
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการก าหนดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตยานนาวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลทั่วไปของพืน้ที่เขตยานนาวา

เขตยานนาวามีพืน้ที ่16.662 ตารางกิโลเมตร แบง่การปกครองออกเป็น ๒ แขวง คอื

อาณาเขตติดต่อ

2. ทิศตะวนัออก    ตดิตอ่กบั เขตคลองเตย และแม่น า้เจ้าพระยา

1. จ านวนประชากรในพ้ืนทีจ่ าแนกตามอายุและแขวง

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

ชาย 1,101 1,309 1,448 1,593 1,587 1,700 1,882 1,849 1,655 1,736

หญิง 993 1,195 1,338 1,575 1,611 1,636 2,117 2,187 2,208 2,109

รวม 2,094 2,504 2,786 3,168 3,198 3,336 3,999 4,036 3,863 3,845

ชาย 725 867 982 1,165 1,090 1,142 1,186 1,184 1,065 1,030

หญิง 704 797 916 1,147 1,111 1,039 1,268 1,250 1,206 1,251

รวม 1,429 1,664 1,898 2,312 2,201 2,181 2,454 2,434 2,271 2,281

รวมทัง้หมด 3,523 4,168 4,684 856 5,399 5,517 6,453 6,470 6,134 6,126

1. ทิศเหนือ            ตดิตอ่กบั  เขตสาทร

3. ทิศตะวนัตก      ตดิตอ่กบั เขตบางคอแหลม

แขวงชอ่งนนทรี

แขวงบางโพงพาง

1.แขวงช่องนนทรี   พืน้ทีป่ระมาณ ๙.๙๘๔ ตารางกิโลเมตร 

2. แขวงบางโพงพาง  พืน้ทีป่ระมาณ ๖.๖๗๘ ตารางกิโลเมตร

แขวง เพศ

4. ทิศใต้                  ตดิตอ่กบั แม่น า้เจ้าพระยา ตดิตอ่กบัเขตราษฎร์บรูณะและอ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ

อาย ุ(ปี)



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

ชาย 1,679 1,565 1,277 836 587 418 255 121 58 20 2 22,678

หญิง 2,154 1,891 1,602 1,107 773 625 383 183 76 34 3 25,800

รวม 3,833 3,456 2,879 1,943 1,360 1,043 638 304 134 54 5 48,478

ชาย 1,089 1,089 851 553 364 240 155 74 32 20 2 14,905

หญิง 1,344 1,344 1,052 634 425 361 231 102 38 20 3 16,243

รวม 2,433 2,433 1,903 1,187 789 601 386 176 70 40 5 31,148

รวมทัง้หมด 6,266 5,889 4,782 3,130 2,149 1,644 1,024 480 204 94 10 79,626

2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิ่นของประชากรในพ้ืนที ่

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

แขวงชอ่งนนทรี 2 4 1 0 312 287 183 56

แขวงบางโพงพาง 2 2 1 1 209 190 124 35

รวม 4 6 2 1 521 477 307 91

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

แขวงชอ่งนนทรี 2,636 2,671 2,831 1,575 2,994 2,855 2,710 1,495

แขวงบางโพงพาง 1,664 1,660 1,805 991 2,358 2,016 1,813 1,111

รวม 4,300 4,331 4,636 2,566 5,352 4,871 4,523 2,606

รวม

แขวงบางโพงพาง

แขวง เพศ

แขวงชอ่งนนทรี

แขวง

แขวง

อาย ุ(ปี ตอ่)

การเกิด การตาย

การย้ายเข้า การย้ายออก



3. การย้ายถิน่และเหตุของการย้ายถิน่

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

หางานท า

ต้องการเปลี่ยนงาน

ต้องการรายได้เพ่ิมขึน้

หน้าที่การงาน

ศกึษาตอ่

ย้ายที่อย่อาศยั

กลบัภมิูล าเนา

ติดตามครอบครัว

ท ากิจการครอบครัว

รักษาตวั

ขาดคนดแูล

ดแูลผู้ อ่ืน

อ่ืน ๆ 

สาเหต/ุแขวง
จ านวน (คน) แยกรายแขวง



4. จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน

แขวงช่องนนทรี

พม่า 353

ลาว 122

เขมร 304

5. ความหนาแน่นของประชากร

พืน้ที่ จ านวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวงช่องนนทรี 48,478 22,678   25,800      9,984 29,846   

แขวงบางโพงพาง 31,148 14,905   16,243      6,678 18,134   

6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน)

ศาสนา จ านวน (คน)

พทุธ

อิสลาม

คริสต์

อ่ืนๆ (ระบ)ุ

ประเทศ

4,755               

4,664               

แขวง
ประชากร

ครอบครัว

แขวงบางโพงพาง

355

528

     ความ

หนาแนน่     

(คน/ตร.กม.)

