกอบด้วย คลองแสนแสบ, คลองสามเสน และสถานีสูบนํ�าบึงมักกะสัน

สํานักการระบายนํ�าได้ดําเนินการเปลี�ยนขนาด

ท่อระบายนํ�า ขนาด 1.20 ม. 

ตามปีงบประมาณ 2555

สํานักการระบายนํ�าได้ดําเนินการ

เปลี�ยนขนาดท่อระบายนํ�า ขนาด 1.20 ม. ตาม

ปีงบประมาณ 2555

หมายเหตุ

สํานักงานเขตราชเทวีได้ปรับปรุงขนาดท่อใหม่

เป็นขนาด Ø 1.20 ม. สํานักการระบายนํ�า

ได้ทําการสํารวจพร้อมแก้ไขปัญหานํ�าท่วมขัง

โดยบ่อพักขนาดใหญ่เพื�อรับนํ�า

ตามปีงบประมาณ 2555

ระยะเวลา

เฉลี�ยใน
ขนาดพื�นที� (ตร.ม.) บริเวณที�เป็นจุดอ่อนนํ�าท่วม สาเหตุ

ผลกระทบต่อพื�นที�



นํ�าเสีย และการบําบัด  (ข้อมูลจากฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ)

1. จํานวนคูคลอง แหล่งนํ�าที�มีคุณภาพนํ�าตํ�ากว่ามาตรฐานในพื�นที�เขต  -  แห่ง

2. ปริมาณการใช้นํ�าของประชาชนในพื�นที�เฉลี�ย/วัน/คน  -  ลบ.ม.

3. ปริมาณนํ�าเสียที�เกิดขึ�นในพื�นที�เฉลี�ย/วัน/คน  -  ลบ.ม.

4. พื�นที�ที�ได้รับการบริการของโรงบําบัดนํ�าเสีย  -  ตร.กม.

5. จํานวนผู้รับบริการบําบัดนํ�าเสียจากกรุงเทพมหานคร  -  ราย



6. จํานวนและที�ตั�งของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการที�มีผลต่อคุณภาพนํ�าในพื�นที� (ข้อมูลจากฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ)

7. จํานวนสถานประกอบการที�จัดส่งรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ�าเสีย 65 แห่ง (ข้อมูลจากฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ)

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

ประเภทของกิจกรรม ผลกระทบต่อพื�นที�ที�ตั�งชื�อ

ชุมชน 1...........................

โรงงาน

ตลาด

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

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

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

เอกสารแนบหน้าถัดไป

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

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

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

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

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

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

อื�น ๆ (ระบ)ุ

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

สถานประกอบการ



มูลฝอย/สิ�งปฏิกูล/ไขมัน (ข้อมูลจากฝ่ายรักษาฯ)

1. ปริมาณขยะต่อวันในพื�นที� 180 ตัน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2556-เดือนกรกฎาคม 2557)

    ขยะย่อยสลาย 8.73 ตัน

    ขยะรีไซเคิล 21.97 ตัน

    ขยะอันตราย 0.011 ตัน

    ขยะทั�วไป 149.29 ตัน

2. ปริมาณสิ�งปฏิกูลที�จัดเก็บได้ 193.42 ลบ.ม./เดือน (ข้อมูลจากฝ่ายรักษาฯ)

3. ปริมาณไขมันที�จัดเก็บได้ 12.08 ลบ.ม. /เดือน (ข้อมูลจากฝ่ายรักษาฯ)

4. ร้านรับซื�อของเก่า ปริมาณการรับซื�อ ที�ตั�ง (ข้อมูลจากฝ่ายรักษาฯ)

พื�นที�ร้าน (ตร.ม.)

ขนาดใหญ่

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

ขนาดเล็ก

ขนาดเล็ก

ขนาดเล็ก

ขนาดเล็ก

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

ชื�อร้าน/สถานที�รับชื�อของเก่า ที�ตั�ง

1. ร้านพิเชษฐ์ (นายพิเชษฐ์ฯ)

2. ร้านไคฮวด (นายชาญยุทธฯ)

3. ร้านลิ�มเจี�ยซ่งกี� (นายอนันต)์

8. ชุมชนกองพลที� 1 

รักษาพระองค์

มักกะสัน

มักกะสัน

ถนนพญาไท

ถนนเพชรบุรี

ทุ่งพญาไท

4. นางสายสมร สุดตา

5. ร้านนายนพดล

6. ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก

7. ชุมชนทหารสารวัตรที� 11

มักกะสัน

ทุ่งพญาไท

ทุ่งพญาไท



อากาศ/เสียง

1. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพื�นที�เฉลี�ย(ฝุ่นขนาดเล็ก)  -  ไมโครกรัม/ลบ.ม. (ข้อมูลจากฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ)

    

2. พื�นที�/บริเวณที�มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ (ข้อมูลจากฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ)

    - ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื�นที�เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที�ติดตั�งเครื�องมือตรวจวัด) (ข้อมูลจากฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ)

จุดที� ผู้รับผิดชอบ

1
 -

4. จุดตรวจวัดเสียงในพื�นที� (ระบุจุดหรือบริเวณที�ติดตั�งเครื�องมือตรวจวัด) (ข้อมูลจากฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ)

จุดที� ผู้รับผิดชอบ

1
 -

5. จุดตรวจควันดํา (ระบุจุดหรือบริเวณที�ติดตั�งเครื�องมือตรวจวัด) (ข้อมูลจากฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ)

จุดที� ผู้รับผิดชอบ

 -  - -  -

บริเวณ/สถานที�ตรวจวัด ช่วงเวลาในการตรวจวัด

ผลกระทบ

 -

พื�นที�/บริเวณที�มีปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

 -  -  -

 - บริเวณด้านหน้าสํานักงานเขตราชเทวี

(ทางเข้าสํานักงานเขตฯ หลังตู้ ATM 

อัตโนมัติ

บริเวณ/สถานที�ตรวจวัด ช่วงเวลาในการตรวจวัด

ช่วงเวลาในการตรวจวัดบริเวณ/สถานที�ตรวจวัด

 - บริเวณด้านหน้าสํานักงานเขตราชเทวี

(ทางเข้าสํานักงานเขตฯ หลังตู้ ATM 

อัตโนมัติ



6. แหล่งกําเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ (ข้อมูลจากฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ)

7. จํานวนเรื�องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญ (รอบปี) (ข้อมูลจากฝ่ายปกครอง)

