
 

 

 

 

 

 

 

การจดัท าขอ้มลูเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี 

เขตหว้ยขวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยกองยทุธศาสตรส์าธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 

ส านกัยทุธศาสตรแ์ละประเมินผล 



การจดัท าขอ้มลูเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ีเขตหว้ยขวาง 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป 

1) ประวัติความเป็นมาของพ้ืนท่ี/ส านกังานเขต 

เขตหว้ยขวางจดัตัง้ครัง้แรก โดยแบง่พ้ืนท่ีการปกครองบางสว่นมาจากเขตพญาไท ตาม “พระราชกฤษฎีกา 

แบง่เขตกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2516”   เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2516  โดยเป็นเขตปกครองล าดับท่ี  24      

ของกรงุเทพมหานคร ปัจจบุนัส านกังานเขตหว้ยขวาง ตัง้อยู่เลขท่ี  2  ถนนประชาอทิุศ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรงุเทพมหานคร 

2) พ้ืนท่ีเขตปกครอง อาณาเขตติดตอ่ และแผนท่ี 

เขตหว้ยขวางมีพ้ืนท่ีประมาณ 15.01 ตารางกิโลเมตร มีการแบง่การปกครองออกเป็น 3 แขวง คือ แขวงหว้ย

ขวาง  แขวงบางกะปิ และแขวงสามเสนนอก  ซ่ึงสภาพทางภมูิศาสตรม์ีอาณาบริเวณติดตอ่ ดงันี้ 

ทิศเหนือ ติดตอ่กบัเขตจตจุกัร เร่ิมตน้จาก

จดุบรรจบระหว่างแนวขอบทางของถนน

รชัดาภิเษก ดา้นตะวันออกกบัคลองน า้แกว้

ฝัง่เหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามคลองน า้

แกว้ฝัง่เหนือบรรจบกับคลองน า้แกว้ฝัง่

ตะวันออก   

ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัเขตบางกะปิ 

เร่ิมตน้จากจดุบรรจบระหว่างคลองน า้แกว้

ฝัง่เหนือกบัคลองลาดพรา้วฝั่งตะวันออก ไป

ทางทิศใตต้ามคลองแสนแสบฝั่งตะวันออก ถึง

แนวคลองแสนแสบฝัง่เหนือท่ีปากคลองตนั 

ทิศใต ้ติดกบัเขตคลองเตย เร่ิมตน้จาก

คลองแสนแสบฝัง่เหนือท่ีปากคลองตนั ไป

ทางทิศตะวันตกตามแนวคลองแสนแสบ  

ฝัง่เหนือบรรจบแนวขอบทางของถนนอโศก 

ดินแดงดา้นตะวนัออก                     

ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัเขตราชเทวีและ  

เขตดินแดง เร่ิมตน้จากจดุบรรจบระหว่าง

คลองแสนแสบฝัง่เหนือ กบัแนวของถนน

อโศก ดินแดง และถนนรชัดาภิเษก ดา้น

ตะวันออกบรรจบกับคลองน า้แกว้ฝัง่เหนือ 

 

 

 

 

รปูท่ี 1 แผนท่ีพ้ืนท่ีเขตหว้ยขวาง 
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3) ประชากร  

3.1)ประชากรตามทะเบียนราษฎร  ขอ้มลู ณ เดือนธนัวาคม 2556 มีจ านวน 78,943  คน แยกรายละเอียดตาม

แขวงการปกครอง โดยระบถึุงความหนาแนน่ของประชากร และการกระจายตวัของประชากร ไดต้ามตารางท่ี 1ดังนี้  

ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ปี พ.ศ. 2556 

เขตการปกครอง

(แขวง) 

ประชากร

รวม 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

พ้ืนท่ี 

(ตร.ม.) 

ความหนาแนน่ 

(คน/ตร.ม.) 

จ านวนบา้น

(หลงั) 

แขวงบางกะปิ 16,784 7,917 8,867 5.408 3,104 15,178 

แขวงสามเสนนอก 38,973 17,668 21,305 4.283 9,099 22,293 

แขวงหว้ยขวาง 23,186 10,522 12,664 5.342 4,340 22,178 

รวมทัง้เขต 78,943   36,107 42,836 15.033 5,251 59,649 

3.2) โครงสรา้งประชากร แบง่ตามชว่งอายแุละเพศ จะเห็นว่า ชว่งอาย ุ30-34 ปี มีประชากรมากท่ีสดุ 

ล าดบัรองลงมาคือ ประชากรชว่งอาย ุ35-39 ปี สว่นชว่งอายท่ีุมีประชากรนอ้ยท่ีสดุคือ อายมุากกว่า 94 ปี ตามตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2  โครงสรา้งประชากรแบง่ตามชว่งอายแุละเพศ ปี พ.ศ. 2556  

เพศ/อาย ุ
อาย ุ(ปี) 

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

ชาย (คน) 1,744 1,971  2,013  2,376  2,312  2,699  3,528  3,206  2,813 2,558    

หญิง(คน) 1,699  1,929  1,979  2,402  2,504  3,017  4,300  4,046  3,529 3,292    

รวม(คน)  4,816 3,443 3,900 3,992 4,778 5,716 7,828 7,252 6,342 5,850  

เพศ 
อาย ุ(ปี) 

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

ชาย (คน) 2,360 2,049 1,775 1,233 896 602 367 147 58 38 

หญิง(คน) 3,006 2,805 2,500 1,594 1,212 891 569 305 117 53 

รวม(คน)  5,366 4,854 4,275 2,827 2,108 1,493 936 452 175 91 

 

3.3) อัตราการเกิดและการตาย  ในปี พ.ศ. 2555 มีประชากรเกิดทั้งสิ้น 2,095 คนแยกเป็นเพศชาย 1,093 คน 

เพศหญิง 1,004 คน สว่นปี พ.ศ. 2556 มปีระชากรเกิดทั้งสิ้น 1,826 คน แยกเป็นเพศชาย 953 คน เพศหญิง 873 คน 

อตัราการเกิด ปี พ.ศ. 2556 คิดเป็น 23.10 ตอ่ประชากร 1000 คน ซ่ึงมีสดัสว่นลดลงจากปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นรอ้ยละ 12.90 

  ส าหรบัการตายในปี พ.ศ. 2555 มีประชากรตายทั้งสิ้น 414 คน แยกเป็นเพศชาย 233คน เพศหญิง 181คน 

สว่นปี พ.ศ. 2556 มีประชากรตายทั้งสิ้น 664 คน แยกเป็นเพศชาย 390คน เพศหญิง 274คน สว่นอตัราการตาย          

ปี พ.ศ. 2556 คิดเป็น 8.4 ตอ่ประชากร 1000  คน ซ่ึงมีสดัสว่นเพ่ิมขึน้จากปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นรอ้ยละ 60.40 

3.4) อัตราการย้ายถ่ิน/สัญชาติ  ปี พ.ศ. 2556 มปีระชากรยา้ยเขา้ทะเบียนบา้นกลาง 1,383 คน              

อยู่ระหว่างยา้ย 411คน โดยมีสญัชาติอ่ืน 655 คน 

3.5) การนับถือศาสนา  

      -ไมม่กีารจดัเก็บขอ้มลู- 

3.6) เชื้อชาติ  

     -ไมม่กีารจดัเก็บขอ้มลู-  
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3.7) สถิติประชากรระหวา่งปี พ.ศ. 2549 -2556 แสดงใหเ้ห็นแนวโนม้การเพ่ิมขึน้ของประชากรอย่าง

ตอ่เนื่อง รายละเอียดตามตารางท่ี 3 ดงันี้  

ตารางท่ี 3 สถิติประชากร 

ปี 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

จ านวน(คน) 76,402 77,033 76,948 76,987 77,292 77,720 78,207 78,943 

   

 

กราฟท่ี 1 แสดงสถิติประชากรระหว่างปี พ.ศ. 2549 -2556 

 

3.8) แรงงานต่างดา้ว ส านกังานเขตไดจ้ดัใหม้ีการจัดท าทะเบียนประวัติแรงงานตา่งดา้วเพ่ือขออนญุาติ

ท างานและใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 12,631 คน แบง่ตามชว่งเวลาท่ีรบัจดทะเบียน รายละเอียด 

ตามตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 จ านวนแรงงานตา่งดา้วท่ีจดัท าทะเบียนประวัติระหว่างปี พ.ศ.2547-2556 

ชว่งเวลาท่ีรบัจดทะเบียน 

1-31 ก.ค.

2547 

1-30 มี.ค. 

2549 

21ม.ค.-19 

ก.พ.2551 

1-30 ก.ค. 

2552 

15 มิ.ย.-13 

ส.ค. 2554 

15 ก.ย.-16 

ต.ค. 2556 

รวม 

3,675 คน 637 คน 264  คน 4,906 คน 2,927 คน 222 คน 12,631 คน 

 

 76,402 

 77,033 
76,948  76,987 

77,292 

 77,720 

78,207 

 78,943 

76,000

76,500

77,000

77,500

78,000

78,500

79,000

79,500

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

ปี พ.ศ. 

สถติิประชากรปีพ.ศ.2549-2556  

จ ำนวน(คน) 
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4) อัตราก าลังของส านักงานเขต ประกอบดว้ย ขา้ราชการสามญั ขา้ราชการคร ูลกูจา้งประจ า และลกูจา้ง

ชัว่คราว รายละเอียด ดงันี้  (1) ขา้ราขการสามญัทั้งสิ้น 144 คน โดยประจ าอยู่ท่ีส านกังานเขตจ านวน 139 คน และ

ประจ าอยู่ท่ีโรงเรียนจ านวน 5 คน (2) ขา้ราชการคร ูมีจ านวน 162 คน (3)ลกูจา้งประจ าจ านวน 563 คน โดยประจ า

อยู่ท่ีส านกังานเขตจ านวน 549 คน ประจ าอยู่ท่ีโรงเรียนจ านวน14 คน  และ(4)ลกูจา้งชัว่คราวมีจ านวน 189 คน 

ประจ าอยู่ท่ีส านกังานเขตจ านวน 163 คนและประจ าอยู่ท่ีโรงเรียนจ านวน 26 คน                                                    

ในสว่นของขา้ราชการฝ่ายการเมือง ประกอบดว้ย สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร 1 คนและสมาชิกสภาเขต 7 คน 

5) อ านาจหนา้ท่ี/ความรบัผิดชอบของฝ่ายตา่งๆในส านกังานเขต 

5.1) ฝ่ายปกครอง มีอ านาจหนา้ท่ีเกี่ยวกบัการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ไดแ้ก่ ทะเบียนพินยักรรม 

ทะเบียนมลูนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมสัยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจา้ ทะเบียนสตัวพ์าหนะ ทะเบียนนิตกิรรม)        

การฌาปนกิจสงเคราะห ์การสอบสวนรบัรองบคุคล การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การเลือกตัง้ การท าประชามติและ

ประชาพิจารณ ์การจดัท าแผนพัฒนาเขต การคุม้ครองผูบ้ริโภค การบริหารและบริการขอ้มลูขา่วสารของราชการ   

การบริหารงานบคุคล และสวัสดิการ การประชาสมัพันธ ์การรบัเร่ืองรอ้งทกุข ์การสื่อสารและรบัสง่วิทย ุการประชมุ 

งานอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน งานลกูเสือชาวบา้น งานมวลชน งานเขตเคลื่อนท่ี งานสภาเขต งานราชการ