353

จ านวน (คน) แยกแขวง



7. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนที่เขต

ศาสนา จ านวน (แหง่)

พทุธ 9

อิสลาม 2

คริสต์ 5

อ่ืนๆ (ระบ)ุ

8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์

แขวง จ านวน (แหง่)

แขวง.......................

แขวง.......................

9. กิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญ โดดเด่น

กิจกรรม

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

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ความส าคญั ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม

ช่ือ ความส าคญั



โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

15 14 13 13

17 17 1 1

11 11 25 25

14 14 2 2

7 7 2 2

18 17 36 35

11 11 2 2

13 13 2 2

12 11 398 358

12 12 5 4

2. จ านวนข้าราชการการเมือง

1 คน

7 คน

ลกูจ้าง (ประจ า)ข้าราชการ

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

จ านวน (คน)

สว่นราชการในส านกังานเขต

ฝ่ายการศกึษา



ประมาณการ รายได้จริง ประมาณการ รายได้จริง

 - ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 285,000,000.00    280,614,955.80         285,000,000.00             279,951,913.11(31/8/57)

4,700,000.00        4,753,289.21             4,700,000.00                 3,973,372.42 (31/8/57)

17,000,000.00      17,540,601.22           18,200,000.00               18,287,808.31 (31/8/57)

4,769,655.00                  

 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - ภาษีบ ารุงท้องที่

รายได้ (ล้านบาท) (ปี 56)
ประเภทของรายได้

 - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ระบ)ุ

รายได้ (ล้านบาท) (ปี 57)

 - ภาษีป้าย

3. รายได้ของส านักงานเขต ปี 2557



4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต 

สนบัสนนุงานประจ า สนบัสนนุงานยทุธศาสตร์

816,100.00           -                             

-                        -                             

-                        -                             

-                        -                             

348,900.00           29,410,700.00           

14,878,000.00      2,000,000.00             

-                        -                             

3,342,000.00        8,334,700.00             

1,717,500.00             

1,107,200.00        107,500.00                

20,492,200.00      41,570,400.00           

งบสนบัสนนุงานประจ าและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง คา่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบตัริาชการประข าปี

ของหน่วยงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

สว่นราชการในส านกังานเขต

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

ให้บริการรักษาโรคทัว่ไป 

ให้บริการรักษาโรคทัว่ไป 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

 ถ. สาธุประดษิฐ์ แขวงบางโพงพาง

ถ.พระรามที ่3 แขวงช่องนนทรี

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ทีต่ัง้

ศนูย์บริการสาธารณสขุ 7 

ศนูย์บริการสาธารณสขุ 55 



ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามผงัเมืองรวม การใช้ทีด่นิปัจจบุนั การเปลี่ยนแปลง

1. ทีอ่ยู่อาศยั

2. พาณิชยกรรม

3. อตุสาหกรรม

4. คลงัสนิค้า

5. อนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม

6. ชนบทและเกษตรกรรม

 7. อนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริมศลิป วฒันธรรมไทย

 8. สถานบนัราชการ การสาธารณปูโภค/

สาธารณกูาร

หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ

ประเภทการใช้ทีด่นิ
พืน้ที ่(ตร.กม.)



2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพ้ืนที่เขต

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ถนนสายหลกั 10 - 

ถนนสายรอง 3 - 

ตรอก ซอย

จ านวนจดุตดัของถนนในพืน้ที่เขต............................จดุ 

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพ้ืนที่เขต

ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีที่สร้าง

พระราม 3-นางลิน้จ่ี พระราม 3 นางลิ่นจ่ี คอนกรีตเสริมเหล็ก 391.50 2 -

ถ.พระราม 3 -

ถ.รัชดาภเิษก
พระราม 3

ทางดว่น - 

พระรามที่ 3
เหล็ก 509.00 2 2547

ถ.พระรามที่ 3 - 

ถ.สาธุประดิษฐ์
พระราม 3 สาธุประดิษฐ์ เหล็ก 825.00 2 2547

ถ.พระราม 3 -

ถ.นราธิวาสราช

นครินทร์

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

พระราม 3

ถ.พระราม 3 -

 ถ.สาธุประดิษฐ์ตดั

ใหม ่-ถ.วงแหวน

อตุสาหกรรม

พระราม 3

ถ.พระราม 3 -

 ถ.สาธุประดิษฐ์ตดั

ใหม ่-ถ.วงแหวน

อตุสาหกรรม

สาธุประดิษฐ์

ตดัใหม่

25472385.00เหล็ก
นราธิวาสราช

นครินทร์

254721,160.00 เหล็ก



2.3 รูปแบบการเดินทางหลักในพ้ืนที่เขต.............3.......รูปแบบ (รถเมย์ , รถสองแถวและ รถ MRT)