จํานวนเรื�อง

ร้องเรียน

จํานวนเรื�อง

ที�ได้รับการแก้ไข
หมายเหตุ

87 85  - 2 เรื�อง อยู่ระหว่างแก้ไข

 -  -  -

 -  -  -

 -  -  -

7 7  - 

23 22  - 1 เรื�อง อยู่ระหว่างแก้ไข

156 150  - 6 เรื�อง อยู่ระหว่างแก้ไข

3 3  -

11 11  - 

2 2  -

23 20  - 3 เรื�อง อยู่ระหว่างแก้ไข

28 28  -

1 1  -

3 2  - 1 เรื�อง อยู่ระหว่างแก้ไข

ผลกระทบ

 -  -  -

ประเภทของกิจกรรมชื�อ ที�ตั�ง

 -

เรื�อง

ขยะมูลฝอย/สิ�งปฏิกูล

ฝุ่น/อากาศ

เสียง

นํ�าเสีย/การบําบัด

ท่อระบายนํ�า

การคุ้มครองผู้บริโภค

เขื�อน คูคลอง

การกระทําผิดในที�สาธารณะ

สะพาน

ถนน

การบริหารงานบุคคล

อาคาร

นํ�าท่วม

พื�นที�สีเขียว/ต้นไม้



จํานวนเรื�อง

ร้องเรียน

จํานวนเรื�อง

ที�ได้รับการแก้ไข
หมายเหตุ

5 5  -

153 147  - 6 เรื�อง อยู่ระหว่างแก้ไข

41 39  - 2 เรื�อง อยู่ระหว่างแก้ไข

2 2  -

27 25  - 2 เรื�อง อยู่ระหว่างแก้ไข

54 51  - 3 เรื�อง อยู่ระหว่างแก้ไข

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

บาทวิถี

เหตุเดือดร้อนรําคาญ

เรื�อง

เรื�องร้องทุกข์ประเภทอื�น ๆ 

ปัญหาจราจร

ยาเสพติด

ไฟฟ้า



ด้านชุมชนในพื�นที�กรุงเทพมหานคร (สอบถามข้อมูลจากชุมชน)

1. ประชากร

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึ�นไป

1. แขวงทุ่งพญาไท เคหะชุมชน 302 185 82 360 45

608 628 349 758 129

320 496 162 628 26

338 354 116 562 14

161 144 65 229 11

424 240 63 597 4

ชุมชนแออัด 880 920 480 960 360

225 302 92 364 71

165 469 202 122 310

252 312 150 294 120

450 400 200 580 70

157 178 70 210 55

802 1,176 557 1,189 232

291 379 220 369 81ถ. พระรามที� 6 เขตราชเทวี

อายุ 
แขวง ประเภทชุมชน ชื�อชุมชน

จํานวนประชากร (คน)

1. กองพลที� 1 รักษาพระองค์

2. กรมแพทย์ทหารบก

3. กองพันทหารสารวัตรที� 11 

ชุมชนที� 1

6. หลังกรมทางหลวง

ที�ตั�ง

ถ. พระรามที� 6 เขตราชเทวี

ถ. พระรามที� 6 เขตราชเทวี

ถ. พระรามที� 6 เขตราชเทวี

ถ. เพชรบุรี 7 เขตราชเทวี

ถ. ราชวิถี เขตราชเทวี

ถ. พระรามที� 6 เขตราชเทวี

ถ. ริมทางรถไฟมักกะสัน 

เขตราชเทวี

4. กองพันทหารสารวัตรที� 11 

ชุมชนที� 2

ถ. พระรามที� 6 เขตราชเทวี

5. กองพันทหารสารวัตรที� 11 

ชุมชนที� 3

ถ. พระรามที� 6 เขตราชเทวี

6. แฟลต สน.พญาไท ถ. พระรามที� 6 เขตราชเทวี

2. ซอยแดงบุหงา

3. หน้าวัดมะกอก

4. ซอยสวนเงิน

5. โค้งรถไฟยมราช

ถ. พระรามที� 6 เขตราชเทวี

1. ซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7)

7. ซอยมั�นสิน ถ. พระรามที� 6 เขตราชเทวี

8. สระแก้ว

ถ. เพชรบุรี 7 เขตราชเทวี



ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึ�นไป

2. แขวงถนนพญาไท ชุมชนแออัด 200 400 100 348 152

3. แขวงถนนเพชรบุรี ชุมชนแออัด 493 663 225 585 346

1,236 1,854 480 2,030 580

497 550 120 677 250

160 185 74 172 99

4. แขวงมักกะสัน ชุมชนแออัด 180 240 20 370 30

153 258 65 290 56

289 221 70 159 281

1,112 1,156 563 1,515 190

1,100 1,000 650 950 500

439 878 240 957 120

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

1. ริมทางรถไฟหลัง

โรงพยาบาลเดชา

1. คลองส้มป่อย

2. บ้านครัวเหนือ

3. บ้านครัวตะวันตก

ถ. พญาไท เขตราชเทวี

ถ. ริมทางรถไฟสายแปดริ�ว

เขตราชเทวี

ถ. พระรามที� 6 เขตราชเทวี

ถ. พระรามที� 6 เขตราชเทวี

แขวง ประเภทชุมชน ชื�อชุมชน ที�ตั�ง
จํานวนประชากร (คน) อายุ 

ถ. ริมทางรถไฟสายแปดริ�ว

เขตราชเทวี

ถ. เพชรบุรี เขตราชเทวี

ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี

ถ. ริมทางรถไฟสายแปดริ�ว

ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ 

ถ. ริมคลองสามเสน เขตราชเทวี

1. โรงเจมักกะสัน

2. หลังวัดมักกะสัน

3. นิคมมักกะสัน

4. ริมคลองสามเสน

5. จารุรัตน์

6. ริมทางรถไฟมักกะสัน

4. ซอยสมประสงค์ 5 ถ. เพชรบุรี เขตราชเทวี

รวม 4 แขวง 25 ชุมชน **สอบถามข้อมูลจากชุมชน



2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน (สอบถามข้อมูลจากชุมชน)

ประถมศึกษ มัธยม อุดมศึกษา อื�น ๆ 

1. แขวงทุ่งพญาไท เคหะชุมชน 5 36 57 2

40 50 2 8

14 53 18 15

12 49 14 25

8 52 15 25

15.17 20 57.01 7.82

ชุมชนแออัด 20 30 30 20

51 33 16  -

50 40 10  -

60 30 5 5

93.5 3.5 3  -

35 50 15  -

49 42 8 1

15 48 10 27

การศึกษา (ร้อยละ)
แขวง ประเภทชุมชน ชื�อชุมชน

7. ซอยมั�นสิน

8. สระแก้ว

2. ซอยแดงบุหงา

3. หน้าวัดมะกอก

4. ซอยสวนเงิน

5. โค้งรถไฟยมราช

6. หลังกรมทางหลวง

3. กองพันทหารสารวัตรที� 11 

ชุมชนที� 1

4. กองพันทหารสารวัตรที� 11 

ชุมชนที� 2

5. กองพันทหารสารวัตรที� 11 

ชุมชนที� 3

6. แฟลต สน.พญาไท

1. ซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7)