สว่นภมูิภาค งานยทุธศาสตร ์นโยบายและแผน และการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทัว่ไป งานสารบรรณและ

ธรุการ งานชว่ยอ านวยการและเลขานกุาร งานพิธีการ งานดแูล และรักษาความปลอดภยัอาคารสถานท่ีและยานพาหนะกลาง 

งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทัว่ไปของส านกังานเขต งานท่ีไมไ่ดก้ าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสว่นราชการใด 

โดยเฉพาะและหนา้ทีอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้งหรือไดร้บัมอบหมาย 

หนา้ท่ีรบัผิดชอบของฝ่ายปกครอง 

• รบัรองว่าเป็นบคุคลเดียวกนั 

• รบัรองรายมือชื่อผูม้อบอ านาจ 

• รบัรองสถานท่ีเกิด-ตาย 

• รบัรองว่าบา้นถกูไฟไหม ้

• รบัรองฐานะของบคุคลเพ่ือรบัอปุการะผูพ้ันโทษ 

• รบัรองความประพฤติ 

• รบัรองว่าบคุคลยังมีชีวิตอยู่เพ่ือไปรับบ านาญ 

• รบัรองสถานภาพการสมรส 

• รบัรองรายมือชื่อกรณีใหค้วามยินยอมบตุรเดินทางไปตา่งประเทศ 

• รบัรองว่าไดร้ับเงนิคา่เลี้ยงดจูากบตุร หรือผูส้ง่เงนิในตา่งประเทศ 

• รบัรองสถานะทางครอบครวัของคนงานท่ีไปท างานในตา่งประเทศ 

• รบัรองลายมือชื่อผูค้ า้ประกนัในสญัญากูยื้มเงนิกองทนุเงนิใหก้ ูยื้มเพ่ือการศึกษา 

• รบัรองรายการบริจาคทรพัยส์ินเพ่ือขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอ์นัเป็นท่ีสรรเสริญย่ิง 

     ดเิรกคณุาภรณ ์

• การสอบสวนเกี่ยวกบัสิทธิของบคุคลกรณีอ่ืน 

• รบัรองการอปุการะเลี้ยงดหูรือปกครองบตุรฝ่ายเดียว 

• สอบสวนประกอบการพิจารณาพักการลงโทษ 

• สอบสวนทายาทเพ่ือรับบ าเหน็จตกโทษ 

• ทะเบียนมลูนิธิ 

• ทะเบียนสมาคม 
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• การเลิกสมาคม 

• ทะเบียนพินยักรรม 

• ทะเบียนพาณิชย ์

• การขอมี/เปลี่ยนแปลงบตัรประจ าตวั สมาชิก อปพร. 

• ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ  

5.2) หนา้ที่ รับผิดชอบของฝ่ายทะเบียน 

ทะเบียนราษฎร 

• การขอหมายเลขประจ าบา้น 

• การแจง้ร้ือบา้น 

• การแจง้เกิด 

• การแจง้ตาย 

• การแจง้ยา้ยท่ีอยู่ 

• การขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบา้น 

• คนสญัชาติไทยขอเพ่ิมชื่อ 

• การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายการในสตูิบตัรมรณบตัร และทะเบียนบา้น 

• การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกบัสัญชาติเนื่องจากลงรายการผิดพลาด 

• การขอตรวจ คดัและรับรองส าเนารายการทะเบียนราษฎร 

ทะเบียนบตัรประจ าตวัประชาชน 

• บตัรประจ าตวัประชาชน 

ทะเบียนทัว่ไป 

• ทะเบียนครอบครวั 

ทะเบียนชื่อบคุคล 

• การขอเปลี่ยนชื่อตวัชื่อรอง 

• การขอตัง้ชื่อสกลุ 

• การขอรว่มใชช้ื่อสกลุ 

5.3) ฝ่ายการคลัง  มีอ านาจหนา้ท่ีเกี่ยวกบัการงบประมาณ การเงนิ การบัญชี และการพัสดท่ีุเบิกจา่ย   

จากเงนิงบประมาณกทม. เงนิอดุหนนุรฐับาล เงนินอกงบประมาณและเงนิอ่ืนใด (ไดแ้ก ่การรบัเงนิ การเบิกจา่ยเงนิ 

การน าสง่เงนิตอ่คลังกทม. การเก็บรกัษาเงนิ จดัท าสรรพบัญชี และทะเบียนตา่งๆ ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายจดัท า

งบเดือนแสดงรายการจ่ายเงนิของหนว่ยงาน จดัท ารายงานทางการเงนิตามระยะเวลาท่ีก าหนด  วิเคราะหร์ายงานทาง

การเงนิเพ่ือการบริหาร ตรวจสอบรายงานทางการเงนิของหนว่ยงาน จดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี ควบคมุการ

จดัท าแผนการใชจ้่ายเงนิเพ่ือการบริหาร บริหารงบประมาณ ติดตามผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ จดัหาและ

ควบคมุพัสด ุควบคมุทรพัยส์ิน บริหารการเงนิการคลงัภาครฐัสูร่ะบบอีเลคทรอนิคส)์  ปฏิบตัิงานตามโครงการ

จดัระบบขอ้มลูและขา่ยงานระบบคอมพิวเตอรข์องกทม. (MIS) จ านวน 9 ระบบงาน ไดแ้ก ่ระบบงานงบประมาณ 

ระบบงานการเงนิ ระบบงานบญัชี ระบบงานบัญชีทรพัทยส์ิน ระบบงานจดัซ้ือ ระบบงานจดัจา้ง ระบบงานเงนิเดือน 

ระบบงานบริหารคลังพัสดกุลาง ระบบงานบริหารน า้มนัเชื้อเพลิงและหลอ่ลื่น  การบริหารขอ้มลูและรายงานภาพรวม

ของงบประมาณ การเงนิ การคลงั การพัสดแุละทรัพยส์ินของหนว่ยงาน และหนา้ทีอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้งหรือไดร้บัมอบหมาย 

หนา้ท่ีรบัผิดชอบของฝ่ายการคลงั รับช าระคา่ธรรมเนียมของฝ่ายตา่งๆ และคา่ภาษีจากฝ่ายรายได  ้
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5.4) ฝ่ายรายได ้ มีอ านาจหนา้ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการจัดเก็บรายไดข้องกทม. (ไดแ้ก ่ภาษีและค่าธรรมเนียมตา่งๆ 

คา่เชา่ คา่บริการ และรายไดอ่ื้นๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย) การสืบทรพัย ์ผูค้า้งช าระภาษีท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเขตด าเนินคดี    

แกผู่ค้า้งช าระภาษี การจดัท าทะเบียนควบคมุ การจัดเก็บรายได ้การจดัท าสถิติการจดัเก็บรายไดแ้ตล่ะประเภท               

การรายงานการจดัเก็บภาษี และหนา้ท่ีอ่ืนท่ีกี่ยวขอ้ง หรือไดร้บัมอบหมาย 

หนา้ท่ีรบัผิดชอบของฝ่ายรายได ้

• การเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

• การเสียภาษีป้าย 

• การเสียภาษีบ ารงุทอ้งท่ี 

5.5) ฝ่ายสิ่ งแวดลอ้มและสขุาภิบาล มีอ านาจหนา้ท่ีเกี่ยวกบัการสขุาภิบาลอาหาร การสขุาภิบาลสถานท่ีและ  

การประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายแกส่ขุภาพการสขุาภิบาลตลาด สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสะสมอาหาร การสขุาภิบาล

สิ่งแวดลอ้ม การสขุาภิบาลทัว่ไปใหไ้ดม้าตรฐานทางสขุาภิบาลและถกูสขุลกัษณะ การควบคมุดแูลการจ าหนา่ยสินคา้  

ในท่ีหรือทางสาธารณะ การควบคมุมลพิษ การพัฒนา การควบคมุและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม การเสริมสรา้ง

ศักยภาพผูบ้ริโภคและสรา้งหรือขยายเครือขา่ยการมีสว่นรว่มในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสขุ การก าจดั

แมลงและสตัวน์ าโรค การควบคมุการเลี้ยงหรือปลอ่ยสตัว ์การควบคมุ จดัการ ก าจดั หา้ม ป้องกนัและระงบัเหตุ

ร าคาญท่ีอาจเกิดหรือเกิดขึน้ในท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชน การอนญุาตใหใ้ชเ้คร่ืองขยายเสียง การออกใบอนญุาต

สสุานและฌาปนสถาน สถานีบริการน า้มนัเชื้อเพลิง การปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎหมายตา่งๆ เชน่ กฎหมายว่าดว้ยอาหาร 

การใชส้ารระเหย การคุม้ครองผูไ้มส่บูบหุร่ี โรงงาน เป็นตน้ และหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้งหรือไดร้ับมอบหมาย 

หนา้ท่ีรบัผิดชอบของฝ่ายสิ่งแวดลอ้มและสขุาภิบาล 

• การขออนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

• การขออนญุาตจดัตัง้ตลาด 

• การขออนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

• การขอหนงัสือรบัรองการแจง้จดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร 

• การขออนญุาตจ าหนา่ยสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

• การขออนญุาตท าการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง 

• การขออนญุาตจดัตัง้สสุานและฌาปนสถาน 

• การขอใบอนญุาตเป็นผูจ้ดัการสสุานและฌาปนสถาน 

5.6) ฝ่ายเทศกิจ มีอ านาจหนา้ท่ีเกี่ยวกบัการบงัคับการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตัิกทม. และกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดให้

เป็นอ านาจหนา้ท่ีของกทม. การควบคมุ ดแูลความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง การสง่เสริมดแูลความปลอดภยั   

ในชีวิตและทรพัยส์ินของประชาชน การสง่เสริมสนบัสนนุงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั งานนิติการทัว่ไป  งานเกี่ยวกบัคดี 

และการประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจในสว่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัคดี  และหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้งหรือไดร้บัมอบหมาย 

หนา้ท่ีรบัผิดชอบของฝ่ายเทศกิจ 

• การช าระค่าเปรียบเทียบปรบั 

• การรอ้งเรียนดว้ยตนเอง 

• การพิสจูนส์ิทธิผูค้า้ และการขอขึน้ทะเบียนผูค้า้ 

• การขอหนงัสือรบัรองการใชร้ถจกัรยานยนตส์าธารณะ 

5.7) ฝ่ายโยธา มีอ านาจหนา้ท่ีเกี่ยวกบัการกอ่สรา้ง การซ่อมแซม และการปรบัปรงุโรงเรียน ถนน ตรอก 

ซอย ทางเทา้ผิวราจร สิ่งสาธารณประโยชนแ์ละสะพานคนเดินขา้ม การอนญุาตตดัคนัหินทางเทา้ การพิจารณาอนญุาต

กระท าการสิ่งต่างๆ ในท่ีสาธารณะของหนว่ยงานสาธารณปูโภค การจดัหาหรือการจดักรรมสิทธ์ิท่ีดินและ 
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อสงัหาริมทรพัยอ์ย่างอ่ืนเพ่ือกิจการท่ีอยู่ในอ านาจหนา้ท่ีหรือเพ่ือประโยชนส์าธารณะอย่างอ่ืนโดยวิธีตกลงซ้ือขาย    

ขออทิุศและการจดัซ้ือโดยวิธีปรองดองตามมติคณะรฐัมนตรี การดแูลรกัษาท่ีสาธารณะและท่ีของเอกชนท่ียินยอมให้