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

2.4 สภาพการจราจรในพ้ืนที่

     ความเร็วเฉลี่ยของการเดนิทางในพืน้ที.่.............60..........กิโลเมตร/ชัว่โมง 

2.5 พ้ืนที่ที่มีปัญหาการจราจร

ช่วงเวลา สาเหตจดุ/บริเวณทีก่ารจราจรตดิขดั



2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.) สถิตผิู้ ใช้ทางสถิตอิบุตัเิหต

9.00              - -

จ านวนจดุจอดจกัรยานในพืน้ที.่........................................จดุ

2.7 จ านวนท่าเทยีบเรือในพ้ืนที่ (เรือโดยสาร)..........2.............ท่า

2.8 จ านวนจุดเช่ือมต่อบริการขนส่งสาธารณะ (จดุทีส่ามารถเช่ือมตอ่การเดนิทางระหวา่งรถ/เรือ/รถไฟ/รถไฟฟ้า)..................5.................จดุ

2.9 ระยะเวลาเฉล่ียที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากทีพ่กั/ทีท่ างานถึงบริการขนสง่สาธารณะ)...............5-15..........นาที

แยก ถ.พระรามที ่3

ปลายทางต้นทางช่ือถนน/เส้นทาง

เส้นทางจกัรยานถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แยก ถ.สรุวงศ์



2.10 สภาพทางเท้าในพ้ืนที่ (ความเห็นทีมี่ตอ่ทางเท้าในพืน้ที)่..........มีความป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด........................................

2.11  ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ทีส่ามารถรองรับได้

รถยนต์ทีร่องรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)

2.12 จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ืออาคาร/สถานทีจ่อดรถยนต์
เจ้าของ

สถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุสาเหตุบริเวณทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ การป้องกนั/แก้ไข



คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนที่เขต

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.

คลองช่องนนทรี ถนนจนัทน์ แมน่ า้เจ้าพระยา 15 - 16 2,000 

คลองเสาหนิ แมน่ า้เจ้าพระยา สดุระยะที่ก าหนดให้ 2-เม.ย. 1,050 

คลองมะนาว ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนนางลิน้จ่ี 3.5 - 12 400 

คลองขวางทุ่งมหาเมฆ(ยานนาวา)คลองขดุ สดุคลอง 3.5 - 6 1,250 

คลองขดุ ถนนเชือ้เพลิง แมน่ า้เจ้าพระยา 15 - 25 1,220 

คลองตาเริก แมน่ า้เจ้าพระยา สดุระยะที่ก าหนดให้ 2 - 5 1,200 

คลองตาหว่ง ปลายซอยนาคสวุรรณ แมน่ า้เจ้าพระยา 4 - 8 1,020 

คลองบางโพงพางใต้ ซอยปรีชา 3 แมน่ า้เจ้าพระยา 4 - 8 900 

คลองบางโพงพางเหนือ ซอยข้างศนูย์ฯ 7 แมน่ า้เจ้าพระยา 4 - 6 500 

คลองโบสถ์ ซอยโชคชยัจงจ าเริญ แมน่ า้เจ้าพระยา  4- 8 800 

คลองแฝด ซอยเศตะพราหมณ์ตอนปลายแมน่ า้เจ้าพระยา 4 - 8 600 

คลองภมิู แมน่ า้เจ้าพระยา สดุระยะที่ก าหนดให้ 2.5 - 6 1,012 

คลองยายหร่ัง ปลายซอยบากองอนสุรณ์ 1แมน่ า้เจ้าพระยา  4- 8 700 

คลองโรงน า้มนั แมน่ า้เจ้าพระยา สดุระยะที่ก าหนดให้ 2 - 5 1,275 

คลองวดัช่องนนทรี แมน่ า้เจ้าพระยา สดุระยะที่ก าหนดให้ 2 - 5 670 

การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ
หมายเหตุ

แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม
ช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)