1. กองพลที� 1 รักษาพระองค์

2. กรมแพทย์ทหารบก



ประถมศึกษ มัธยม อุดมศึกษา อื�น ๆ 

2. แขวงถนนพญาไท ชุมชนแออัด 50 15 11 24

3. แขวงถนนเพชรบุรี ชุมชนแออัด 15 50 35  -

60 30 9 1

33.42 47.75 4.77 14.04

20 50 30  -

4. แขวงมักกะสัน ชุมชนแออัด 96 3 1  -

42 54 3 1

40 55 4 1

48 26 8 18

30 60 10  -

25 48 12 15

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

5. จารุรัตน์

6. ริมทางรถไฟมักกะสัน

4. ริมคลองสามเสน

รวม 4 แขวง 25 ชุมชน **สอบถามข้อมูลจากชุมชน

3. บ้านครัวตะวันตก

4. ซอยสมประสงค์ 5

1. โรงเจมักกะสัน

2. หลังวัดมักกะสัน

3. นิคมมักกะสัน

1. ริมทางรถไฟหลัง

โรงพยาบาลเดชา

1. คลองส้มป่อย

2. บ้านครัวเหนือ

แขวง ประเภทชุมชน ชื�อชุมชน
การศึกษา (ร้อยละ)



3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน (สอบถามข้อมูลจากชุมชน)

รับจ้างทั�วไป
ลูกจ้าง/

พนักงานบริษัท

รับราชการ/

วิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว อื�น ๆ 

1. แขวงทุ่งพญาไท เคหะชุมชน 6 12 76 4  - 2 16,500.-

10 15 68 6 1  - 40,000-50,000.-

16 11 69 1 3  - 35,000.-

26 13 50 2 9  - 35,000.-

10 32 46 8 4  - 35,000.-

14 34 34 8 2 8 20,000.-

ชุมชนแออัด 30 20 10 25 15  - 12,000.-

36 29 3 31 1  -  -

30 20 15 25 10  -  -

30 10 5 40 10 5 7,000-8,000.-

30 40 2 25 2 1 15,000.-

45 10 5 15 5 20 25,000.-

30 16 4 18 2 30 20,000-22,000.-

20 45 30 5  -  - 30,000-40,000.-

2. กรมแพทย์ทหารบก

4. กองพันทหารสารวัตรที� 11 

ชุมชนที� 2

8. สระแก้ว

5. โค้งรถไฟยมราช

6. หลังกรมทางหลวง

7. ซอยมั�นสิน

2. ซอยแดงบุหงา

3. หน้าวัดมะกอก

4. ซอยสวนเงิน

3. กองพันทหารสารวัตรที� 11 

ชุมชนที� 1

5. กองพันทหารสารวัตรที� 11 

ชุมชนที� 3

6. แฟลต สน.พญาไท

1. ซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7)

อาชีพ (ร้อยละ)
รายได้เฉลี�ย

ของครัวเรือน/

เดือน (บาท)

แขวง ประเภทชุมชน ชื�อชุมชน

1. กองพลที� 1 รักษาพระองค์



รับจ้างทั�วไป
ลูกจ้าง/

พนักงานบริษัท

รับราชการ/

วิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว อื�น ๆ 

2. แขวงถนนพญาไท ชุมชนแออัด 25 5 1.66 5 2.5 60.83 20,000.-

3. แขวงถนนเพชรบุรี ชุมชนแออัด 50 30 5 15  -  - 10,000.-

10 6 25 49 10  - 10,000.-

30 20 10 30  - 10 15,000.-

50 30 2 15 3 1 9,000.-

4. แขวงมักกะสัน ชุมชนแออัด 50 9 1 40  -  -  -

55 20 1 23 1  - 28,000.-

60 20 4 15 1  - 35,000.-

42 18 6 23 11  - 30,000.-

20 20 10 40 10  - 35,000.-

22 20 3 50 5  - 20,000.-

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

1. ริมทางรถไฟหลัง

โรงพยาบาลเดชา

1. คลองส้มป่อย

3. บ้านครัวตะวันตก

4. ซอยสมประสงค์ 5

1. โรงเจมักกะสัน

2. บ้านครัวเหนือ

5. จารุรัตน์

6. ริมทางรถไฟมักกะสัน

2. หลังวัดมักกะสัน

3. นิคมมักกะสัน

4. ริมคลองสามเสน

รวม 4 แขวง 25 ชุมชน **สอบถามข้อมูลจากชุมชน

รายได้เฉลี�ย

ของครัวเรือน/

เดือน (บาท)

แขวง ประเภทชุมชน ชื�อชุมชน

อาชีพ (ร้อยละ)



4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน (สอบถามข้อมูลจากชุมชน)

จํานวนผู้

มีสิทธิ� 
ร้อยละผู้ใช้สิทธิ

1. แขวงทุ่งพญาไท เคหะชุมชน

 ยังไม่มีข้อมูล

ชุมชนแออัด

5. โค้งรถไฟยมราช

6. หลังกรมทางหลวง

7. ซอยมั�นสิน

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

(ล่าสุด)
ชื�อชุมชน

1. ซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7)

2. กรมแพทย์ทหารบก

3. กองพันทหารสารวัตรที� 11 

ชุมชนที� 1

4. กองพันทหารสารวัตรที� 11 

ชุมชนที� 2

1. กองพลที� 1 รักษาพระองค์

2. ซอยแดงบุหงา

3. หน้าวัดมะกอก

4. ซอยสวนเงิน

5. กองพันทหารสารวัตรที� 11 

ชุมชนที� 3

6. แฟลต สน.พญาไท

แขวง ประเภทชุมชน

8. สระแก้ว



จํานวนผู้

มีสิทธิ� 
ร้อยละผู้ใช้สิทธิ

3. แขวงถนนเพชรบุรี ชุมชนแออัด

 ยังไม่มีข้อมูล

4. แขวงมักกะสัน ชุมชนแออัด

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

5. จารุรัตน์

6. ริมทางรถไฟมักกะสัน

1. โรงเจมักกะสัน

2. หลังวัดมักกะสัน

แขวง ประเภทชุมชน ชื�อชุมชน

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

(ล่าสุด)

4. ริมคลองสามเสน

3. นิคมมักกะสัน

2. บ้านครัวเหนือ

3. บ้านครัวตะวันตก

4. ซอยสมประสงค์ 5

1. คลองส้มป่อย



1 13

ตามข้อมูลที�รวบรวมด้านเศรษฐกิจ 8 28 15 5 81



ตามข้อมูลที�รวบรวมด้านเศรษฐกิจ จํานวนโรงงานที�ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

ร้านอาหาร จํานวน 387 แห่ง     แผงจําหน่ายอาหารริมบาทวิถี จํานวน 350 แห่ง     ตลาด จํานวน 1 แห่ง

จํานวนโรงงานที�ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ณ สิ�นปี พ.ศ. 2556 จํานวน 129 แห่ง



ด้านการศึกษา (ข้อมูลตามเอกสารแนบหน้าถัดไป)

การศึกษาในระบบ
1. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพืนทีเขต แยกตามระดับชันประถม/มัธยม ความสามารถในการรับนักเรียน และ

จํานวนที�รับจริงตามปีการศึกษา
2. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทีจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ แยกตามพืนทีเขต ความสามารถในการ