ประชาชนใชป้ระโยชนร์ว่มกนั การบ ารงุดแูลรกัษา ค ูคลอง ทางหรือท่อระบายน า้ สะพานขา้มคลอง การป้องกนัและ 

แกไ้ขปัญหาน า้ท่วมรว่มมือกับส านกัผงัเมืองในการวางและจดัท าผงัเมืองประเภทตา่งๆ การควบคมุอาคารตามท่ีไดร้ับ

มอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหมแ้ละผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคมุการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน การก าหนดพ้ืนท่ี 

ท่ีจะจดัรปูท่ีดินกรณีท่ีเป็นพ้ืนท่ี เฉพาะภายในเขต การจดัท า ติดตัง้ ซ่อมแซมและดแูลรกัษาความสะอาดป้ายชื่อซอย 

ป้ายจราจรและกระจกมองโคง้ การทาสีขอบคนัหิน การทาสีตีเสน้ รวมถึงเสน้ทแยงเหลือง การจดัท าคันชะลอความเร็ว 

การติดตัง้ Guard - rail อปุกรณป์ระกอบถนนและทางจกัรยาน และรวมถึงการส ารวจ ออกแบบ หรือประมาณราคา 

เพ่ือของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจดัหาพัสด ุการควบคมุการกอ่สรา้ง ซ่อมแซม ปรบัปรงุ หรือ 

บ ารงุรกัษาตามสญัญาหรืออ านาจ หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบดว้ยและหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้งหรือไดร้บัมอบหมาย 

หนา้ท่ีรบัผิดชอบของฝ่ายโยธา 

• ควบคมุอาคาร 

• การแจง้ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแทนการย่ืนค าขออนญุาตกอ่สรา้งดดัแปลงร้ือถอน หรือ เคลื่อนยา้ยอาคาร 

• การขอเปลี่ยนการใชอ้าคาร 

• การขออนญุาตดดัแปลงหรือใชท่ี้จอดรถท่ีกลบัรถและทางเขา้ออกของรถเพ่ือการอ่ืน 

• การขอตอ่อายใุบอนญุาตกอ่สรา้งอาคารดดัแปลงอาคารร้ือถอนอาคาร เคลื่อนยา้ยอาคาร ดดัแปลง 

หรือใชท่ี้จอดรถท่ีกลับรถ และทางเขา้ออกของรถเพ่ือการอ่ืน 

• การขอใบแทนใบอนญุาตหรือใบแทนใบรับรอง 

• การขอโอนใบอนญุาตกอ่สรา้งอาคารดดัแปลงอาคารร้ือถอนอาคาร เคลื่อนยา้ยอาคาร หรือการ

เปลี่ยนแปลงการใชอ้าคาร 

• การแจง้ชื่อผูค้วบคมุงานกบัวันเร่ิมตน้และวันสิ้นสดุการด าเนินการ 

• การบอกเลิกตวัผูค้วบคมุงาน 

• การสอบถามขอ้มลูจากกรงุเทพมหานคร 

• การขออนญุาตใชท่ี้สาธารณะเป็นการชัว่คราว กรณีตอ้งการเชา่ท่ีสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวก

ในการกอ่สรา้งหรือกิจกรรมอย่างอ่ืนเป็นการชัว่คราว 

• การขออนญุาตตดัคนัหินทางเทา้ กรณีตอ้งการตดัคนัหินทางเทา้เพ่ือใชเ้ป็นทางเขา้-ออกในท่ีดินหรืออาคาร 

• การขออนญุาตเชื่อมท่อระบายน า้ กรณีตอ้งการสรา้งเชื่อมระหว่างท่อระบายน า้ของอาคารกับท่อ

ระบายน า้สาธารณะ 

• การขออนญุาตวางท่อระบายน า้ในท่ีสาธารณะ 

5.8) ฝ่ายการศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริม สนบัสนนุและประสานงานในเชิงนโยบายใหส้ถานศึกษา

จดัการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ประสาน ตรวจสอบ กลัน่กรอง

งานดา้นการบริหารงานบคุคลและสวัสดิการของขา้ราชการคร ูและบคุลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 

เพ่ือน าเสนอผูบ้งัคับบัญชาตามล าดบัชัน้ วิเคราะหข์อ้มลูประชากรวัยเรียนเพ่ือการวางแผนการรบันกัเรียนแตล่ะระดบั 

ตรวจสอบและจดัท าบัญชีรายชื่อเด็กอายถึุงเกณฑก์ารศึกษาภาคบังคับสง่ใหส้ถานศึกษาท่ีรบัผิดชอบในพ้ืนท่ีเขตเพ่ือ

เตรียมการรับนกัเรียน ประสายงาน ติดตาม สรปุผลการรับเด็กเขา้เรียนของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขต รวบรวม ศึกษา 

วิเคราะห ์กลัน่กรอง ขอ้มลูสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือน าเสนอผูอ้ านวยการเขต ใหบ้ริการขอ้มลูสานสนเทศและ

ประชาสมัพันธเ์ผยแพรเ่กี่ยวกบังานการศึกษาของส านกังานเขต วางแผนและด าเนินงานในการระดมทรัพยากร      

จากแหลง่สนบัสนนุ ประสานและรวบรวมขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งกบัแหลง่ทรพัยากรท่ีสนบัสนนุการจดัการศึกษาทั้งภาครฐั 

เอกชน และประชาชนในทอ้งถ่ินอย่างเป็นระบบ สง่เสริมการจดัสวัสดิการสวัสดิภาพในสถานศึกษา การสง่เสริม 



-8- 

 

การพิทักษส์ิทธิเด็กและเยาวชน การคุม้ครองสิทธิของนกัเรียน ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนร ูส้ิ่งแวดลอ้มทางการ

ศึกษาและภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน สง่เสริมการพัฒนาศักยภาพ และประสานการใชป้ระโยชนแ์หลง่การเรียนร ูอ้ย่างเป็นระบบ 

สง่เสริมและสนบัสนนุกิจการนกัเรียนของสถานศึกษา สง่เสริม สนนัสนนุ การสรรหาและแตง่ตัง้คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สง่เสริมและพัฒนาความร ู ้ความสามารถในการปฏิบัติหนา้ท่ีและประเมินผลการปฏิบตัิงาน    

ในหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ประสานการส ารวจขอ้มลู สง่เสริมการจดัการศึกษาส าหรับเด็ก

พิการ เด็กดอ้ยโอกาส เด็กความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ด าเนินการดา้นภารกิจของ 

ศนูยวิ์ชาการ ด าเนินการดา้นการเงนิ การงบประมาณและการจดัหาพัสดคุรภุณัฑ ์และหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้งหรือไดร้บัมอบหมาย 

หนา้ท่ีรบัผิดชอบของฝ่ายการศึกษา 

• การแจง้เด็กในเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคับเขา้เรียน 

• การขอผอ่นผนัยกเวน้เด็กในเกณฑ ์

5.9) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอ านาจหนา้ท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินการพัฒนาชมุชนและ

สวัสดิการสงัคมทั้งทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ สงัคม อนามยั และคณุภาพชีวิต เชน่ การสง่เสริมการมีสว่นรว่ม    

ของประชาชน การเสริมสรา้งศักยภาพของผูน้  าชมุชน องคก์รชมุชนและเครือขา่ยชมุชน การพัฒนาสภาพแวดลอ้มและ

ท่ีอยู่อาศัย  การจดัใหม้ีองคก์รประชาชนในรปูแบบคณะกรรมการชมุชน การสง่เสริมสนบัสนนุและจดัตัง้สหกรณช์มุชน 

กองทนุพัฒนาชมุชน กองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมือง การปรับปรงุชมุชน การร้ือยา้ยชมุชน การประสานงานกบั

หนว่ยงานอ่ืนเพ่ือจดัหาท่ีอยู่ชัว่คราว การสง่เสริมอาชีพ การจดัหาแหลง่จ าหนา่ยผลผลิต การด าเนินการเกี่ยวกบัศนูย์

ฝึกอาชีพ การจดัตัง้ศนูยส์ง่เสริมการบริหารเงนิออมครอบครวั การด าเนินการเกี่ยวกบัยาเสพติด การสงเคราะหส์ตรี 

ผูส้งูอาย ุผูด้อ้ยโอกาส และผูป้ระสบภยั การสงเคระห ์และคุม้ครองสวัสดิภาพ และสง่เสริมความประพฤติเด็ก การควบคมุดแูล

การด าเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห ์ศนูยเ์ยาวชน หอ้งสมดุ บา้นหนงัสือ ศนูยก์ีฬา และลานกีฬา    

การด าเนินการเกี่ยวกบัเบ้ียยังชีพผูส้งูอายแุละคนพิการ การใหบ้ริการ และจดักิจกรรมนนัทนาการดา้นดนตรี กีฬา 

หอ้งสมดุ ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนรุักษส์ง่เสริม เผยแพร ่ฟ้ืนฟู บ ารงุรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญา

ทอ้งถ่ินและวัฒนธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน การสง่เสริมการท่องเท่ียว

และพัฒนาแหลง่ท่องเท่ียว การสนบัสนนุและประสานการด าเนินงานรว่มกบัเครือขา่ยดา้นวัฒนธรรม นนัทนาการและ

การท่องเท่ียว การใหค้ าปรึกษาแนะน าทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดลอ้มเพ่ือการเกษตร การด าเนินการเกี่ยวกบั

ศนูยบ์ริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้งหรือไดร้ับมอบหมาย 

หนา้ท่ีรบัผิดชอบของฝ่ายพัฒนาชมุชนและสวัสดิการสงัคม 

• การเลือกตัง้กรรมการชมุชน 

• การจดัตัง้ชมุชนตามระเบียบกทม. ว่าดว้ยชมุชนและกรรมการชมุชน 

• การท าบตัรประจ าตวักรรมการชมุชน 

• การขอบตัรประกนัสขุภาพถว้นหนา้ในเขตกทม. 