คลองวดัดอกไม้ แมน่ า้เจ้าพระยา สดุระยะที่ก าหนดให้ 3 - 16 1,260 

คลองวดัดา่น ซอยโชคชยัจงจ าเริญ แมน่ า้เจ้าพระยา 4 - 8 600 

คลองวดัดา่นเหนือ ซอยโชคชยัจงจ าเริญ แมน่ า้เจ้าพระยา 4 - 8 600 

คลองวดัทองบน ซอยศธรทพิย์ แมน่ า้เจ้าพระยา  4 - 8 800 

คลองวดัปริวาส แมน่ า้เจ้าพระยา สดุระยะที่ก าหนดให้ 3 - 7 1,245 

คลองสวน(ยานนาวา) ปลายซอยนาคสวุรรณ แมน่ า้เจ้าพระยา 4 - 8 700 

คลองสาน(ยานนาวา) ซอยโชคชยัจงจ าเริญ แมน่ า้เจ้าพระยา 4 - 8 1,000 

คลองหบี ซอยนาคสวุรรณตอนปลาย แมน่ า้เจ้าพระยา 4 - 8 1,100 

คลองใหม(่ยานนาวา) แมน่ า้เจ้าพระยา สดุระยะที่ก าหนดให้ 2 - 5 815 

2. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขัง และการระบายน ้า

มาก ปานกลาง น้อย

ระยะเวล

าเฉลี่ย

ในการ

ขนาดพืน้ที ่(ตร.ม.) บริเวณทีเ่ป็นจดุอ่อนน า้ทว่ม สาเหตุ
ผลกระทบตอ่พืน้ที่



 3. ปริมาณน ้าฝนรวมของพ้ืนที่....1,629.00.....มิลลเิมตร/ปี

 4. ช่วงเวลาที่มีฝนตกมากที่สุดของปี คอื  ระหวา่งเดอืนสงิหาคม ถึง เดอืนตลุาคม

 5. ช่องทางหลักในการระบายน ้าในพืน้ทีเ่ขตประกอบด้วย....................................................................................

 

น า้เสีย และการบ าบัด 

1. จ านวนคูคลอง แหล่งน ้าทีมี่คณุภาพน า้ต ่ากวา่มาตรฐานในพืน้ทีเ่ขต..............................แหง่

2. ปริมาณการใช้น ้าของประชาชนในพืน้ทีเ่ฉลี่ย/วนั/คน..........................ลบ.ม.

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

4. พ้ืนที่ที่ได้รับการบริการของโรงบ าบัดน ้าเสีย...............................................ตร.กม.

5. จ านวนผู้รับบริการบ าบัดน ้าเสียจากกรุงเทพมหานคร...........................ราย



6. จ านวนและที่ต้ังของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการที่มีผลต่อคุณภาพน ้าในพ้ืนที่

7. จ านวนสถานประกอบการทีจ่ดัสง่รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสยี.......................แหง่

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

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

โรงงาน

ผลกระทบตอ่พืน้ที่ทีต่ัง้ช่ือ

ชมุชน

ประเภทของกิจกรรม

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

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

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

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

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

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

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

ตลาด

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

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

สถานประกอบการ

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

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



มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ที่ 177.91 ตัน/วัน (64,938.84 ตัน)

    ขยะยอ่ยสลาย......................ตนั

    ขยะรีไซเคลิ...........................ตนั

    ขยะอนัตราย.........................ตนั

    ขยะทัว่ไป.............................ตนั

2. ปริมาณส่ิงปฏิกูลทีจ่ดัเก็บได้...................ลบ.ม./เดอืน

3. ปริมาณไขมันทีจ่ดัเก็บได้.................ลบ.ม. /เดอืน

4. ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ทีต่ัง้

พืน้ทีร้่าน (ตร.ม.)

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ือร้าน/สถานทีรั่บชือ้ของเก่า ทีต่ัง้



อากาศ/เสียง

1. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพืน้ทีเ่ฉลี่ย(ฝุ่ นขนาดเลก็)..........126................ไมโครกรัม/ลบ.ม.

    

2. พ้ืนที/่บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

1 -

2 -

ผลกระทบพืน้ที/่บริเวณทีมี่ปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ถ.พระรามที ่3 (หน้า ร.ร.วดัดอกไม้(BRT)) -

ถ.นราธิวาสฯ (บริเวณป้อมต ารวจ แยกรัชนนทรี) -



4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบบริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั



6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

7. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี) 2556 ณ 30 ม.ค. 57

จ านวนเร่ือง

ร้องเรียน

จ านวนเร่ืองที่

ได้รับการแก้ไข
หมายเหตุ

47 47

24 24

36 36

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ประเภทของกิจกรรมช่ือ ทีต่ัง้ ผลกระทบ

น า้ทว่ม

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

เร่ือง

ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู

ฝุ่ น/อากาศ

เสยีง

น า้เสยี/การบ าบดั

พืน้ทีส่เีขียว/ต้นไม้



ด้านชุมชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

1. ประชากร

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

อาย ุ(คน)
แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

จ านวนประชากร
ทีต่ัง้



2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน

ประถมศกึษา มธัยม อดุมศกึษา อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน
การศกึษา (ร้อยละ)



3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน

รับจ้างทัว่ไป
ลกูจ้าง/

พนกังานบริษัท

รับราชการ/

วสิาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจสว่นตวั อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

อาชีพ (ร้อยละ) รายได้

เฉลี่ยของ

ครัวเรือน/

เดอืน (บาท)



4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน

จ านวนผู้ มีสทิธ์ิ ร้อยละผู้ ใช้สทิธิ

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน
การมีสว่นร่วมทางการเมือง 

(ลา่สดุ)



ด้านการศึกษา

การศึกษาในระบบ

1. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

2. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครทีจ่ดัการศกึษาส าหรับเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษ แยกตามพืน้ทีเ่ขต ความสามารถในการ

รับนกัเรียน และจ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

3. โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

4. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

5. จ านวนเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียน
ตามปีการศกึษา

6. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสงักดั กทม. แยกรายชัน้/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

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

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

9. ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การศกึษาตอ่ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

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

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

12. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ รายวชิา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

13. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม.ทีย้่ายกลบัภมิูล าเนา/สาเหต ุแยกตามระดบัชัน้ รายวชิา ราย
โรงเรียนตามปีการศกึษา

14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม. 