รับนักเรียน และจํานวนที�รับจริงตามปีการศึกษา
3. โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพืนทีเขต แยกตามระดับชันประถม/มัธยม ความสามารถในการรับนักเรียน และ

จํานวนที�รับจริงตามปีการศึกษา

4. จํานวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรายชั�น รายโรงเรียนตามปีการศึกษา

5. จํานวนเด็กที�มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั�น แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียน

ตามปีการศึกษา

6. จํานวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสังกัด กทม. แยกรายชั�น/รายโรงเรียนตามปีการศึกษา

7. ข้อมูลพื�นฐานของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สัญชาต)ิ

8. ข้อมูลพื�นฐานของนักเรียนนอกโรงเรียนสังกัด กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สัญชาต)ิ

9. ผลสัมฤทธิ�ทางการศึกษา การศึกษาต่อของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา
10. ผลคะแนนระดับประเทศของโรงเรียนในสังกัด กทม. ใน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

และภาษาอังกฤษ

11. จํานวนเด็กลาออกกลางคัน การซํ�าชั�น การขาดเรียน/สาเหตุ ของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา

12. จํานวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั�น รายวิชา รายโรงเรียนตามปีการศึกษา

13. จํานวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม.ที�ย้ายกลับภูมิลําเนา/สาเหตุ แยกตามระดับชั�น รายวิชา ราย

โรงเรียนตามปีการศึกษา

14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสังกัด กทม. 

2. จํานวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานที�ตั�ง แยกตามพื�นที�เขต จํานวนรับนักศึกษาได้เท่าไหร่ หลักสูตรที�เปิดสอน

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพๆ ได้ทํางานตรงกับความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพที�ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา

การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จํานวนห้องสมุดเพื�อการเรียนรู้ของ กทม. และหน่วยงานอื�น (ใครเรียนรู้ กทม. หรือหน่วยงานอื�น หรือประชาชน)

2. ห้องสมุด/บ้านหนังสือสําหรับคนตาบอด

3. จํานวนบ้านหนังสือ

4. จํานวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ�น/แหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ในพื�นที�เขต เช่น แหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที�ยว แหล่งเรียนรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ�น แหล่งเรียนรู้ โบราณสถาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสมุนไพร เป็นต้น

5. สถิติการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 

6. จํานวนเครือข่ายที�ดําเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ



1 13

ตามข้อมูลที�รวบรวมด้า 8 28 15 5 81

ตามข้อมูลที�รวบรวมด้านเศรษฐกิจ จํานวนโรงงานที�ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

ร้านอาหาร จํานวน 387 แห่ง     แผงจําหน่ายอาหารริมบาทวิถี จํานวน 350 แห่ง     ตลาด จํานวน 1 แห่ง

จํานวนโรงงานที�ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ณ สิ�นปี พ.ศ. 2556 จํานวน 129 แห่ง



ด้านสังคม 

1. จํานวนผู้พิการ/ผู้สูงอายุที�ลงทะเบียน และได้รับการดูแล

ประเภท

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้พิการ 534 534  -

ผู้สูงอายุ 6,337 6,337  -

2. จํานวนเด็กเร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

สํารวจ ได้รับบริการ

 - เด็กเร่ร่อน  -  -  -  - ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล

 -  -  -

3. จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน/จํานวนนักเรียน

จํานวนเด็ก

ชุมชนริมคลองสามเสน  - ถ.ริมคลองสามเสน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  - 29 คน (ช. 13, ญ. 18)

 - 19 คน (ช. 12,ญ 8)

 - 174 คน (ช.85, ญ. 89)

 - 128 คน (ช. 60,ญ. 68)

จํานวน (ราย)

จํานวน (ราย)

หมายเหตุ

 - ถ.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

 - ถ.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

 - ถ.ริมทางรถไฟสายแปดริ�ว แขวงมักกะสัน

 เขตราชเทวี

ที�ตั�งชื�อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ชุมชนนิคมมักกะสัน

ชุมชนริมทางรถไฟ

ชุมชนจารุรัตน์

หมายเหตุประเภท

 - คนไร้บ้าน



4. จํานวนห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือ/ผู้ใช้บริการ

จํานวน (แห่ง) ผู้ใช้บริการ (เฉลี�ย/เดือน)

1*  -

4 2,030

5.  จํานวนศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย) จํานวนผู้ใช้บริการ (เฉลี�ย/เดือน)

 -  -

 -  - 

6. จํานวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ใช้บริการ

ลาน A 4 แห่ง ผู้ใช้บริการ        116,861* ราย

ลาน B 1 แห่ง ผู้ใช้บริการ            5,127* ราย

ลาน C 13 แห่ง ผู้ใช้บริการ        101,779* ราย

จํานวนลานกีฬา

Extreme sports

 - แห่ง ผู้ใช้บริการ          - ราย

7. จํานวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ�น/ผู้รับบริการ  - แห่ง ผู้ใช้บริการ  - ราย

ศูนย์กีฬา

ประเภท

ห้องสมุดประชาชน

บ้านหนังสือ

ศูนย์เยาวชน

ประเภท

*สังกัดสํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที�ยว



8. จํานวนสวนสาธารณะ 3 แห่ง ผู้ใช้บริการ  - ราย

9. จํานวนศูนย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มุมเมือง  - แห่ง ผู้ใช้บริการ            - ราย

10. จํานวนศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นักเรียน  - แห่ง ผู้ใช้บริการ  - ราย

11. จํานวนศูนย์ฝึกดนตรี  - แห่ง ผู้ใช้บริการ  - ราย

12. จํานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที�ได้รับการลดหย่อนค่าเล่าเรียนในการอบรมพัฒนาอาชีพ

ผู้สูงอายุ  - ราย

ผู้พิการ  - ราย

ผู้ด้อยโอกาส  - ราย

13. จํานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที�ต้องการความช่วยเหลือด้านที�อยู่อาศัย

ผู้สูงอายุ 3 ราย

ผู้พิการ  - ราย

ผู้ด้อยโอกาส  - ราย

14. จํานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที�ได้รับสวัสดิการกองทุนออมหรือกองทุนชุมชนเพื�อประกอบอาชีพ

ผู้สูงอายุ  - ราย



ผู้พิการ  - ราย

15. จํานวนเรื�องร้องเรียนที�เกี�ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ�  -  เรื�อง

16. เด็กด้อยโอกาสที�ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง  -  ราย

17. เด็กด้อยโอกาสที�ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์  -  ราย

18. เด็กด้อยโอกาสที�ได้รับการฟื�นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  -  ราย

19. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที�มีรายได้ที�มั�นคง  -  ราย

20. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที�มีอาชีพที�มั�นคง  -  ราย

21. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที�เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี�ยตํ�าเพื�อการประกอบอาชีพ        -     ราย

22.  ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที�ได้รับการจดทะเบียนในฐานข้อมูล             -     ราย

23. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที�ได้รับความคุ้มครองและความปลอดภัยในการทํางาน       -     ราย

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ



ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ (ข้อมูลจากฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

1. การมีงานทํา

o  ผู้มีงานทําและรายได้เฉลี�ยต่อเดือนของผู้มีงานทํา/ผู้ว่างงาน (ในระบบ/นอกระบบ)

ผู้มีงานทํา  - ราย

รายได้เฉลี�ยต่อเดือน  - บาท/เดือน

2. ตลาด/ตลาดนัด (ข้อมูลจากฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ)

กทม. เอกชน

/

/

/

/

/

เจ้าของ
จํานวนแผงที�ตั�ง/บริเวณชื�อตลาด

 - ตลาดเพชรบุรี 374/38 ถ.เพชรบุรี 

แขวงถนนเพชรบุรี

เขตราชเทวี กทม.