5.10) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอ านาจหนา้ท่ีเกี่ยวกบัการรกัษาความสะอาดและ           

ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย  การรกัษาสภาวะสิ่งแวดลอ้ม การเก็บขนมลูฝอย การสบูขนถ่ายสิ่งปฏิกลู ไขมนั และ 

น า้มนั การจดัเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนมลูมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู  การปลกู ดแูล และบ ารงุรกัษาตน้ไม ้การพิจารณา

อนญุาตตดั และขดุยา้ยตน้ไมใ้นท่ีสาธารณะ การจดัท าแผนการปลกูตน้ไมแ้ละพ้ืนท่ีสีเขยีวในพ้ืนท่ีเขต การดแูลรกัษา

ความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางประวัติศาสตร ์และสถาปัตยกรรม การสนบัสนนุงาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารภยั และหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้งหรือ ไดร้บัมอบหมาย 

หนา้ท่ีรบัผิดชอบของฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 

• การใหบ้ริการเก็บขยะมลูฝอย ,ใหบ้ริการขอถ่ายสิ่งปฏิกลู 

• การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขยีวภายในพ้ืนท่ีเขต 
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6) รายไดข้องส านกังานเขตจดัเก็บจากภาษีและคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มยีอดรวม 

386,676,476.38 บาท (สามรอ้ยแปดสิบหกลา้นหกแสนเจ็ดหม่ืนหกพันสี่รอ้ยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบแปดสตางค)์  

ในขณะท่ีปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มียอดรายไดส้งูถึง 435,298,931.13 บาท (สี่รอ้ยสามสิบหา้สองแสนเกา้หมื่น

แปดพันเกา้รอ้ยสามสิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค)์ เพ่ิมขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 12.57ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายละเอียดตามตารางท่ี 5 ดงันี้ 

ตารางท่ี 5 จ านวนเงนิรายไดท่ี้จดัเก็บไดป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556  

ประเภท ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 

จ านวนเงนิ ราย จ านวนเงนิ ราย 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 346,319,931.31 3,029 390,307,773.05 3,139 

ภาษีบ ารงุทอ้งท่ี 6,972,819.76 2,772 7,778,566.08 2,826 

ภาษีป้าย 25,151,475.31 2,299 28,623,622.00 2,447 

คา่ธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกลู 296,350.00  466,550.00  

คา่ธรรมเนียมการเก็บขนมลูฝอย 7,935,900.00  8,122,420.00  

รวม 386,676,476.38 - 435,298,931.13 - 

 

7) คา่ใชจ้่ายของส านกังานเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รวมทั้งสิ้น 290,675,0000 บาท(สองรอ้ยเกา้สิบ

ลา้นหกแสนเจ็ดหม่ืนหา้พันบาท) และในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นเงนิ 312,859,600 บาท (สามรอ้ยสิบสองลา้น

แปดแสนหา้หมื่นเกา้พันหกรอ้ยบาท) เพ่ิมขึน้คิดเป็นรอ้ยละ  7.36 จากปีงบประมาณ พ.ศ.2555  

 

                       กราฟท่ี 2 การเปรียบเทียบรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.2556 

8) สว่นราชการ หนว่ยงานบริการสงัคมท่ีตัง้อยู่ในพ้ืนท่ี( ทั้งรฐัและเอกชน/ในและนอกสงักดัชมุชนในพ้ืนท่ี)                   

8.1) ศาสนสถาน  ประกอบดว้ย (1)วัด จ านวน  3  แห่ง ไดแ้ก ่ วัดอทุัยธาราม  วัดใหมช่อ่งลม และวัด

พระราม 9 กาญจนาภิเษก  และ (2) มสัยิด คือ มสัยิดอิมารอ่ต ุด๊ดีน (สเุหรา่ลาดพรา้ว) 

8.2) สถานพยาบาล  2 แห่ง คือ (1) ศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 25 (หว้ยขวาง)  ท่ีตัง้อาคารส านกังานเขต

หว้ยขวาง  (2) ศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 15 (ภาวนา)  ท่ีตัง้ถนนลาดพรา้ว 44 
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8.3) โรงพยาบาล เอกชน จ านวน 6  แห่ง  

          (1) โรงพยาบาลปิยะเวท         ท่ีตัง้  ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ 

          (2) โรงพยาบาลพระราม 9      ท่ีตัง้  ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ 

          (3) โรงพยาบาลเพชรเวช        ท่ีตัง้  ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ แขวงบางกะปิ 

          (4) โรงพยาบาลคลองตนั        ท่ีตัง้  ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ แขวงบางกะปิ 

          (5) โรงพยาบาลกรงุเทพ         ท่ีตัง้  ซอยศนูยวิ์จยั 7  แขวงบางกะปิ 

          (6) โรงพยาบาลเซนตค์าลอส   ท่ีตัง้  ซอยรชัดาภิเษก  แขวงหว้ยขวาง 

8.4) สถานท่ีราชการอ่ืนในพ้ืนท่ี   

(1) กรมการผงัเมือง  ถนนพระราม 9 ตดักบัถนนวฒันธรรม 

(2) ส านกังานคณะกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ  ถนนเทียมรว่มมิตร 

(3) สถานีโทรทัศนแ์ห่งประเทศไทย ชอ่ง 11  ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ ใกลท้างเขา้วัดอทุัยธาราม 

(4) ส านกังานท่ีดินกรงุเทพมหานคร  สาขาหว้ยขวาง  ซอย 20 มิถนุา 

(5) ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ี 7 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ ์ถนนรชัดาภิเษก 

         (6) ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ี สาขาหว้ยขวาง 1 อาคารส านกังานเขตหว้ยขวาง 

8.5) การใหบ้ริการของการประปา   

-มีขอ้มลูเป็นภาพรวมทั้ง กทม.- 

8.6) การใหบ้ริการของการไฟฟ้า 

 -มีขอ้มลูเป็นภาพรวมทั้ง กทม.- 

8.7) พ้ืนท่ีใหบ้ริการของการไฟฟ้า  

-มีขอ้มลูเป็นภาพรวมทั้ง กทม.- 

8.8) ปริมาณและแนวโนม้การใชไ้ฟฟ้าของประชาชนในพ้ืนท่ี 

-มีขอ้มลูเป็นภาพรวมทั้ง กทม.- 

8.9) จ านวนครวัเรือนท่ีมี/ไมม่ีไฟฟ้าใช ้

-มีขอ้มลูเป็นภาพรวมทั้ง กทม.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเฉพาะดา้น 

 

การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีตอ้งมีขอ้มลูเฉพาะดา้นสนบัสนนุการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการ

ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี เพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นตา่งๆ และเพ่ือใหส้ามารถคาดการณส์ภานการณท่ี์จะเกิดขึน้ในอนาคต

นอกจากการพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ีแลว้ ส านกังานเขตยังตอ้งด าเนินการพัฒนาในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัภาพใหญใ่นระดบั

กรงุเทพมหานครอีกดว้ย  

2.1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

1.การใชป้ระโชนยท่ี์ดิน ของพ้ืนท่ีเขตหว้ยขวาง ก าหนดไว ้4 ประเภท ดงันี้  

1)ประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เพ่ือรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนท่ีตอ่เนื่องกบัเขตเมืองชัน้ใน  

ศนูยช์มุชนชานเมือง เขตอตุสาหกรรมและนิคมอตุสาหกรรม  

2)ประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เพ่ือรองรบัการอยู่อาศัยในเขตเมืองชัน้ในท่ีอยู่ในเขตการใหบ้ริการของ

ระบบขนสง่มวลชน 

3)ประเภทสถานบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูการ เพ่ือการด าเนินการตามภารกิจของรัฐ 

4)ประเภทพาณิชยกรรม สง่เสริมความเป็นศนูยก์ลางทางธรุกิจ การคา้ การบริการ  และนนัทนาการ      

ในบริเวณโดยรอบเขตการใหบ้ริการของระบบขนสง่มวลชน 

โดยมีจ านวนการใชป้ระโยชน ์พ้ืนท่ีระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2556 – เดือนมิถนุายน 2556 รายละเอียดตามตารางท่ี6  

ตารางท่ี 6 จ านวนการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน ระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2556 – เดือนมิถนุายน 2556 

ประเภทการใชท่ี้ดิน พ้ืนท่ีตามผงัเมืองรวม(ตร.ม.) การใชท่ี้ดิน (ตร.ม.) 

1) ท่ีอยู่อาศัยหนาแนน่ปานกลาง 12,490,393.21 65,658.86 

2) ท่ีอยู่อาศัยหนาแนน่มาก 4,275,141.71 13,509.90 

3) สถานบนัราชการ 

การสาธารณปูโภค/สาธารณกูาร 

1,691,060.93 ไมม่ีขอ้มลู 

4) พาณิชยกรรม 167,157.50 ไมม่ีขอ้มลู 

รวม 18,623,753.35 79,168.76 

2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง  

1) โครงขา่ยสาธารณปูโภคหลกัของเขตหว้ยขวาง  ในปัจจบุนัเสน้ทางคมนาคมขนสง่ท่ีส าคัญ คือถนนภายใน

พ้ืนท่ีเขตมีทั้งถนนสายหลกั ถนนซอย ตลอดจนทางดว่นพิเศษ และมีแนวโครงการระบบขนสง่มวลชนภายในพ้ืนท่ีเขต  

ถนนสายหลัก  4 สาย ไดแ้ก ่ 

1.1) ถนนรชัดาภิเษก  เป็นถนนสายหลกัท่ีมีความส าคญั มีลกัษณะเป็นวงแหวนรอบนอก ท่ีเป็นแนวเขต

ระหว่างเขตหว้ยขวางกับเขตดินแดงและเขตราชเทวี และเป็นแนวเสน้ทางรถไฟฟ้ามหานคร 

1.2) ถนนพระราม 9  เป็นถนนสายส าคญัท่ีผา่นภายในพ้ืนท่ีเขต โดยมีจดุเร่ิมตน้ท่ีบริเวณสี่แยก อสมท. 

     ไปสิ้นสดุท่ีถนนศรีนครินทร ์เป็นถนนสายท่ีมีการจราจรคบัคัง่ตลอดเวลา และมีเสน้ทางท่ีเป็นถนนสาย   

รองและซอยเชื่อมตอ่กับพ้ืนท่ีภายในเขต 

1.3) ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ เป็นถนนสายส าคญัอีกสายหนึ่ง ท่ีมีอาคารพาณิชย ์ส านกังาน รา้นคา้ตัง้อยู่ 

     อย่างหนาแนน่ และมีการจราจรคบัคัง่ มีจดุเร่ิมตน้บริเวณจดุตดักบัถนนอโศก-ดินแดง สิน้สดุท่ีคลอง 

     แสนแสบ 

             1.4) ถนนลาดพรา้ว  เป็นถนนสายหลกัท่ีส าคญัท่ีผ่านภายในพ้ืนท่ีเขตและมีเสน้ทางท่ีเป็นถนนสายรองและ

ซอยเชื่อมตอ่กบัพ้ืนท่ีภายในเขต โดยมีจดุเร่ิมตน้ท่ีถนนพหลโยธิน ไปสิ้นสดุท่ีบริเวณสี่แยกบางกะปิ 
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ส าหรับถนนสายรอง มีจ านวน 8 สาย ซ่ึงเป็นถนนท่ีเชื่อมตอ่ระหว่างถนนสายหลกัและถนนสายรองดว้ยกนั

ภายในพ้ืนท่ีเขต ท าใหม้ีโครงขา่ยการใหบ้ริการทัว่ถึงย่ิงขึน้ ถนนสายรองในปัจจบุนัจะใชเ้ป็นทางลดัได ้ท าใหม้ี

การเชื่อมตอ่เป็นโครงขา่ยท่ีสมบรูณ ์ไดแ้ก่ (1) ถนนสทุธสารวินิจฉยั  (2) ถนนประชาราษฎรบ์ าเพ็ญ  

(3)ถนนเทียมรว่มมิตร  (4) ถนนวัฒนธรรม (5) ถนนประชาอทิุศ  (6) ถนนเพชรพระราม  (7) ถนนเพชร

อทุัย และ (8) ถนนประดิษฐม์นธูรรม (ถนนเลียบทางดว่นเอกมยั-รามอินทรา) 

ส่วนถนนซอย ภายในพ้ืนท่ีเขตหว้ยขวาง มีทั้งหมด 153 ซอย 

2) สะพานรถยนตข์า้มแยก   -มีขอ้มลูเป็นภาพรวมทั้ง กทม.- 

3) รปูแบบการเดินทางหลกัในพ้ืนท่ี รปูแบบ (รถไฟ รถเมล ์รถไฟฟ้า BTS เรือ รถสองแถว)  

    มีขอ้มลูเป็นรายสถานีการใหบ้ริการ /ประเภทการเดินทาง /จ านวนผูเ้ดินทางในพ้ืนท่ีดว้ยระบบตา่งๆ 

4) สภาพการจราจรพ้ืนท่ี  ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางในพ้ืนท่ี กิโลเมตร/ชัง้โมง -ไมม่ีขอ้มลู- 

5) พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาการจราจร จ านวนจดุและพ้ืนท่ีท่ีการจราจรติดขดั/ชว่งเวลาวิกฤติและสาเหต ุ-ไมม่ีขอ้มลู- 

6) เสน้ทางจกัรยาน มี 1 เสน้ทางท่ีผา่นพ้ืนท่ี คือ เสน้ทางจกัรยานถนนประดิษฐม์นธูรรม ระยะทาง 22 กม.  