การศึกษานอกระบบ

1. จ านวนเดก็เคลือ่นย้ายและสาเหต ุ ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

2. จ านวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศนูย์ฝึกอาชีพ/สถานทีต่ัง้/แยกตามพืน้ทีเ่ขต/จ านวนรับนักศกึษาได้เท่าไหร่/หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพๆ ได้ท างานตรงกบัความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพผา่นมาตรฐานชีพผา่นมาตรฐานวชิาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา



การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จ านวนห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหนว่ยงานอ่ืน (ใครเรียนรู้ กทม. หรือหนว่ยงานอ่ืน หรือประชาชน)

2. ห้องสมดุ/บ้านหนงัสอืส าหรับคนตาบอด

3. จ านวนบ้านหนงัสอื

4. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/แหลง่/ศนูย์การเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ในพืน้ทีเ่ขต เช่น แหลง่เรียนรู้ด้านการทอ่งเทีย่ว แหลง่เรียนรู้

ภมิูปัญญาท้องถ่ิน แหลง่เรียนรู้ โบราณสถาน อทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสมนุไพร เป็นต้น

5. สถิตกิารใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ 

6. จ านวนเครือข่ายทีด่ าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจดัเก็บ



ด้านสังคม 

1. จ านวนผู้ พิการ/ผู้สงูอายทุีล่งทะเบียน และได้รับการดแูล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้ พิการ

ผู้สงูอายุ

2. จ านวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ส ารวจ ได้รับบริการ

เดก็เร่ร่อน

คนไร้บ้าน

3. จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน

จ านวนเดก็

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ทีต่ัง้ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท
จ านวน (ราย)



4. จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสอื/ผู้ ใช้บริการ

จ านวน (แหง่)
ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

5.  จ านวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย)

จ านวน

ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

ประเภท

ศนูย์เยาวชน

ศนูย์กีฬา

ประเภท

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนงัสอื



6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ

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

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

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

จ านวนลาน

กีฬา 

Extreme 

sports

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

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

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

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

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

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



12. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส................... ราย

13. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านทีอ่ยู่อาศยั

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส................... ราย

14. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ทีไ่ด้รับสวสัดกิารกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

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

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



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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 

1. การมีงานท า

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

 ผู้ มีงานท า ราย

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน บาท/เดอืน

2. ตลาด/ตลาดนัด

กทม. เอกชน

 522

 20

 20

 35

 100

 110

659/103 ถ.สาธุประดษิฐ์ แขวงบางโพงพาง

นายพงศกร หนสูกลุ (ตลาดนดัวดัดอกไม้) 585 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง

537/87-88 ถ.สาธุประดษิฐ์ แขวงช่องนนทรี

นายอปุรากร เศตะพราหมณ์ (ตลาดบางโพงพาง) 107/1 ซ.ปริยานนท์ ถ.สาธุฯ แขวงบางโพงพาง

นายเพ่ิมพนู ไทยตรา (ตลาดนางลิน้จ่ี) 309/118 ถ.นางลิน้จ่ี แขวงช่องนนทรี

นางจินดา บรูพชยัศรี (ตลาดโรงเรียนวดัดอกไม้) 380/10 ซ.ประดู ่ถ.สาธุฯ แขวงบางโพงพาง

นายชยัพร ศรีวฒันะวบิลูย์ (ตลาดลานทราย)

เจ้าของ
จ านวนแผงทีต่ัง้/บริเวณช่ือตลาด

บริษัท ศนูย์การค้ารุ่งเจริญ จ ากดั (ตลาดรุ่งเจริญ)



3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

แผง ผู้ ค้า (ราย)

166 166

22 22

10 10

33 33

7 7

20 20

7 7

5 5

30 30

8 8

4 4

9 9

10 10

25 25

7 7

ปากซอยสาธุประดษิฐ์ 49

จ านวน
จดุผอ่นผนั/บริเวณ

หน้าบริษัทไหมทอง ถ.สาธุประดษิฐ์ 

หน้าบริษัทไอซีซี ถ.สาธุประดษิฐ์ 58

หน้าตลาดรุ่งเจริญ ถ.สาธุประดษิฐ์

หมายเหตุ

ซอยสาธุประดษิฐ์ 19 (ซอยวดัโพธ์ิแมน)