 - ข้างตึกแกรนด์ เพชรบุรี 

 - ตรงข้ามโมนาลิซ่า เพชรบุรี 

 - อาคารวานิช เพชรบุรี

 - โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า



**บัญชีผู้หาบเร่-แผงลอย สํานักงานเขตราชเทวี จํานวน 91 จุด รวมผู้ค้า 1,996 ราย แยกตามพื�นที�สถานีตํารวจนครบาล ดังนี�

3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย (ข้อมูลจากฝ่ายเทศกิจและฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ)

1. พื�นที�สถานีตํารวจนครบาลดินแดง จํานวน 8 จุด ผู้ค้ารวม 127 ราย ณ วันที� 30 มกราคม 2555 

จุดให้ทําการค้าขายหาบเร่-แผงลอย สนข.ราชเทวี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ระดับเขต พื�นที�สถานีตํารวจนครบาลดินแดง

แผง ผู้ค้า (ราย)

66

6

12

14

12

10

2

5

จํานวน
จุดผ่อนผัน/บริเวณ

1. สวนหย่อมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ในส่วนหย่อมฝั�งโรบินสัน (แฟชั�นมอลล์)

รวมจํานวนผู้ค้า 127 ราย

4. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ฝั�งศูนย์การค้าแฟชั�นมอล์ล (กลางวัน)
5. หลังป้ายรถโดยสารประจําทาง 

ฝั�งแฟชั�นมอล์ล ถนนราชวิถี (ขาออก)
6. หน้าห้องนํ�าฝั�งแฟชั�นมอลล์ 

ถนนราชวิถี (ขาออก) กลางคืน
7. หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ 

ถนนราชวิถี (ขาออก) กลางคืน
8. ใต้สะพานข้ามแยกราชปรารภ 

(ซอยหมอเหล็ง) 

หมายเหตุ

8 จุด

2. หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ 

สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
3. หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ 

สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (กลางคืน)



2. พื�นที�สถานีตํารวจนครบาลมักกะสัน จํานวน 5 จุด ผู้ค้ารวม 30 ราย ณ วันที� 30 มกราคม 2555 

จุดให้ทําการค้าขายหาบเร่-แผงลอย สนข.ราชเทวี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ระดับเขต พื�นที�สถานีตํารวจนครบาลมักกะสัน

แผง ผู้ค้า (ราย)

2

3

4

14

7

จุดผ่อนผัน/บริเวณ
จํานวน

หมายเหตุ

5 จุด

2. หน้าโรงภาพยนต์ออสก้า

3. หน้าออสก้า ถนนเพชรบุรี (ขาออก) กลางคืน

4. หน้าศูนย์อาหารใกล้อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรี (ขา

เข้า)

5. ปากซอยนานา ถนนเพชรบุรี (ขาเข้า)

รวมจํานวนผู้ค้า 30 ราย

1. ซอยนานาเหนือ



3. พื�นที�สถานีตํารวจนครบาลพญาไท จํานวน 78 จุด ผู้ค้ารวม 1,839 ราย ณ วันที� 30 มกราคม 2555 

จุดให้ทําการค้าขายหาบเร่-แผงลอย สนข.ราชเทวี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ระดับเขต พื�นที�สถานีตํารวจนครบาลพญาไท

แผง ผู้ค้า (ราย)

84

45

50

43

19

8

6

12

7

7

16

63

64

205

120

1516. ฝั�งโรงภาพยนต์เพชรรามา

10. หน้าร้านมนูศักดิ�

11. ปากซอยเพชรบุรี 29

12. สี�แยกประตูนํ�า

13. ปากซอยเพชรบุรี 19

14. หน้าตลาดเฉลิมลาภ

15. หน้าตลาดเฉลิมโลก

จุดผ่อนผัน/บริเวณ
จํานวน

หมายเหตุ

1. สวนหย่อมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ในสวนหย่อมฝั�งเซเวียร์

2. ถนนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงข้ามโรงพยาบาล

ราชวิถี
3. หน้าห้างพีเพิล (ห้างเซ็นเตอร์วัน)

4. หน้าคณะทันตแพทย์ ม.มหิดล

6. หน้าตลาดประแจจีน

5. ด้านข้างคณะทันตแพทย์ ม.มหิดล

7. หน้าโรงพยาบาลพญาไท 1

8. หน้าโรงเรียนสมาคมสตรีไทย

9. ปากซอยเพชรบุรี 5

รวม 

78 จุด

รวมจํานวนผู้ค้า

1,839 ราย



แผง ผู้ค้า (ราย)

5

16

41

10

17

33

5

32

14

3

7

7

3

12

17. หน้าบริษัทเสริมการแพทย์

18. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ฝั�งพงหลีภัตตาคาร

19. 26.1 อนุสาวรีย์ชัยฯ 

ฝั�งพงหลีภัตตาคารใต้รถไฟฟ้าบีทีเอส

20. 26.2 อนุสาวรีย์ชัยฯ 

ฝั�งพลหลีภัตตาคารหน้าร้านเซเว่น

21. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ฝั�งเซเวียร์หน้า 3 พ.ศ.

22. 27.1 อนุสาวรีย์ชัยฯ 

ฝั�งเซเวียร์ ปากซอยราชวิถี 12

23. ซอยเสนารักษ์ ด้านราชวิถี

24. ซอยเสนารักษ์ ด้านถนนโยธี

25. ถนนรางนํ�า หน้าโรงแรมปิกนิค

26. 30.2 ถนนรางนํ�า ด้านถนนพญาไทถนนราชปรารภ

27. ข้างอาบ อบ นวด เจ้าพระยา 1

28. ซอยพญานาค

จุดผ่อนผัน/บริเวณ
จํานวน

หมายเหตุ

29. ซอยเพชรบุรี 17

31. ตรงข้ามหน้าตลาดนายเลิศ (กลางวัน)



แผง ผู้ค้า (ราย)

27

27

25

48

4

3

8

27

7

6

13

17

24

5

41

50

9

41. หน้าโรงพยาบาลเด็ก ถนนราชวิถี (ขาเข้า)

42.หน้าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนถนนราชวิถี

43. ซอยเสนารักษ์ ฝั�งตะวันออก ด้านถนนราชวิถี

44. ซอยเสนารักษ์ ฝั�งตะวันตก

45. ซอยวัดมะกอก (ราชวิถี 18) ถนนราชวิถี (ขาออก)