    ชว่งถนนพระรามท่ี 9 ถึงคลองลาดพรา้ว ซ่ึงทางจกัรยานเสน้นี้ผา่นพ้ืนท่ีเขตวังทองหลาง เขตลาดพรา้วและ 

    เขตบางเขน 

7) สถิติการจดทะเบียนรถยนตใ์นพ้ืนท่ี  -มีขอ้มลูเป็นภาพรวมทั้ง กทม.- 

8) จ านวนจดุเชื่อมตอ่บริการขนสง่สาธารณะ(จดุท่ีสามารถเชื่อมตอ่การเดินทางระหว่างรถ/เรือ/รถไฟ/ 

   รถไฟฟ้า) 1จดุ คือ แนวถนนอโศก กลางสี่แยกอโศก-เพชรบรีุ มีรถโดยสารท่ีผา่น  12 สาย  

   (11,23,58,60,72,93,99,113,174,206,512) เชื่อมท่าเรือโดยสาร คือ ท่าสะพานมิตรสมัพันธ(์อโศก)  

   เขตราชเทวี และเชื่อมรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์เรลลิงค ์สถานีมกักะสนั เขตดินแดง 

9) ระยะเวลาท่ีเขา้ถึงบริการขนสง่สาธารณะ(จากท่ีพัก/ท่ีท างานถึงบริการขนสง่สาธารณะ)นาที -ไมม่ีขอ้มลู- 

10) สภาพทางเทา้ในพ้ืนท่ี(ความเห็นท่ีมีตอ่ทางเทา้ในพ้ืนท่ี) -ไมม่ีขอ้มลู- 

11) ท่ีจอดรถยนตส์าธารณะ/เอกชน จ านวนรถยนตท่ี์สามารถรองรบัได  ้ ( ชื่ออาคาร/สถานท่ีจอดรถยนต ์ / 

      เจา้ของ(ราชการ,เอกชน) รถยนตท่ี์รองรับได)้ -ไมม่ีขอ้มลู- 

12) จดุเสี่ยงและสถิติการเกิดอบุตัิเหตจุากการเดินทาง  บริเวณท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดอบุตัิเหต/ุสาเหต/ุสถิติการ 

      เกิดอบุตัิเหต/ุการป้องกนั,แกไ้ข  -ไมม่ีขอ้มลู- 

13) เสน้ทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล พาดผา่นในเขตหว้ยขวาง ซ่ึงประกอบดว้ย สถานีพระราม 9  

      สถานี ศนูยว์ัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสถานีหว้ยขวาง ตามล าดบั 

2.2 ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

1. การระบบการระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม 

1) จ านวนคคูลอง/ทางระบายน า้(ประเภท/ขนาด/ระยะทาง)  จ านวน/ประเภท/ขนาดพ้ืนท่ีแหลง่น า้ในพ้ืนท่ี 

         การบกุรกุคคูลองพ้ืนท่ีสาธารณะ(ท่ีเกี่ยวกบัการระบายน า้)  -ไมม่ีขอ้มลู- 

2) จดุออ่นน า้ท่วม  มีจ านวน 6 จดุ ไดแก ่(1) ซอยหมูบ่า้นรชัดานิเวศน ์(2) ซอยประชาราษฎรบ์ าเพ็ญ 26   

    (3) ซอยวัตนานิเวศน ์4 (4) ซอยวตันานิเวศน ์7 (5) ซอยร ุง่เรือง  และ (6) ซอยทวีมิตร สามารถแสดง  

    ท่ีตัง้จดุออ่นน า้ท่วมไดต้ามรปูท่ี 2 
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                       รปูท่ี 2 แสดงท่ีตัง้จดุออ่นน า้ท่วม 

 

3) ปริมาณน า้ฝนรวมของพ้ืนท่ี 1,661.50 มิลลิเมตรตอ่ปี     

4) ชว่งเวลาท่ีมีฝนตกมากท่ีสดุของปี -ไมม่ีขอ้มลู- 

5) ชอ่งทางหลกัในการระบายน า้ในพ้ืนท่ี ประกอบดว้ย-ไมม่ีขอ้มลู- 

              6) ระยะเวลาเฉลี่ยในการระบายน า้-ไมม่ีขอ้มลู- 

7) คคูลอง แมน่ า้(บริเวณ) ท่ีมีการกอ่สรา้งแนวเขือ่นป้องกนัน า้ท่วม(ชื่อคลอง มีหรือไมม่ีเขือ่นความยาวของ

เขือ่น -ไมม่ีขอ้มลู- 

8)พ้ืนท่ีรองรับและเก็บกกัน ้า้ (โครงการแกม้ลิง)  ในพ้ืนท่ี คือ(1) บึงพระราม 9 สามารถเก็บกกัน ้า้ได ้

ปริมาตร 10,875 ลบ.ม. อยู่ในความรบัผิดชอบของกรงุเทพมหานคร (2)บึงเอกมยั สามารถเก็บกกัน ้า้ได ้ปริมาตร 

3,500 ลบ.ม.อยู่ในความรบัผิดชอบของการทางพิเศษแห่ง ประเทศไทย 

2. การจดัการคณุภาพน ้า    

1) แหลง่น า้ท่ีมีคณุภาพน า้ต า่กว่ามาตรฐานในพ้ืนท่ี มี 5 แห่ง ไดแ้ก ่(1)คลองแสนแสบ (2)คลองบางกะปิ 

(3)คลองลาดพรา้ว (4)คลองหว้ยขวาง และ(5)คลองน า้แกว้ ซ่ึงรายละเอียดตามตารางท่ี 6 ดงันี้ 

ตารางท่ี 6 ผลการตรวจวัดคณุภาพน า้ เฉพาะค่า DO และ คา่ BOD 

จดุเก็บน า้ คลอง พื้นท่ีบริการ 

โรงบ าบดัน า้เสีย 

ค่ามาตรฐานท่ีตรวจวดั มาตรฐาน 

DO 

(>2มก./ลิตร) 

BOD 

( <4 มก./ลิตร) 

1.ถนนอโศกดนิแดง คลองแสนแสบ นอกเขตบริการ 1.0 8.6 ไม่ผา่น 

2.ปตร.บางกะปิ คลองบางกะปิ นอกเขตบริการ 1.1 10.1 ไม่ผา่น 

3.ถนนประชาอทิุศ คลองลาดพรา้ว นอกเขตบริการ 0.2 12.7 ไม่ผา่น 

4.รร.พิบลูยอ์ปุถัมภ(์ถ.ลาดพรา้ว) คลองลาดพรา้ว นอกเขตบริการ 0.0 13.4 ไม่ผา่น 

5.ถนนวฒันธรรมใกลส้ถานทตูเกาหล ี คลองหว้ยขวาง นอกเขตบริการ 0.0 22.3 ไม่ผา่น 

6.ถนนรชัดาภเิษก คลองหว้ยขวาง ดนิแดง 0.0 22.9 ไม่ผา่น 

7.ถนนรชัดาภเิษก คลองน า้แกว้ จตจุกัร 1.1 16.6 ไม่ผา่น 

8.ถนนลาดพรา้ว(ซ.ลาดพรา้ว 35) คลองน า้แกว้ จตจุกัร 1.1 14.0 ไม่ผา่น 
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2) ปริมาณการใชน้ า้ของประชาชนในพ้ืนท่ีเฉลี่ย/วัน/คน/ ลบ.ม.-ไมม่ีขอ้มลู- 

3) ปริมาณน า้เสียท่ีเกิดขึน้ในพ้ืนท่ีเฉลี่ย/วัน/คน/ลบ.ม. -ไมม่ีขอ้มลู- 

4) พ้ืนท่ีท่ีไดร้บัการบริการของโรงบ าบดัน า้เสีย/.ตร.กม. -ไมม่ีขอ้มลู- 

5) จ านวนผูร้บับริการบ าบดัน า้สยัจากกรงุเทพมหานคร / ราย -ไมม่ีขอ้มลู- 

6) จ านวนและท่ีตัง้ของชมุชน  โรงงาน ตลาดและสถานประกอบการท่ีมีผลตอ่คณุภาพน า้ในพ้ืนท่ี  มีขอ้มลู 

   เฉพาะจ านวน ชมุชน 25 แห่ง ,โรงงาน 230 แห่ง( มีคนงาน 3,372 คน) , โรงแรม 17  แห่ง  ขาดท่ีตัง้                    

7) การจดัสง่รายงานสรปุผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย ตามกฎกระทรวงมาตรา 80 ใหส้ านกัการ 

    ระบายน า้ ซ่ึงในพ้ืนท่ีมี แหลง่ก าเนิดมลพิษ จ านวน 340 แห่ง มีการจดัสง่รายงานดงักลา่ว ดงันี้ 

(1)เดือนมกราคม 2557 ดงันี้  โรงงานอตุสาหกรรม 2 แห่ง , อาคารชดุ 2 แห่ง  รวม 4 แห่ง คิดเป็น 1.2 % 

(2)เดือนกมุภาพันธ ์2557 ดงันี้ โรงงานอตุสาหกรรม 2 แห่ง , อาคารชดุ 2 แห่ง , อาคารท่ี   

     ท าการ1 แห่ง , สถานีบริการน า้มนัเชื่อเพลิง 1 แห่ง รวม 6 แห่ง คิดเป็น 1.8 % 

 (3) เดือน มีนาคม 2557 คือ อาคารชดุ 1 แห่ง  คิดเป็น 0.3 % 

 (4)เดือน เมษายน 2557 คือ อาคารชดุ 1 แห่ง  คิดเป็น 0.3 % 

 (5)เดือน พฤษภาคม 2557 ไมม่ีการรายงานสรปุผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย  

หมายเหต ุการกระจายอ านาจใหผู้อ้ านวยการเขตสามารถรายการไปท่ีกรมควมคมุมลพิษไดโ้ดยตรงท าให ้ส านกัการ

ระบายน า้ไดร้บัขอ้มลูจ านวนนอ้ย 

3.มลูฝอย ส่ิงปฏิกลู ไขมนั 

1) ปริมาณมลูฝอยเฉลี่ย 199.83 ตอ่วัน  ซ่ึงสามารถจดัเก็บมลูฝอยได ้ 48,559.81  ตนั ระหว่างตลุาคม  

   2556 ถึงพฤษภาคม 2557   

    2)ปริมาณสิ่งปฏิกลูท่ีจดัเก็บได ้ลบ.ม./เดือน   ไมม่ีขอ้มลู 

    3)ปริมาณไขมนัท่ีจดัเก็บได ้ลบ.ม./เดือน    ไมม่ขีอ้มลู 

    4)รา้นรบัซ้ือของเก่าท่ีจดัเก็บได ้(ชื่อรา้น/สถานท่ีรบัซ้ือ ท่ีตัง้ พ้ืนท่ีรา้น(ตร.ม.)) ไมม่ีขอ้มลู 

4.อากาศเสียง 

1)ผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ พ้ืนท่ีถนนรชัดาภิเษก บริเวณแยกพระราม 9 เฉล่ีย 24 ชม. 

รายละเอียดตามตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 ผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ พ้ืนท่ีถนนรชัดาภิเษก บริเวณแยกพระราม 9 เฉลี่ย 24 ชม.  

ส ารวจ 

ฝุ่ นขนาดเล็ก( PM10) (ไมโครกรมั/ลบ.ม. ) 

คา่มาตรฐานไมเ่กิน 120 

  

ฝุ่ นรวม (TSP)(มิลลิกรมั/ลบ.ม. ) 

คา่มาตรฐานไมเ่กิน 0.33 

คา่ต า่สดุ 

 

คา่สงูสดุ 

 

คา่ต า่สดุ 

 

คา่สงูสดุ 

 

ครัง้ท่ี1 

วันท่ี 5-30 ม.ค. 

167 344 

 

     0.298         0.494 

ครัง้ท่ี 2 

วันท่ี 2-27 ก.พ. 

76 215 0.191 0.458 

 

2) บริเวณท่ีมีปัญหาฝุ่ นละอองในอากาศ  ,ชว่งเวลา, ปริมาณฝุ่ นละอองใน อากาศ,ผลกระทบ ไมม่ีขอ้มลู 

3)จดุตรวจคณุภาพอากาศในพ้ืนท่ี(ระบจุดุหรือบริเวณท่ีติดตัง้เคร่ืองมือตรวจวัด) จดุท่ี, บริเวณ/สถานท่ี 

        ตรวจวัด ,ชว่งเวลาท่ีตรวจวัด,ชว่งเวลาในการตรวจวัด,ผูร้บัผิดชอบ ไมม่ีขอ้มลู 
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4)จดุตรวจวัดเสียงในพ้ืนท่ี (ระบจุดุหรือบริเวณท่ีติดตัง้เคร่ืองมือตรวจวัด) จดุท่ี, บริเวณ/สถานท่ี 

       ตรวจวัด ,ชว่งเวลาท่ีตรวจวัด,ชว่งเวลาในการตรวจวัด,ผูร้บัผิดชอบ  ไมม่ีขอ้มลู 

5)จดุตรวจวัดควันด า(ระบจุดุหรือบริเวณท่ีติดตัง้เคร่ืองมือตรวจวัด)จดุท่ี, บริเวณ/สถานท่ีตรวจวัด ,    

   ชว่งเวลาท่ีตรวจวัด,ชว่งเวลาในการตรวจวัด,ผูร้บัผิดชอบ ไมม่ีขอ้มลู 

5.สวนสาธารณะและพ้ืนท่ีสีเขียว  ในพ้ืนท่ีเขตมีสวนสาธารณะ/สวนหย่อมจ านวน 77 แห่ง  โดยมีพ้ืนท่ีขนาด

รวม 231,673.32 ตารางเมตร ซ่ึงจ านวนประชากร78,943 คน คิดเป็นสดัสว่นพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ2.93ตอ่จ านวน 

ประชากร(ตร.ม./คน) 

 

        รปูท่ี 3 แสดงท่ีตัง้สวนสาธารณะและพ้ืนท่ีสีเขยีวภายในพ้ืนท่ีเขต ปี 2556 
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2.3ดา้นสงัคม 

1.ชมุชนในพ้ืนท่ีกรงุเทพมหานคร 

1) ชมุชนท่ีไดร้บัการจดัตัง้ตามระเบียบกรงุเทพมหานคร จ านวน 25 ชมุชนจ าแนกตามแขวงรายละเอียดตาม

ตารางท่ี 8 ดงันี ้

    ตารางท่ี 8 จ านวนชมุชนจ าแนกตามเขตการปกครอง  

   แขวง ชื่อชมุชน 

แขวงหว้ยขวาง 1.ชมุชนหมูบ่า้นสนุทรศิริ 

แขวงสามเสนนอก

จ านวน 11 ชมุชน 

1.ชมุชนลาดพรา้ว  80 

2.ชมุชมริมคลองลาดพรา้วประชาอทิุศ 

3.ชมุชนริมคลองบางซ่ือรชัดาภิเษก 

4.ชมุชนริมคลองบางซ่ือลาดพรา้ว 34 

5.ชมุชนริมคลองบางซ่ือลาดพรา้ว 42 - 44 

6.ชมุชนริมคลองบางซ่ือลาดพรา้ว 46                    

7.ชมุชนรว่มใจพิบลู 2 

8.ชมุชนซอยพัทลงุ 

9.ชมุชนร ุง่เรืองตอนปลาย 

10.ชมุชนลาดพรา้ว 45 

11.ชมุชนหมูบ่า้นประสิทธ์ิ 

แขวงบางกะปิ      

จ านวน 13 ชมุชน 

1.ชมุชนบึงพระราม 9 

2.ชมุชนบึงพระราม 9 พัฒนา 

3.ชมุชนหลงัสมาคมโรงเรียนไทย - ญ่ีปุ่น                   

4.ชมุชนเพชรบรีุ 40 

5.ชมุชนหมูบ่า้นศรีนคร 

6.ชมุชนโรงปูนฝัง่เหนือ 

7.ชมุชนโรงปูนฝัง่ใต ้

8.ชมุชนเพชรพระราม                                             

9.ชมุชน ส. พัทยา                                                  

10.ชมุชนอามานะฮพ์ัฒนา                                         

11.ชมุชนแฟลต สน. มกักะสนั                                    

12.ชมุชนริมทางรถไฟโคง้อโศก                                  

13.ชมุชนทับแกว้                                                  

 

2) การศึกษาของประชาชนในชมุชน                         -ไมม่ีการจดัเก็บขอ้มลู- 

3) อาชีพและรายไดข้องประชาชนในชมุชน                  -ไมม่ีการจดัเก็บขอ้มลู- 

4) การมีสว่นรว่มทางการเมืองของประชาชนในชมุชน   -ไมม่ีการจดัเก็บขอ้มลู- 

2.ดา้นการศึกษา  

1) มีสถานศึกษา ทั้งสิ้น 24 แห่ง จ าแนกตามสงักดัไดด้งันี้ 

1.1) โรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร  จ านวน 3 แห่ง ไดแก(่1) โรงเรียนประชาราษฎรบ์ าเพ็ญ                 

       (2)โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  และ (3) โรงเรียนวัดใหมช่อ่งลม                          

1.2) โรงเรียนสงักดักรมสามัญศึกษา  จ านวน  2  แห่ง ไดแ้ก ่(1) โรงเรียนจนัทรห์ ุ่นบ าเพ็ญ และ 

       (2) โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการรชัดา    

1.3) โรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก ่(1) โรงเรียนพิบลู  
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      อปุถัมภ ์ และ(2) โรงเรียนวัดอทุัยธาราม           

1.4) โรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน  จ านวน 17 แห่ง ไดแ้ก ่(1) โรงเรียน      

     ดลวิทยา  (2) โรงเรียนนานาชาติเกศินี  (3) โรงเรียนนานาชาติ เดอะรีเจนท ์(4) โรงเรียนอนบุาล  

นานาชาติเพรพ (5) โรงเรียนอนบุาลบญุยรกัษ ์(6) โรงเรียนอนบุาลสีชมพ ู (7) โรงเรียนอนบุาลโชคชยั 

สาขา 1 (8) โรงเรียนอนบุาลวัฒนานิเวศน ์(9) โรงเรียนอนบุาลสมฤทัย (10) โรงเรียนอนบุาลทรงวิทย์  

(11) โรงเรียนอนบุาล 3 ภาษา บา้นตน้ไม ้ (12) โรงเรียนกลุมาศวิทยา   (13) โรงเรียนบางกอกทวิวิทย ์ 

(14) โรงเรียนสิริเทพ   (15) โรงเรียนสมาคมไทย - ญ่ีปุ่น (16) โรงเรียนอนัวาร ุล้อิสลาม   

     (17) โรงเรียนสอนศาสนาอิมารอ่ต ุด๊ดีน      

2) คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบระดบัชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6   

    รายละเอียดตามตารางท่ี  9 ดงันี้ 

    ตารางท่ี 9 ผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 

 รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

เขตหว้ยขวาง ระดบักรงุเทพมหานคร ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 48.53 45.31 45.02 

คณิตศาสตร ์ 46.76 41.26 41.95 

วิทยาศาสตร ์ 39.77 36.67 37.40 

สงัคมศึกษา 40.51 38.73 38.31 

ภาษาองักฤษ 34.65 31.78 33.82 

สขุศึกษา 71.66 65.49 61.69 

ศิลปะ 51.28 50.05 47.14 

การงานอาชีพ 57.64 55.18 53.16 

                                                 

3.สวสัดิการสงัคม  

1) ผูพิ้การ/ผูส้งูอายท่ีุลงทะเบียน และไดร้บัการดแูล 

2) เด็กเรร่อ่น/คนไรบ้า้น/การบริการ 

3) ศนูยพ์ัฒนาเด็กกอ่นวัยเรียน/จ านวนนกัเรียน (ชือ่ ท่ีตัง้ จ านวนเด็ก) 

4) หอ้งสมดุประชาชน /บา้นหนงัสือ /ผูใ้ชบ้ริการ 

5) ศนูยก์ีฬา/ศนูยเ์ยาวชนและการใหบ้ริการ 

6) ลานกีฬา/ขนาด /ประเภท/ผูใ้ชบ้ริการ 

7)พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ผูร้บับริการ 

8) สวนสาธารณะ ผูใ้ชบ้ริการ 

9) ศนูยฝึ์กกีฬาครบวงจร 4 มมุเมือง ผูใ้ชบ้ริการ 

10)จ านวนศนูยฝึ์กกีฬาเยาวชน/นกัเรียน ผูใ้ชบ้ริการ 

11)จ านวนศนูยฝึ์กดนตรี ผูใ้ชบ้ริการ 

12) จ านวนผูส้งูอาย ุผูพิ้การ ผูด้อ้ยโอกาส  ไดร้บั การลดหย่อนคา่เล่าเรียนในการอบรมพัฒนาอาชีพ  

      ตอ้งการความชว่ยเหลือดา้นท่ีอยู่อาศัย ไดร้บัสวัสดิการกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ 

13)จ านวนเร่ืองรอ้งเรียนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการละเมิดสิทธ์ิเร่ือง 

14) เด็กดอ้ยโอกาส  ไดร้บัการชว่ยเหลือใหร้อดพน้จากการใชค้วามรนุแรง ไดร้บัสวัสดิการและการ 

    สงเคราะห ์ไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ ์สงัคม สติปัญญา   
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15) ผูด้อ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบ  มีรายไดท่ี้มัน่คง มีอาชีพท่ีมัน่คง การเขา้ถึงแหลง่ 

   เงนิก ูด้อกเบ้ียต า่เพ่ือการประกอบอาชีพ ไดร้บัการจดทะเบียนในฐานขอ้มลู  ดร้บัความคุม้ครองและความ 

   ปลอดภยัในการท างาน 

 

2.4 ดา้นเศรษฐกิจ อาชีพ รายได ้

1.การมีงานท า  มีขอ้มลูภาพรวมกทม.  