ถนนรัชดาภิเษก

หน้าตลาดนางลิน้จ่ี ถ.นางลิน้จ่ี

หน้าป๊ัมน า้มนัคาลเท็กซ์ ถ.พระราม 3

หน้าธนาคารกรุงศรีอยธุยา ถ.พระราม 3

หน้าอาคารเอสว ีถ.พระราม 3

หน้าบริษัททีพีไอ ถ.สาธุประดษิฐ์ 

หน้าธนาคารกรุงเทพ ถ.สาธุประดษิฐ์ 19

ปากซอยโรงเรียนสารสาสน์ ถ.สาธุประดษิฐ์ 

ปากซอยสาธุประดษิฐ์ 1

ปากซอยปริยานนท์ ถ.สาธุประดษิฐ์ 



4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

พืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ที่ ไร่

จ านวนเกษตรกร ราย

ผลผลติ (ระบชุนิด/ประเภท/ช่วงเวลาทีไ่ด้ผลผลติ/ผลผลติตอ่ไร่)

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

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

ผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND 

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

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

สนิค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภณัฑ์

1. มกุเจียระไน ระดบั 5 ดาว

2. สร้อยไข่มกุน า้จืดพร้อมจีห้ินส ีระดบั 4 ดาว

3. สตอเบอร่ีป่ันเกร็ดหิมะ (เคร่ืองดื่ม) ระดบั 4 ดาว

4. แหวนชมพสูดใส ระดบั 4 ดาว

5. กระเป๋าผ้า ระดบั 3 ดาว

6. ไม้เขียนลาย ระดบั 3 ดาว

7. สร้อยหยกและพลอยแท้ ระดบั 3 ดาว

8. ดอกไม้ประดษิฐ์จากขีเ้ลื่อย ระดบั 2 ดาว



5. โรงงาน

จ านวนแรงงาน

บจ.แกรมา ครีเอชัน่

หจก.สมชายเคร่ืองชัง่

นางกรรณิกา แซ่ตัง้ (ตนัวเิชียร)

บจ.เลา่ฮัว่เชียง

บจ.แกรมา ครีเอชัน่

พิมพ์สิ่งพิมพ์

ปริญญาพลาสตกิ

หสม.ไทยแฟร์ชัน่ การ์เม้นท์

หกจ. ก.เจริญการช่าง

บจ.สตาบิล 

บจ.แอคเซนท์ แมนแูฟคเจอร่ิง

บจ.ไทยฟจิูย่า(บจ.เค้กแอนด์เบเกอร่ี)

บจ.บงกช สวุรรณ(2001)

รีชยั เอ็นจิเนียร่ิง

บจ.เจ.ว.ีคอนโทรล

บจ.โนอาร์ จิวเวลร่ี

นายประเสริฐ กมลเลศิวณิช

ช่ือโรงงาน ประเภทการประกอบการทีต่ัง้

ท าเคร่ืองประดบัจากเงิน

ท าเคร่ืองประดบัจากเงิน

กลงึโลหะ

77 ถ.นนทรี  แขวงช่องนนทรี

ท าทอ่ไอเสยีรถยนต์

ตดักระดาษ

ท าเคร่ืองประดบัจากเงิน

เจียรนยั

ท าอปุกรณ์เคร่ืองสบูน า้

ผลติอปุกรณ์ไฟฟ้า

ผลติหวันมยาง

คว้านเสือ้สบู เจียรนยัข้อเหวีย่ง

ท าของใช้จากพลาสตกิ

ผลติโครงเหลก็

ท าขนมเค้ก เบเกอรร่ี

ตดัเย็บเสือ้ผ้าส าเร็จรูป

ศภุนิตย์ กราฟฟิค เพรส

222 (100/1) ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี

222 (100/1) ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี

549/40 ซ.สาธุประดษิฐ์ 41 ถ.สาธุประดษิฐ์ แขวงช่องนนทรี

99/259-260 ซ.ร่วมมิตร ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี

196/1 ซ.ช่ืนจิตร ถ.นนทรี  แขวงช่องนนทรี

499/146 ซ.ชมุชนโรงส ีถ.นางลิน้จ่ี  แขวงช่องนนทรี

95/112 ซ.พระราม 3 ที ่56 ถ.พระราม 3  แขวงช่องนนทรี

41/21 ตรอกนอกเขต ถ.พระราม 3  แขวงช่องนนทรี

31/1,6-7 ถ.พระราม 3  แขวงช่องนนทรี

228 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงช่องนนทรี

228 ชัน้ 3 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงช่องนนทรี

507/533-534  ถ.สาธุประดษิฐ์  แขวงช่องนนทรี

72/100-106 ถ.พระราม 3  แขวงช่องนนทรี

66/12 ซ.วดัช่องลม ถ.พระราม 3  แขวงช่องนนทรี

137(2086/1) ซ.โอฬาริก ถ.จนัทน์  แขวงช่องนนทรี

31 ซ.นางลิน้จ่ี ถ.นางลิน้จ่ี  แขวงช่องนนทรี

ท าเคร่ืองชัง่



บจ.คลงัสมดุยงสวสัดิ์ 107/2 ซ.เย็นอากาศ 2 ถ.เย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี ท าสมดุเคร่ืองเขียน