46. ถนนราชวิถี 18-12 ถนนราชวิถี (ขาออก)

47. หน้าท๊อป ถนนราชวิถี (ขาออก) กลางคืน

48. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั�งเซเวียร์ ถนนราชวิถี 

(ขาเข้า)

34. หน้าห้างพันธ์ทิพย์

35. ฝั�งตรงข้ามห้างพันธ์ทิพย์

38. หน้าสวนสันติภาพ ถนนราชวิถี (ขาเข้า) กลางคืน

39. ใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ถนนราชวิถี (ขาเข้า) กลางคืน

40. สถาบันโรคผิวหนัง ถนนราชวิถี (ขาเข้า)

จุดผ่อนผัน/บริเวณ
จํานวน

หมายเหตุ

32. หน้าธนาคารกรุงไทย

33. ตรงข้ามโรงแรมอินทรา

36. สะพานหัวช้าง

37. ปากซอยเพชรบุรี



แผง ผู้ค้า (ราย)

7

22

2

16

5

5

12

13

34

5

6

9

7

5

2

61. ปากซอยพญานาค ถนนพญาไท (ขาออก)

ใกล้โรงแรมเอเชีย

49. หน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามหก

50. หน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามหก

51. ถนนพระรามหกกลางคืน

52. ถนนศรีอยุธยา

64. ปากซอยเพชรบุรี 5 ถนนเพชรบุรี 5 เพชรบุรี 

(ขาออก) กลางคืน

53. ถนนศรีอยุธยา กลางคืน

54. หน้าอาคาร สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา 

ถนนศรีอยุธยา

62. ใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี ถนนพญาไท 

(ขาออก) กลางคืน

56. หน้าโลตัสเอ็กซ์เพรส ถนนรางนํ�า

57. ถนนรางนํ�า (ข้างห้างเซ็นจูรี�) ด้านถนนพญาไท

58. รางนํ�า ด้านถนนพญาไท

59. หน้ากรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท (ขาเข้า)

60. หน้าคริสจักร ถนนพญาไท (ขาออก)

63. ปากซอยเพชรบุรี 5 ถนนเพชรบุรี (ขาออก)

จุดผ่อนผัน/บริเวณ
จํานวน

หมายเหตุ



แผง ผู้ค้า (ราย)

15

17

7

15

74

27

1

4

7

11

85

1

40 

(08.00-18.00

 น.)

60

**เพิ�มเติม ข้อ 3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย (เอกสารแนบหน้าถัดไป-ข้อมูลจากฝ่ายเทศกิจและฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ)

73. ถนนบรรทัดทอง (ด้านถนนเพชรบุร)ี

65. เพชรบุรี 13 ถนนเพชรบุรี 13 (ขาออก)

67. เพชรบุรี 15 ถนนเพชรบุรี (ขาออก)

68. ปากซอยเพชรบุรี 23

69. ซอยจารุรัตน์ (ซอยเพชรบุรี 31)

 ถนนเพชรบุรี (ขาออก) กลางคืน

70. หน้ามูลนิธิไกรสิทธิ� ถนนเพชรบุรี (ขาเข้า)

71. เพชรบุรี 22 ถนนเพชรบุรี (ขาเข้า)

72. ปากซอยเพชรบุรี 8 ถนนเพชรบุรี (ขาเข้า) กลางคืน

78. บริเวณซอยกิ�งเพชร

จุดผ่อนผัน/บริเวณ

74. ข้างอาบ อบ นวด ถนนราชปรารภ กลางคืน

75. ซอยวัฒนวงศ์ ถนนราชปรารภ กลางคืน

76. ตรงข้ามโรงแรมอินทราถนนราชปรารภ

77. ใต้สะพานตรงข้ามโรงแรมอินทรา ถนนราชปรารภ 

กลางคืน

จํานวน
หมายเหตุ



4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พื�นที�

พื�นที�เกษตรกรรมในพื�นที�  - ไร่

จํานวนเกษตรกร  - ราย

ผลผลิต (ระบุชนิด/ประเภท/ช่วงเวลาที�ได้ผลผลิต/ผลผลิตต่อไร)่

1. -

2. -

3. -

ผลิตภัณฑ์ BANGKOK BRAND 

1. -

2. -

3. -

สินค้าชุมชนหนึ�งตําบลหนึ�งผลิตภัณฑ์

1. กรอบรูปภาพประกอบทราย

2. โคมไฟวัฒนธรรมไทยพ่นทราย

3. มะนาวอบนํ�าผึ�ง

4. เรือจําลอง

5. ผ้าฟูกหางกระรอก

6. เสื�อผ้าฝ้ายเพ้นท์ลาย

7. ว่าวจุฬาและว่าวปักเป้าจิ�ว

8. พวงกุญแจหนัง



5. โรงงาน

แขวงถนนพญาไท

จํานวนแรงงาน

10

8

21

**รวม 3 แห่ง

แขวงทุ่งพญาไท

จํานวนแรงงาน

9

14

6

**รวม 3 แห่ง

แขวงมักกะสัน

จํานวนแรงงาน

5

3

21

5

** รวม 4 แห่ง

293/27 ซ.รัชฎภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ กลึงและเชื�อมโลหะ

บ.เอช ที พี เพรส จํากัด 1040/18/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ พิมพ์สิ�งพิมพ์ต่าง ๆ 