2.ตลาด 

1)มีตลาดเอกชน จ านวน  5 แห่ง ไดแ้ก ่(1)รถยนต ์เคพี.รชัดา (2)สทุธิสาร(3)สดเคหะชมุชนหว้ยขวางโซน 3  

  (4)สดหว้ยขวางกานเคหะฯ และตลาดกลางคืน 1 แห่ง คือ รชัดา ไนทบ์ารซ์าร ์

 2) จดุผอ่นผนัหาบเร่  มีจดุผอ่นผนั 1 แห่ง คือ หนา้โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ซ่ึงท าการคา้ไดใ้นวันจนัทรแ์ต่ 

    หยดุ ท าความสะอาดวันอ่ืน 

3.ผลิตภณัฑช์มุชน  ผลผลิต (ระบชุนิด/ประเภท/ชว่งเวลาท่ีไดผ้ลผลิต/ผลผลิตตอ่ไร)่  ผลิตภณัฑ ์ 

    BANGKOK BRAND สินคา้ชมุชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ ์ 

4. สถานประกอบการ ประเภทโรงแรม  จ านวน  17  แห่ง ไดแ้ก ่(1) โรงแรมสยามเบเวอรล์ี่ (2)โรงแรมรชัดา

ซิตี้ (3 )โรงแรมเดอะแกรนดก์รงุเทพ (4) โรงแรมปีปอินโฮเต็ล (5) โรงแรมราชาพาเลซ (6) โรงแรมสยาม

โฮเต็ล ( 7) โรงแรมมรกต (8) โรงแรมอมารีเอเทรียม (9) โรงแรมมิตร เอวัน (10) โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ

คองคอรด์ กรงุเทพ  (11) โรงแรมเอ-วัน กร ุป๊ จ ากัด (12) โรงแรม 558 (13) โรงแรมเรดิสนั (14) 

โรงแรมรอยัลแปซิฟิคพลาซ่าโฮเต็ล (15) โรงแรมยเูรเซียกรงุเทพ(16) โรงแรมไทอารซี์โฮเต็ล (17) โรงแรม

แม็กซ ์2000  สว่นประเภทโรงภาพยนตร ์ มี  1 แห่ง คือโรงภาพยนตย์เูอ็มจี อาร.์ซี.เอ  ซอยศนูยวิ์จยั ถนน

อาร.์ซี.เอ.  แขวงบางกะปิ  และประเภทสถานบนัเทิง/ผบับาร ์และอาบอบนวด สถานบนัเทิง/ผับบาร ์แบง่เป็น

ย่านตา่ง ๆ คือย่าน RCA ย่านรชัดาภิเษก ซอย 4  ย่านรชัดาภิเษก ซอย 6-8  ย่านทัว่ไป สถานบริการอาบ

อบนวด เป็นตน้ รายละเอียดตามตาราง ท่ี 10 ดงันี้ 

   ตาราง ท่ี 10 สถานประกอบการแยกตามประเภท 

สถานประกอบการ (แห่ง) 

โรง

ภาพยนต ์

โรงแรม ศนูยก์ารคา้ ซปูเปอร ์

มาเก็ต 

มินิ

มารท์ 

ตลาด ธนาคาร โรง

จ าน า 

รา้น

ขาย

ทอง 

รา้น 

อาหาร 

แผง

อาหารริม

บาทวิถี 

1 แห่ง 17แห่ง 1 แห่ง 3 แห่ง 116 1  1 - - 422 185 

 

5. การท่องเท่ียว ประเภทของแหลง่ท่องเท่ียว จ านวน (แห่ง)จ านวนนกัท่องเท่ียว กิจกรรมสง่เสริมการ  

   ท่องเท่ียว งบประมาณท่ีใช ้คา่ใชจ้า่ยเฉลี่ยของนกัท่องเท่ียว  ไมม่ีขอ้มลู 

2.5ดา้นการสาธารณสขุ 

ในพ้ืนท่ีไมม่ีโรงพยาบาลทั้งของรฐัเปิดใหบ้ริการ มีเพียงศนูยบ์ริการสาธารณสขุ จ านวน 2 แห่ง คือ(1) ศนูย ์

15 ลาดพรา้ว ท่ีตัง้แขวงสามเสนนอก มีเขา้ผูร้บัการรกัษา 21,019 ราย (ขอ้มลู ณ เดือนตลุาคม 2555- มีนาคม 

2556) และ (2) ศนูย ์25 หว้ยขวาง ท่ีตัง้แขวงหว้ยขวาง มีเขา้ผูร้บัการรกัษา 6,409 ราย (ขอ้มลู ณ เดือนตลุาคม 

2555- มีนาคม 2556) และมีรา้นขายยาแผนปัจจบุนัมากถึง 100 แห่ง รา้นขายยาทัว่ไป 4 แห่ง และรา้นขายยาแผน

โบราณ 8 แห่ง  
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สถิติผูป่้วยนอกท่ีมีทะเบียนในปี พ.ศ. 2556 จ าแนกตามโรงพยาบาลในสงักดักรงุเทพมหานคร ดงันี้ 

(1)โรงพยาบาลกลาง จ านวน 3,174 ราย 

(2) โรงพยาบาลตากสิน จ านวน 428 ราย 

(3) โรงพยาบาลเจริญกรงุประชารกัษ ์จ านวน 744 ราย 

(4) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ฯ จ านวน 10 ราย 

(5) โรงพยาบาลเวชการณุยร์ศัม์ิ จ านวน 127 ราย 

(6) โรงพยาบาลลาดกระบังกรงุเทพมหานคร จ านวน 88 ราย 

(7) โรงพยาบาลราชพิพัฒน ์จ านวน 81 ราย 

(8) โรงพยาบาลสิรินธร จ านวน 1,898 ราย 

รวม 6,550 ราย 

2.6 ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิ 

1) สถิติท่ีเกิดขึน้ในพ้ืนท่ี ไดแ้ก ่อาชญากรรม  ท ารา้ยรา่งกาย ปลน้ ชิงทรพัย ์การกระท าผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด

อบุตัิเหตทุางถนน อคัคีภยั อาคารทรดุ/ถล่ม ป้ายลม้สารเคมีรัว่ไหล     -ไมม่ีขอ้มลู- 

2) การป้องกนั 

(1) ป้าย/อาคารเสี่ยงภยั ไดส้ ารวจป้ายผิดกฎหมายตลอดทั้งปีในพ้ืนท่ีพบจ านวน 12,567 ป้าย 

(2) พ้ืนท่ีเสียงภยัตอ่การเกิดอาชญากรรม จ านวน 32 จดุ ดงันี้  

-สะพานลอยคนเดิมขา้ม 11 จดุ 

-ป้ายรถเมล ์1 จดุ 

-สวนหย่อมสาธารณะ 3 จดุ 

-ตึกรา้ง บา้นรา้ง ท่ีรกรา้ง ใตส้ะพาน 9 จดุ 

-พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 8 จดุ 

(3) สถานท่ีท่ีติดตัง้กลอ้ง CCTV จ านวน 598 ตวั สถานท่ีติดตัง้ 9 พ้ืนท่ี รายละเอียดดงันี ้ ทางแยก

สญัญาณไฟ26 ตวั , สะพานลอยคนเดินขา้ม12 ตวั,ซอย204ตวั,ชมุชน/แฟลตการเคหะ 213 ตวั

,ตลาด/ย่านการค้า12ตวั,สถานศึกษา48 ตวั,สถานีขนสง่/รถไฟฟ้า6 ตวั,สวนสาธารณะ/ลานจอด

รถยนต2์5ตวั,สถานท่ีราชการ/รฐัวิสาหกิจ/โรงพยาบาล52ตวั 

(4)จ านวนไฟสอ่งสว่างในพ้ืนท่ี 

(5) สถานีต ารวจ 2 แห่ง คือ สถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั   ท่ีตัง้ซอยศนูยวิ์จยั  ถนนเพชรบรีุตดัใหม่  

     และ2) สถานีต ารวจทางดว่น 2  ท่ีตัง้ถนนอโศก-ดินแดง  แขวงบางกะปิ 

(6)สถานีต ารวจดบัเพลิงบางกะปิ  จ านวน 1 สถานี ตัง้อยู่ท่ีซอยศนูยวิ์จยั 14  ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ แขวง 

    บางกะปิ  

              (7) ความเร็วเฉลี่ยในการเขา้ถึงพ้ืนท่ีเกิดเหตกุรณีเกิดอบุตัิภยัตา่ง ๆ 

2.7 ดา้นการมีสว่นรว่มทางการเมืองและการบริหารจดัการเมือง  

1) สถิติการเลือกตัง้   สว./สส./ ผว.กทม./สก./สข. ไมม่ีขอ้มลู 

         2) จ านวนชมรม มลูนิธิ หรือองคก์รต่าง ๆ ท่ีมีวัตถปุระสงคใ์นการพัฒนาเขต ไมม่ีขอ้มลู 

3) มอีาสาสมคัรตา่ง ๆรวมทั้งสิ้น1,329คน ดงันี ้อาสาสมัครลานกีฬา 5 คน, อาสาสมคัรดา้นคนพิการ1คน,  

    อาสาสมคัร อปพร. 1,200 คน, อาสาสมคัรสาธารณสขุ 109 คน,อาสาสมัครชว่ยปฏิบตัิงานสภาเยาวชน 

   1 คน,อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย 6คน,อาสาสมัครพิทักษส์ิ่งแวดลอ้ม 7 คน 
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4)สถิติการรอ้งเรียน รวมทั้งสิ้น 777 ครัง้ใน 18 ประเด็น ซ่ึงไดด้ าเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนเรียบรอ้ยแลว้

จ านวน 773 รายการ คิดเป็นรอ้ยละ 99.49 และอยู่ระหว่างด าเนินการ 4 รายการ รายละเอียดตามกราฟท่ี 3 ดงันี้ 

 

 

 กราฟท่ี 3 จ านวนสถิติการรอ้งทกุขข์องประชาชน แยกตามประเด็นท่ีรอ้งทกุข ์
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ส่วนท่ี 3 ทิศทางการพฒันาของส านกังานเขต 

 

วิสยัทศัน ์

"เป็นศนูยก์ลาง ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การลงทนุ 

ซึ่งมีการคมนาคมท่ีสะดวก คล่องตวั และเป็นชมุชนพกัอาศยัท่ีน่าอย ู่ 

ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี และมีสว่นรว่มในการพฒันาเมือง" 

พนัธกิจ 

1. ควบคมุและจดัระเบียบแหลง่การคา้ บริการ และบนัเทิง ใหม้ีระเบียบ ปลอดภยั  และมีคณุภาพ 

2. ปรบัปรงุเสน้ทางคมนาคม และภมูิทัศน ์เชื่อมตอ่ทางลดั ถนน ตรอก ซอย  

    เพ่ือลดปัญหาจราจร และรองรับการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและสงัคมในพ้ืนท่ีเขต 

3. พัฒนา รกัษาสภาพแวดลอ้ม ลดมลภาวะและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขยีว 

4. พัฒนาการใหบ้ริการของเขตใหม้ีประสิทธิภาพ 

5. สง่เสริมและพัฒนาอาชีพแกป่ระชาชนในทอ้งถ่ินใหเ้กิดรายได ้สามารถพ่ึงพาตนเองได ้

6. พัฒนาศนูยก์ลางการคา้ชมุชน (ตลาด) 

 

เป้าหมายการพฒันาพื้นท่ีเขต 

 

เป้าหมายหลกั 

 1. พัฒนาสขุภาพและคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน รวมทั้งปลกูฝัง/ส่งเสริมความเป็นพลเมือง และจิต

สาธารณะ 

 2. สง่เสริมวัฒนธรรมไทยท่ีมีความรกันบัถือกนัฉนัญาติมิตร (พ่อ-แม/่พ่ี-นอ้ง/เพ่ือน) มีความห่วงใยพ่ึงพา

ซ่ึงกนัและกนั สง่เสริมความสมัพันธท่ี์ดีของสมาชิกในครอบครวั และชมุชน รวมทั้งสรา้งเครือขา่ยครอบครวัและชมุชน

เข็มแข็ง 

 3. ปรบัปรงุเสน้ทางสัญจร และเสน้ทางจราจรท่ีช ารดุ เสียหาย เพ่ือความสะดวก ปลอดภยั ป้องกนัการ

สญูเสีย 

 4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมุง่เนน้ดา้นความรบัผิดชอบตอ่

ประโยชนส์าธารณะ ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และการสรา้งความรว่มมือระหว่างหนว่ยงาน และการเขา้มามีสว่นรว่ม

ของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอเพ่ือการพฒันาพ้ืนท่ีเขต 

 

การก าหนดวิสยัทัศนใ์หพ้ื้นท่ีเป็นศนูยก์ลาง ทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การลงทนุ ซ่ึงมีการคมนาคมท่ีสะดวก 

คลอ่งตวั และเป็นชมุชนพักอาศัยท่ีนา่อยู่ ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี และมีสว่นรว่มในการพัฒนาเมืองนั้น จึงเป็นหนา้ท่ี

ความรบัผิดชอบท่ีทกุฝ่ายตอ้งรว่มมือและสนบัสนนุซ่ึงกนัและกนัในภารกิจท่ีจะตอ้งด าเนินการเพ่ือใหไ้ปถึงวิสยัทัศนท่ี์

ก าหนดไว ้

จากขอ้มลูทัว่ไป และขอ้มลูเฉพาะดา้นเท่าท่ีปรากฏตามเอกสารฉบบันี้ คงใชค้าดการณส์ภานการณต์า่งๆไดเ้พียง

ระดบัหนึ่งเท่านัน้ โดยมีขอ้เสนอเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีเขต ดงันี้ 

 

ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

การใชป้ระโชนยท่ี์ดินของพ้ืนท่ีเขตหว้ยขวาง ก าหนดไว ้4 ประเภท (ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแนน่ปานกลาง 

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแนน่มาก ประเภทสถานบนัราชการ การสาธารณปูโภคและสาธารณกูาร ประเภทพาณิชยกรรม)   

ขอ้เสนอ 1.บงัคบัใชก้ฎหมายผงัเมืองรวมอย่างเคร่งครดั และการขออนญุาตปลกูสรา้งอาคารตอ้งระบท่ีุตัง้   

ลงในแผนท่ีเพ่ือใชต้รวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโชนยท่ี์ดิน  

           2.การจดัท าฐานขอ้มลูการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน ควรมีขอ้มลู 3 สว่น ประกอบดว้ย (1)จ านวนพ้ืนท่ีตาม  

ผงัเมืองรวม(ตร.ม.)แยกตามประเภท (2)จ านวนการใชท่ี้ดินทั้งหมดท่ีผา่นมา  (3)จ านวนการใชท่ี้ดินปีปัจจบุนั ให้

สามารถวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินและสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้ันท่วงที 

ระบบถนนและการคมนาคมขนสง่    

ขอ้เสนอ ขอ้มลูไมม่ีเพียงพอในการใหข้อ้เสนอเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีเขต ควรจดัท าฐานขอ้มลูเพ่ิมเติม 

 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

การระบบการระบายน า้และการป้องกนัน า้ท่วม  ในพ้ืนท่ีมีจดุออ่นน า้ท่วมมีจ านวน 6 จดุ ไดแก ่(1) ซอยหมูบ่า้น

รชัดานิเวศน ์(2) ซอยประชาราษฎรบ์ าเพ็ญ 26 (3) ซอยวัตนานิเวศน ์4 (4) ซอยวัตนานิเวศน ์7 (5) ซอยร ุง่เรือง  

และ (6) ซอยทวีมิตร ซ้ึงจดุท่ี 1-5 อยู่ในแขวงเดียวกนั  

ขอ้เสนอ จากปัญหารอ้งทกุขใ์นประเด็นท่อระบายน า้ 43 ครัง้และประเด็นน า้ท่วม 29 ครัง้ รวมเป็น 72 ครัง้ 

เป็นปัญหาท่ีไดร้บัการรอ้งทกุขใ์นล าดบัท่ี 4  ในฤดฝูนควรจดัชดุแกปั้ญหาเรง่ดว่นเพ่ือเรง่ระบายน า้ใหเ้ร็วท่ีสดุลดการ

รอ้งทกุข ์

การจดัการคณุภาพน า้  ในพ้ืนท่ีมีแหลง่น า้ 5 แห่ง ไดแ้ก ่(1)คลองแสนแสบ (2)คลองบางกะปิ (3)คลอง

ลาดพรา้ว (4)คลองหว้ยขวาง และ(5)คลองน า้แกว้ ซ่ึงผลการตรวจวัดคณุภาพน า้ เฉพาะค่า DO และ คา่ BODคณุภาพ

น า้ต า่กว่ามาตรฐาน ทกุสาย 

ขอ้เสนอ 1.ควรประสานงานกบัเขตท่ีมีแหลง่น า้รว่มกนัด าเนินการแกไ้ขปัญหาคณุภาพน า้รว่มกนั 

             2. จดักิจกรรมใหค้วามร ูป้ระชาชนท่ีพักอาศัยริมคลอง 

 สวนสาธารณะและพ้ืนท่ีสีเขยีว  ในพ้ืนท่ีเขตมีสวนสาธารณะ/สวนหย่อมจ านวน 77 แห่ง โดยมีพ้ืนท่ีขนาดรวม 

231,673.32 ตารางเมตร ซ่ึงจ านวนประชากร 78,943 คน คิดเป็นสดัสว่นพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ 2.93 ตอ่จ านวน

ประชากร(ตร.ม./คน) 

ขอ้เสนอ เรง่ด าเนนการเพ่ืมพ้ืนท่ีสีเขยีวในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะทางทิศเหนือของพ้ืนท่ี และเพ่ิมสดัสว่นพ้ืนท่ี

สวนสาธารณะ 9 ตอ่จ านวนประชากร(ตร.ม./คน) ตามมาตรฐานองคก์ารอนามยัโลก 

 



 -23- 

ดา้นสงัคม 

แนวโนม้ประชากรเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เนื่องตั ้งแต ่ปี พ.ศ. 2551 ประกอบกับภาครฐัไดเ้ปิดใหม้ีการลงทะเบียน

แรงงานตา่งดา้ว ซ่ึงเป็นแรงงานขา้มชาติ และประชากรแฝงท่ีเป็นคนไทยเอง สง่ผลใหจ้ านวนประชากรจริงในพ้ืนท่ีสงู

กว่า  ณ ปี พ.ศ.2556 นา่จะสอยู่ท่ี 123,940คน  (78,943 X 1.57*) (*จากรายงานโครงการศึกษาวิจยัประชากร

แฝงในกรงุเทพฯของสถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตรท่ี์เสนอตอ่ส านกัผงัเมืองกรงุเทพมหานคร) 

ขอ้เสนอ 1.หากพิจารณาขอ้มลูจ านวนประชากร ส านกังานเขตตอ้งเตรียมพรอ้มจดัการบริการใหท่ี้เพียงพอ 

ตอ่ความตอ้งการและความคาดหวังท่ีเพ่ิมขึน้ ทั้งการศึกษา สวัสดิการ รวมทั้งการปัญหาเร่ืองรอ้งเรียนท่ีท่ีเกิดขึน้                

ซ่ึงปี พ.ศ.2556 มีจ านวน 777 ครัง้  

             2.ควรจดัท าฐานขอ้มลูเพ่ิมเติม  เพ่ือใหส้ามารถน ามาวิเคราะหแ์ละคาดการณส์ถานการณใ์นอนาคตให้

ไดใ้กลเ้คียงสิ่งท่ีจะเกิดมากท่ีสดุ 

 

ดา้นสาธารณสขุ 

ขอ้เสนอ ขอ้มลูไมเ่พียงพอส าหรบัการใหข้อ้เสนอในการพัฒนาพ้ืนท่ี  ควรจดัท าฐานขอ้มลูเพ่ิมเติม 

 

ดา้นความปลอดภยัในชีวิติและทรพัยสิ์น 

พ้ืนท่ีเสียงภยัตอ่การเกิดอาชญากรรม จ านวน 32 จดุ ดงันี้  (สะพานลอยคนเดิมขา้ม 11 จดุ, ป้ายรถเมล ์1 จดุ 

,สวนหย่อมสาธารณะ 3 จดุ, ตึกรา้ง บา้นรา้ง ท่ีรกรา้ง ใตส้ะพาน 9 จดุ, พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 8 จดุ) และ  

มีสถานท่ีท่ีติดตัง้กลอ้ง CCTV จ านวน 598 ตวั สถานท่ีติดตัง้ 9 พ้ืนท่ี (ทางแยกสญัญาณไฟ 26 ตวั , สะพานลอยคน

เดินขา้ม12 ตวั,ซอย 204 ตวั,ชมุชน, แฟลตการเคหะ 213 ตวั,ตลาด/ย่านการค้า12ตวั,สถานศึกษา48 ตวั,สถานี

ขนสง่/รถไฟฟ้า 6 ตวั,สวนสาธารณะ/ลานจอดรถยนต ์25 ตวั,สถานท่ีราชการ/รฐัวิสาหกิจ/โรงพยาบาล52ตวั) 

ขอ้เสนอ ตอ้งจดัท าฐานขอ้มลูพรอ้มระบพิุกดัพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีเสียงภยัตอ่การเกิดอาชญากรรมกับสถานท่ีท่ีติดตัง้

กลอ้ง CCTV  

กรณีท่ี 1 หากพบว่าเป็นพ้ืนท่ีเดียวกนัสามารถวิเคราะหไ์ดว้่าหลังติดตัง้กลอ้ง CCTV แลว้การเกิดอาชญากรรม

ลดลงหรือไม่ เพ่ือหาแนวทางด าเนินการตอ่ไป  

กรณีท่ี 2 ตรวจสอบว่ามีพ้ืนท่ีเสียงภยัตอ่การเกิดอาชญากรรมใดยังไมต่ิดตัง้กลอ้ง CCTV ใหเ้รง่รดัด าเนนการ 

และกรณี 

 

ขอ้เสนอภาพรวม ส านกัเขตมีความจ าเป็นท่ีตอ้งจัดท าฐานขอ้มลูใหเ้ป็นระบบและเพียงพอในทกุๆดา้นเพ่ือน า

ขอ้มลูประกอบการตดัสินใจในการบริหารจดัการในทกุมิติไดอ้ย่างเหมาะสม จึงจะสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีเขตไดอ้ย่างท่ีมี

การก าหนดวิสยัทัศนไ์ว ้

  

 

 

 

 