เวร์ิคช็อพ 391 ถ.นางลิน้จ่ี แขวงช่องนนทรี ท าสว่นประกอบในการก่อสร้างอาคาร

ไทยโลหะ 555/41-42 ถ.สาธุประดษิฐ์ แขวงช่องนนทรี โครงประตเูหลก็

เสริมกิจเบเกอร่ี 179/62-63 ซ.อมร ถ.นางลิน้จ่ี แขวงช่องนนทรี ท าขนมปัง

หจก.แหลมทองบราเธอร์ เอ็นจิเนียร่ิง2034/40-41 ถ.จนัทน์ แขวงช่องนนทรี ท าอปุกรณ์รถ

ปิยะวฒัน์ 2034/63 ซ.จนัทน์รุ่งเรือง ถ.จนัทน์ แขวงช่องนนทรี ท าไส้ตะเกียง/สายสิญจน์

ก าพลเอ็นจิเนียร่ิง 2042/39 ซ.จนัทน์ 21(สขุใจ) ถ.จนัทน์ แขวงช่องนนทรี ท าชิน้สว่นรถยนต์

ท าลกูโป่งเจริญเกียรตเิหรียญทอง 211 ซ.ทววีฒันา ถ.สาธุประดษิฐ์  แขวงช่องนนทรี

พลาสตกิ

ท าประตเูหลก็

สิ่งพิมพ์

บจ.ชาญทวสีินอตุสาหกรรมพลาสติก(2535)

เกียรตกิารช่าง

เกียรตรุ่ิงโรจน์

144/84-85 ซ.กหุลาบอทุิศ ถ.นนทรี  แขวงช่องนนทรี

2044/113-114 ถ.จนัทน์  แขวงช่องนนทรี

491/(2491/4-5) ถ.จนัทน์  แขวงช่องนนทรี

ท าวสัดจุากพลาสตกิ

หจก.กิจดเีคร่ืองชัง่

บจก.เหลยีนเจิน้(ไทยแลนด์) 429/1-2 ซ.สาธุประดษิฐ์ 19 ถ.สาธุประดษิฐ์ แขวงช่องนนทรี

373/2 ซ.วดัโพธ์ิแมน ถ.สาธุประดษิฐ์ แขวงช่องนนทรี

2034/50 ซ.จนัทน์ 23 ถ.จนัทน์ แขวงช่องนนทรี

67/196-197 ซ.เฃือ้เพลงิ ถ.นางลิน้จ่ี แขวงช่องนนทรี ประดิษฐ์ ประกอบ ซ่อมเคร่ืองค านวณ

การพิมพ์ ท าแฟ้มเอกสาร

ท าภาชนะบรรจ ุเช่น ถงุกระสอบ

การพิมพ์ ท าแฟ้มเอกสาร

ประดษิฐ์ ประกอบอปุกรณ์กีฬา

ประดษิฐ์ ประกอบ ซ่อมเคร่ืองพิมพ์

ผลติภาชนะบรรจดุ้วยกระดาษ

2016/77-78 ถ.จนัทน์ แขวงช่องนนทรี

179/57-58 ซ.เชือ้เพลงิ ถ.นางลิน้จ่ี  แขวงช่องนนทรี

429/5 ซ.วดัโพธ์ิแมน ถ.สาธุประดษิฐ์ แขวงช่องนนทรี

265/219-221 ซ.สาธุประดิษฐ์ 15 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี

เอส.วาย.พลาสตกิ

บจ.โรงพิมพ์ ว. รุ่งโรจน์

หจก.เคร่ืองกีฬาตรานกแก้ว

บจ. ยนิูตีนิ้ตติง้แมชชีน

บจ.ซี แอนด์ ซี บรรจภุณัฑ์

บจ.นิวครีเอทฟีเพรสแอนด์เซอร์วิส



จ านวนแรงงานช่ือโรงงาน ทีต่ัง้ ประเภทการประกอบการ

ผลติ ซ่อมเคร่ืองมือทีท่ าด้วยเหลก็2034/,2034/148 ซ.จนัทน์ 23 ถ.จนัทน์ แขวงช่องนนทรี

ผลติพลาสตกิ

บจ.ยโูร ร็อทไอร์ออน

เจริญพร เบเกอร่ี

499/142 ซ.ชมุชนโรงส ีถ.นางลิน้จ่ี แขวงช่องนนทรี

หจก.พี.เอ.เอส.อปุกรณ์

บจ.บงกชสวุรรณ(2201)

เอ็ม.พี.การปัก

บจ.ยหูลมิบ๊ต

หจก.ควนีส์เบเกอร่ี

บจ.ฟรีเท็กซ์เทคโนโลยีฯ

555/10-11 ปากซอย 45 ถ.สาธุประดษิฐ์ แขวงช่องนนทรี

179/5-7 ซ.อมร ถ.นางลิน้จ่ี แขวงช่องนนทรี

ซ.มหาทรัพย์ ถ.สาธุประดษิฐ์ แขวงช่องนนทรี

74/22 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี

99/15-16 ซ.นางลิน้จ่ี 5 ถ.นางลิน้จ่ี แขวงช่องนนทรี

140/3 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี

95/430 ตรอกนอกเขต ถ.รัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี

ซ่อมตู้ เย็นสาธุประดษิฐ์เคร่ืองเย็น

2034/12 ซ.จนัทน์รุ่งเรือง ถ.จนัทน์ แขวงช่องนนทรี

176/12 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี

ท าขนมปัง

ตดั-เย็บเสือ้ผ้า

ซ่อมตู้ เย็น

ซ่อมเคร่ืองถกัผ้า

ผลติ ซ่อมเคร่ืองเรือนทีท่ าจากโลหะ

ท าขนมปัง

การเย็บสิ่งทอ

ท าอปุกรณ์ส าหรับเรือฯ

มิตรเจริญเคร่ืองเย็น

บจ.จิบล้ง นิตติง้ฯ



6. สถานประกอบการ

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศนูย์การค้า ซูปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท สถานีบริการน า้มนั/ก๊าชธนาคาร

1 1 4 3 42 10

1 1 24 6

โรงจ าน า ร้านขายทอง ร้านอาหาร

269

167

7. การท่องเที่ยว

จ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่ ................ แหง่

จ านวน (แหง่)

55

สถานประกอบการ (ตอ่)

สถานประกอบการ (แหง่)

แผงอาหารริมบาทวถีิ

150

ประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่ว ช่วงเวลาทีมี่การทอ่งเทีย่ว

แขวงช่องนนทรี

แขวงบางโพงพาง

แขวงบางโพงพาง

แขวง

แขวง

แขวงช่องนนทรี



กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

งบประมาณที่ใช้

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

กิจกรรม ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว



ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สถิติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่

จ านวน 

(ครัง้/คด)ี

2. การป้องกัน

2.1 จ านวนป้าย/อาคารเสี่ยงภยั/

ประเภท จ านวน

ป้ายขนาดใหญ่

อาคารเสี่ยงภยั

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

สารเคมีร่ัวไหล

 - การกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ

อบุตัเิหตทุางถนน

อคัคภียั

หมายเหตุ

อาคารทรุด/ถลม่

ป้ายล้ม

หมายเหตุประเภท

อาชญากรรม

 - ท าร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์



2.2 จ านวนจดุเสี่ยงในพืน้ที่ จดุ

2.3 จ านวนจดุตดิตัง้และจ านวนกล้อง cctv ในพืน้ที่ .......................จดุ ......................ตวั

2.4 จ านวนไฟสอ่งสวา่งในพืน้ที ่ .....................ดวง

2.5 จ านวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ที่

หมายเหตุ

พืน้ทีใ่ห้บริการสถานี

วธีิการป้องกนั/แก้ไขบริเวณ/พืน้ทีท่ีเ่ป็นจดุเสี่ยง สาเหตหุรือปัจจยัเสี่ยง



2.6 จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลงิ/หวัจ่ายน า้ดบัเพลงิ

......................สถานี

2 สถานี

......................แหง่

......................มลูนิธิ

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

จ านวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ที่

จ านวนสถานีดบัเพลงิ

จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จ านวนหวัจ่ายน า้ดบัเพลงิในพืน้ที่



ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ)

1. สถิตกิารเลอืกตัง้

ผู้ มีสทิธ์ิ ผู้มาใช้สทิธ์

สว.

สส.

 ผว.กทม. 61,300 38,031

สก.

สข.

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

สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้

การมีสว่นร่วม (ราย)
การเลอืกตัง้

กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่ทีต่ัง้ช่ือองค์กร



3. จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

จ านวน (คน)

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

 - อาสาสมคัรดนตรี

อาสาสมคัร

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 - อาสาสมคัรลานกีฬา

 - อาสาสมคัรพิทกัสิ่งแวดล้อม

 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - อาสาสมคัร อปพร.

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย

หมายเหตุ

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ



ปัญหาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพืน้ทีเ่ขต

ด้าน ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพืน้ที่ แนวทางแก้ไข

1. ดา้นกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ดา้นสังคม

3. ดา้นเศรษฐกิจ

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

5. ดา้นสาธารณสุข

6. ดา้นการบริหารจดัการ

7. อ่ืน ๆ (ระบุ)