บ.คราฟแมนเพรช จํากัด 387/42 ซ.วัฒนศิลป์ ถ.ราชปรารภ พิมพ์สิ�งพิมพ์ต่าง ๆ 

นายวีรยุทธ เตชะสุนทรวัฒน์

นายธีระ อุษณกรกุล 178/25-26 ซ.วุฒิพันธ์ ถ.ราชปรารภ พิมพ์สิ�งพิมพ์ต่าง ๆ 

หจก.ห้องเสื�อบรอดเวย์ 4/1 ซ.สมประสงค์ 3 ถ.เพชรบุรี ตัดเย็บเสื�อกางเกง

ชื�อโรงงาน ประเภทการประกอบการที�ตั�ง

บ.ที.ย.ูซี เทรดดิ�ง จํากัด 101/24-25 ซ.เพชรบุรี 17 ถ.เพชรบุรี บรรจุหีบห่อ

ชื�อโรงงาน ที�ตั�ง ประเภทการประกอบการ

นายชัยรัตน์ พันเลิศศฤงคาร 236/5-6 ซ.เสนากิจ ถ.พญาไท พิมพ์สิ�งพิมพ์ต่าง ๆ 

หจก.หอรัตนชัยการพิมพ์ 33/28 ซ.เพชรบุรี 5 ถ.เพชรบุรี พิมพ์สิ�งพิมพ์ต่าง ๆ 

นายราชัน ลอยลาวัลย์ 52/24 ซ.เพชรบุรี 5 ถ.เพชรบุรี ทํานํ�าแข็งก้อนเล็ก

ชื�อโรงงาน ที�ตั�ง ประเภทการประกอบการ

นางอุรวรรณ ขุนนาม 115/19-20 ซ.โรงแรมปาร์คอิน 

ถ.ราชปรารภ

มุ้งลวด-เหล็กดัด



แขวงถนนเพชรบุรี

จํานวนแรงงาน

21

5

32

23

23

1

35

16

8

47

25

3

11

15

** รวม 14 แห่ง

119/164-165 ซ.เฉลิมหล้า ถ.พญาไท ตัดเย็บเสื�อผ้าสําเร็จรูป

บริษัท ป.ทวีศิลป์ไดคัท 694/12-14-15 ซ.พญานาค ถ.พญาไท ปั�มกล่องกระดาษ

และพิมพ์สิ�งพิม

นายบรรจง ชื�นกระโทก

นางสุนีย์ ฤดีนรเวท 295/14 ซ.กิ�งเพชร ถ.พระราม 6 ทําแม่พิมพ์พลาสติก

บริษัทแอมปา อินเตอร์เทรด จํากัด 121/19-23 ซ.เฉลิมหล้า พ.พญาไท ทําผลิตภัณฑ์จากหนัง 

หนังเทียม

หจก.นิวเอกสิทธิ� 92/73-76 ซ.พญานาค ถ.พญาไท ทําถุงพลาสติก

399/30-31 ถ.พระราม 6 ตัดเย็บเสื�อผ้าสําเร็จรูป

บริษัทมิคแม็ค อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด 1000/17-21 ซ.พระยายัง ถ.พระราม 6 ตัดเย็บเสื�อผ้าสําเร็จรูป

ชัยถาวรท่อพักไอเสีย 5-7 ถ.บรรทัดทอง ทําท่อไอเสีย

บ.เจ.เอ.เอส อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด 386/43/44 ซ.พญานาค ถ.เพชรบุรี พิมพ์สิ�งพิมพ์ต่าง ๆ 

น.ส.อรวรรณ ศรีพยัคฆ์ 57/1-2-3,41/14-16 ถ.เพชรบุรี ผลิตและซ่อมตู้แช่เย็น,

ตู้ทํานํ�าเย็น

บริษัทซีวิล พริ�นติ�ง กราฟฟิค จํากัด 692/106-107 ซ.พญานาค ถ.พญาไท พิมพ์สิ�งพิมพ์ต่าง ๆ 

หจก.ว.ีซี.อินเตอร์การ์เมนท์ 512 ซ.พญานาค ถ.เจริญผลตัดใหม่ ตัดเย็บเสื�อผ้าสําเร็จรูป

นายณรงค์ ภู่เจริญ

นางอุรวรรณ ขุนนาม 15/13-16 ซ.พระรามหก 19 ถ.พระราม 6 พิมพ์สิ�งพิมพ์ต่าง ๆ 

นายประเสริฐ ยงชัยตระกูล 9/24-25 ซ.กิ�งเพชร ถ.เพชรบุรี พิมพ์สิ�งพิมพ์ต่าง ๆ 

ชื�อโรงงาน ที�ตั�ง ประเภทการประกอบการ



6. สถานประกอบการ

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศูนย์การค้า ซูปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท สถานีบริการนํ�ามัน/ก๊าช ธนาคาร โรงจํานํา

1 13 8 2 34 4  -  -

 -  -  - 1 23 3  -  -

 - 11 2 1 19  -  -  -

 - 10 2 1 14 4  -  -

ตามข้อมูลที�รวบรวมด้านเศรษฐกิจ 8 28 15 5 81  -  -  -

ร้านขายทอง ร้านอาหาร

 - 197

 - 35

 - 68

 - 95

คนงาน ช. 2,054 คน ญ. 1,546 คน รวม 3,600 คน

สถานประกอบการ (แห่ง)
แขวง

654

166

48

54

แผงอาหารริมบาทวิถี

สถานประกอบการ (ต่อ)
แขวง

แขวงถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท

แขวงมักกะสัน

ร้านอาหาร จํานวน 387 แห่ง     แผงจําหน่ายอาหารริมบาทวิถี จํานวน 350 แห่ง     ตลาด จํานวน 1 แห่ง

จํานวนโรงงานที�ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ณ สิ�นปี พ.ศ. 2556 จํานวน 129 แห่ง

ตามข้อมูลที�รวบรวมด้านเศรษฐกิจ จํานวนโรงงานที�ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  จํานวน 129 แห่ง

แขวงถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท

แขวงมักกะสัน

แขวงถนนเพชรบุรี

แขวงถนนเพชรบุรี



7. การท่องเที�ยว

จํานวนแหล่งท่องเที�ยวในพื�นที� 4 แห่ง

านวน (แห่ง

4

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที�ยว

งบประมาณที�ใช้

 -

ค่าใช้จ่ายเฉลี�ยของนักท่องเที�ยว  - บาท/คน/วัน      ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล

เรื�องร้องเรียนของนักท่องเที�ยว เฉลี�ย  - เรื�อง/เดือน

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม จํานวนนักท่องเที�ยว

ช่วงเวลาที�มีการท่องเที�ยว

 - 

ประเภทของแหล่งท่องเที�ยว

 - การท่องเที�ยวทางประวัติศาสตร์

1. วังพญาไท

2. วังสวนผักกาด

3.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 -  -  -

กิจกรรม



ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สถิติที�เกิดขึ�นในพื�นที�

จํานวน 

(ครั�ง/คด)ี

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

12

2. การป้องกัน

2.1 จํานวนป้าย/อาคารเสี�ยงภัย/

ประเภท จํานวน

ป้ายขนาดใหญ่  -  **ตามข้อมูลที�รวบรวมการจัดเก็บป้ายผิดกฎหมายในที�สาธารณะ พ.ศ. 2556

อาคารเสี�ยงภัย  - มีจํานวน 284 ป้าย และ เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2557 มีจํานวน 95 ป้าย -

**เอกสารแนบหน้าถัดไป

หมายเหตุ

 -

อาคารทรุด/ถล่ม

ป้ายล้ม

สารเคมีรั�วไหล

อื�น ๆ (ระบ)ุ

 - พื�นที�อื�น 8

อัคคีภัย

หมายเหตุ

**เพิ�มเติมพื�นที�เสี�ยงภัย

 - สะพานลอยคนเดินข้าม  1

 - ป้ายรถเมล์  1

 - ตึกร้าง/บ้านร้าง/ที�รกร้าง/ใต้ 2

 (ข้อมูล ณ วันที� 3 ต.ค. 55)

ประเภท

อาชญากรรม

 - ทําร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

 - การกระทําผิดเกี�ยวกับยาเสพติด

อุบัติเหตุทางถนน



2.2 จํานวนจุดเสี�ยงในพื�นที�  - จุด

2.3 จํานวนจุดติดตั�งและจํานวนกล้อง cctv ในพื�นที�  - จุด 742 ตัว

2.4 จํานวนไฟส่องสว่างในพื�นที�  - ดวง

2.5 จํานวนสถานีและพื�นที�การให้บริการของสถานีตํารวจในพื�นที�

2.6 จํานวนสถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/สถานีดับเพลิง/หัวจ่ายนํ�าดับเพลิง

 - สถานี

 - แห่ง      ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล

 - มูลนิธิ

1 สถานี

2.7 ความเร็วเฉลี�ยในการเข้าถึงพื�นที�เกิดเหตุกรณีเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ  -  นาที

หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ

จํานวนมูลนิธิกู้ภัยในพื�นที�

จํานวนสถานีดับเพลิง

จํานวนสถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 - สถานีดับเพลิงพญาไท  - (ที�ตั�ง) 77/1 ถ.พระรามที� 6 

แขวงทุ่งพญาไท

หมายเหตุ

 -

จํานวนหัวจ่ายนํ�าดับเพลิงในพื�นที�

 -  -  -

พื�นที�ให้บริการสถานี

บริเวณ/พื�นที�ที�เป็นจุดเสี�ยง สาเหตุหรือปัจจัยเสี�ยง วิธีการป้องกัน/แก้ไข



ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหตุ : นําเสนอข้อมูลตามที�มีการจัดเก็บ)

1. สถิติการเลือกตั�ง

ผู้มีสิทธิ� ผู้มาใช้สิทธ์

สว.  -  -

สส.  -  -

 ผว.กทม. 51,592 30,704  - ข้อมูล ณ วันที� 3 มีนาคม 2556

สก.  -  -

สข.  -  -

2. จํานวนชมรม มูลนิธิ หรือองค์กรต่าง ๆ ที�มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเขต (จํานวนสมาชิก/กิจกรรมต่อป)ี

สมาชิก(ราย) จํานวนครั�ง

 -  -

 -  -

**ตามข้อมูลในพื�นที�ฯ มีจํานวนมูลนิธิ 206 ธนาคาร 30 ท่าเทียบเรือ 4 สถานอาบอบนวด 6 สถานีตํารวจนครบาล 1 สถานีดับเพลิง 1

ที�ทําการไปรษณีย์โทรเลข 2 แห่ง และศาสนสถานมีจํานวนวัด 4 มัสยิด 5 โบสถ์คริส 5

การมีส่วนร่วม (ราย)
การเลือกตั�ง

ชื�อองค์กร

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ที�ตั�ง

328 ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี

กทม.

กิจกรรมที�ดําเนินการในพื�นที�

 - 

 - มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมฯ 420 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.  - 



3. จํานวนอาสาสมัครต่าง ๆ 

จํานวน (คน)

 - อาสาสมัครศูนย์เยาวชน กทม.  -

 - อาสาสมัครห้องสมุดเพื�อการเรียนรู้  -

 - อาสาสมัครบ้านหนังสือ  -

 - อาสาสมัครดนตรี  -

 - อาสาสมัครศูนย์กีฬา  -

 - อาสาสมัครศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)  -

 - อาสาสมัครลานกีฬา 7

 - อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม  -

 - อาสาสมัครด้านคนพิการ 1

 - อาสาสมัคร อปพร. 90

 - อาสาสมัครสาธารณสุข 181

 - อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด 875

 - อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชน 1

 - อาสาสมัครเพื�อปฏิบัติงานในสํานักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  -

 - อาสาสมัครชักลากมูลฝอย 8

 - อาสาสมัครพิทักษ์สิ�งแวดล้อม 15

 - อื�น ๆ (ระบ)ุ  -

อาสาสมัคร หมายเหตุ

ผู้ปฏิบัติงานไม่ประจํา 1,110 คน 

ยอดรวมทั�งหมด 1,200 คน

ขึ�นทะเบียนไว้ 440 คน

จํานวนเฉพาะกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง



ปัญหาและข้อเสนอเพื�อการพัฒนาพื�นที�เขต

ด้าน ประเด็นปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพื�นที� แนวทางแก้ไข

1. ด้านกายภาพ

 โครงสร้างพื�นฐาน

2. ด้านสังคม

3. ด้านเศรษฐกิจ

4. ด้านสิ�งแวดล้อม

5. ด้านสาธารณสุข

6. ด้านการบริหารจัดการ

7. อื�น ๆ (ระบุ)

 - เขตราชเทวี เป็นเขตเศรษฐกิจกลางเมือง 

เป็นแหล่งการค้า การบริการ ศูนย์คมนาคม

ที�มีประชากรเข้ามาอาศัยเพื�อประกอบอาชีพ

ค่อนข้างมาก ทําให้มีแหล่งที�อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

ลักษณะการครอบครองที�ดินส่วนมากเป็นที�ดินของ

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ประกอบกับสํานักงานเขต

ราชเทวีตั�งอยู่ในพื�นที�สะดวกต่อการเดินทาง

มารับบริการ โดยในแต่ละวันมีผู้มาใช้บริการต่าง ๆ 

เป็นจํานวนมาก ทั�งในส่วนของประชาชนและ

หน่วยงานราชการอื�นที�มาขอใช้สถานที� 

ซึ�งในปัจจุบันเริ�มประสบปัญหาในการอํานวย

ความสะดวกต่าง ๆ เช่น สถานที�จอดรถผู้มารับบริการ

ความพอเพียงของลิฟท์โดยสาร

และความทรุดโทรมของอาคารสถานที�

 - เนื�องจากเป็นพื�นที�ทางเศรษฐกิจ ที�มีประชากร

อาศัยอยู่ค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกิดปัญหา

สิ�งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เช่น ปัญหาคุณภาพ

ชีวิตของชุมชนแออัด ซึ�งมีอยู่ถึง 

25 ชุมชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาขยะตกค้าง 

ปัญหาการจราจรติดขัด พื�นที�สีเขียว 

(สวนสาธารณะ) ไม่พอเพียง เป็นต้น

 - สํานักงานเขตราชเทวีได้คํานึงถึง

สภาพปัญหา ข้อจํากัดและ

ข้อได้เปรียบต่าง ๆ  ดังนั�น 

ในปีงบประมาณ 2557 จึงให้

ความสําคัญกับการพัฒนาปรับปรุง

อาคารสถานที�เพื�อรองรับ

การบริการประชาชน รวมทั�งให้

ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของ

ประชากรด้วยการเน้นพัฒนา

สิ�งแวดล้อมทางกายภาพ การพัฒนา

สุขภาพ การศึกษาและศิลปะ พร้อมจัด

ให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ�า 

ทางระบายนํ�า  และปรับปรุงแหล่ง

ชุมชนแออัดและการจัดการเกี�ยวกับ

ที�อยู่อาศัย เป็นต้น


	ข้อมูลเขตราชเทวี
	ข้อมูลทั่วไป
	การบริหารงาน
	การใช้ที่ดิน
	ระบบถนนและการคมนาคม
	น้ำเสีย น้ำท่วม
	มูลฝอย
	อากาศและเสียง
	ชุมชน
	การศึกษา
	สวัสดิการสังคม
	เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้
	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	การมีส่วนร่วมของประชาชน
	ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนา




