
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการก าหนดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตหลักสี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.ขอ้มลูทัว่ไป

วิสัยทัศน์

สภาพแวดล้อมสดใส  บุคลกรเต็มใจให้บริการ

ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา  น าประชาสู่ความเข้มแข็ง

เป้าประสงค์การพัฒนา

๑.ประชาชนมีวินัยจราจร มีทางเชื่อม ตรอก ซอย และเส้นทางลัดทีเ่ดินทางสะดวก ไม่แออัด

๒.มีสภาพแวดล้อมทีดี่ปริมาณมลพิษลดลง ประชาชนร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

๓.ประชาชนได้รับการบริการทางการศึกษาภาคบังคับได้ทัว่ถึงและได้มาตรฐาน

๔.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี่มีจิตส านึกในการรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

๕.มีสภาพภูมิทัศน์เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามให้มีการใช้ประโยชน์ทีดิ่นเป็นไปตามผังเมือง

๖.การบริหารจัดการโปร่งใสมีประสิทธิภาพให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม

๗.ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านระบบสารสนเทศทีท่ันสมัย สะดวก และรวดเร็ว

๘.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ค าขวัญประจ าเขต

วัดหลักส่ีงามวิจิตร  แหล่งผลิตว่าวไทย

เล่ืองลือไกลหัวโขน  งามน่ายล เขตหลักส่ี

ตราสัญลักษณ์ประจ าส านักงานเขตหลักสี่



ทีม่าของชื่อเขต

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว มกีารขดุคลองตา่ง ๆ เพือ่เป็นทางลดัสูจั่งหวดัตา่ง ๆ 

ทีอ่ยู่รอบนอกพระนคร โดยจะก าหนดหลักบอกระยะทางของคลองทีขุ่ดทุกระยะ 100 เส้น หนึ่งในคลองเหล่านั้นก็

ได้แก ่คลองเปรมประชากร ซ่ึงขุดเชื่อมไปยังอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชนทีต้ั่งอยู่ทีห่ลัก

บอกระยะที ่4 ของคลองนี้ จึงมีชื่อเรียกว่า "บ้านหลักส่ี" ซ่ึงชื่อหลักส่ีนี้ ได้น ามาใช้เป็นชื่อสถานทีอ่ื่น ๆ ในบริเวณ

นั้นอีก คือ วัดหลักส่ี สถานีรถไฟหลักส่ี และส่ีแยกหลักส่ี (จุดตัดระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตและถนนแจ้งวัฒนะ)

ประวัตศิาสตร์

เดิมพืน้ทีเ่ขตหลักส่ีอยู่ในเขตการปกครองของส านักงานเขตบางเขน ต่อมาบริเวณนี้ได้รับการโอนย้ายไป

อยู่ในเขตการปกครองของส านักงานเขตดอนเมือง ซ่ึงได้รับการจัดต้ังขึ้นในป ีพ.ศ. 2532ต่อมาในพืน้ที่

เขตดอนเมืองมีประชากรหนาแน่นมากขึ้น เพือ่ความสะดวกในการปกครองและการบริหารงานราชการ จึงได้มีประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เปล่ียนแปลงพืน้ทีเ่ขตดอนเมืองและจัดต้ังเขตหลักส่ี เมื่อวันที ่14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 โดย

แบ่งพืน้ทีท่างทิศใต้ของเขตดอนเมืองมาจัดต้ังเป็นพืน้ทีข่องเขต ปัจจุบันในเขตมีชุมชนทัง้หมด 52 ชุมชน

 แบ่งเป็นเคหะชุมชน 33 ชุมชน ชุมชนแออัด 11 ชุมชน และชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 8 ชุมชน

ประวัตคิวามเป็นมา

  เดิมพืน้ทีเ่ขตหลักส่ีอยู่ในเขตการปกครองของ สานักงานเขตบางเขน ต่อมาบริเวณนี้ได้รับการโอนย้ายไปอยู่ใน

เขตการปกครองของ สานักงานเขตดอนเมือง ซ่ึงได้รับการจัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ต่อมาในพืน้ทีเ่ขตดอนเมืองมี

ประชากรหนาแน่นมากขึ้น เพือ่ความสะดวกในการปกครองและการบริหารงานราชการ จึงได้มีประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เปล่ียนแปลงพืน้ทีเ่ขตดอนเมืองและ จัดต้ังเขตหลักส่ี เมื่อวันที ่14 ตุลาคม 2540 โดยแบ่ง

พืน้ทีท่างทิศใต้ของเขตดอนเมืองมาจัดต้ังเป็นพืน้ทีข่องเขต

ทีม่าของชื่อเขต ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการขุดคลองต่าง ๆ เพือ่เป็นทาง

ลัดสู่จังหวัดต่าง ๆทีอ่ยู่รอบนอกพระนคร โดยจะกาหนดหลักบอกระยะทางของคลองทีขุ่ดทุกระยะ 100 เส้น หนึ่ง

ในคลองเหล่านั้นได้แก่ คลองเปรมประชากร ซ่ึงขุดเชื่อมไปยังอาเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชน

ทีต้ั่งอยู่ทีห่ลักบอกระยะที ่4 ของคลองนี้ จึงมีชื่อเรียกว่า “บ้านหลักส่ี” ซ่ึงชื่อหลักส่ีนี้ ได้นามาใช้เป็นชื่อสถานที่

อื่น ๆ ในบริเวณนั้นอีก คือ วัดหลักส่ี สถานีรถไฟหลักส่ี และ ส่ีแยกหลักส่ี (จุดตัดระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตและ

ถนนแจ้งวัฒนะ) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7


 2. พืน้ที ่เขตปกครอง อาณาเขตติดต่อ และแผนที่

การแบ่งเขตการปกครอง

เขตหลักส่ีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง (khwaeng) ได้แก่

1.แขวงทุง่สองห้อง

2.แขวงตลาดบางเขน

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง พืน้ทีแ่ขวงทุง่สองห้อง และเปล่ียนแปลงพืน้ทีแ่ขวงตลาดบางเขน

 เขตหลักส่ี ได้ใช้คลองเปรมประชากรฝ่ังตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง 2 แขวงดังกล่าว

การคมนาคม

ในพืน้ทีเ่ขตหลักส่ีมีทางสายหลัก ได้แก่

ถนนวิภาวดีรังสิต (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31) 

ถนนงามวงศ์วาน (ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302) 

ถนนแจ้งวัฒนะ (ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) 

ถนนก าแพงเพชร 6 

ถนนพิงนคร มีไม้กั้นทางทีจ่ะไปชุมชนเคหะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

ถนนแสนหวี เป็นถนนทีเ่ล่ียงไม้กั้นทาง ถนนพิงนครได้ เมื่อมาถึงบึงใหญ่เลยไป เล้ียวซ้ายเข้าถนนน่านเจ้า

จนถึงคลองประปาจะพบ ถนนแสนหวี ให้เลาะคลองประปา ไปจนเห็นทางตัน ให้เล้ียวขวาซอยสุดท้าย ไป

จนถึงแยกใหญ่ให้เล้ียวซ้าย จะสามารถแขวงสีกัน เขตดอนเมืองได้ 

ถนนน่านเจ้า อยู่ทิศเหนือของบึงใหญ่ เร่ิมจากถนนพิงนคร ทิศตะวันออกของบึงใหญ่ จนถึงคลองประปา

เป็นถนนแสนหวี

เขตหลักส่ี เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตพระนครเหนือ ซ่ึงถือเป็น

เขตทีอ่ยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ) ของกรุงเทพมหานคร



ทีต่ั้งและอาณาเขต

ต้ังอยู่บริเวณทางฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาหรือฝ่ังพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพืน้ทีก่าร

ปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตดอนเมือง มีคลองตาอูฐ คลองเปรมประชากร และคลองวัดหลักส่ีเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางเขน มีคลองถนนเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตจตุจักร มีคลองบางเขนและคลองลาดยาวเป็นเส้นแบ่งเขต 



3. ประชากร

ข้อมูลประชากรทัง่เขต

จ านวนครัวเรือน         46,504  หลังคาเรือน

จ านวนประชากร       108,868  คน

เป็นชาย                 52,063   คน

เป็นหญิง                56,805   คน

ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง        86,981   คน

เป็นชาย                 40,639   คน

เป็นหญิง                46,342   คน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน 1 มีนาคม 2557

4. โครงสร้างการทางบริหาร/อัตราก าลัง

4.1 ข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

          4.1.1 ข้าราชการ  141 อัตรา

          4.1.2 ลูกจ้างประจ า 413 อัตรา

4.1.3 ลูกจ้างชั่วคราว 15 9 อัตรา

4.2 ข้าราชการฝ่ายการเมือง

         4.2.1 ข้าราชการการเมือง 9 อัตรา

5. อ านาจหน้าที/่ความรับผิดชอบชองฝ่ายต่าง ๆ ในส านักงานเขต

บทบาทและภารกจิของส านกังานเขต

ส านักงานเขตมอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการปกครอง การทะเบยีน การจัดท าแผนพัฒนาเขต การจัดใหม้แีละบ ารงุรักษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า
การจัดใหม้แีละควบคมุตลาด ทา่เทยีบเรอื ทา่ขา้ม และทีจ่อดรถ การสาธารณูปโภค และการกอ่สรา้งอืน่ ๆ การสาธารณูปการ การสง่เสรมิการฝึ
ประกอบอาชพี การสง่เสรมิการลงทนุ การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว การจัดการศกึษาการสงัคมสงเคราะห ์การพัฒนาคณุภาพชวีติ การบ ารงุรักษาศลิ
ประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่และวัฒนธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ การจัดใหม้พีพิธิภณัฑ ์การปรับปรงุแหลง่ชมุชนแออดัและการจัดการเกีย่วกบัที่
ใหม้แีละบ ารงุรักษาสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ การสง่เสรมิกฬีา การสง่เสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาคและสทิธเิสรภีาพของประชาชน การสง่เสริ
สว่นรว่มของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครัว การจัดใหม้แีละควบคมุ
สสุานและฌาปนสถาน การควบคมุการเลีย้งสตัว ์การจัดใหม้แีละควบคมุการฆา่สตัว ์การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และการอ
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอืน่ ๆ การคุม้ครอง ดแูล บ ารงุรักษา และการใชป้ระโยชนจ์ากทีด่นิ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การผังเมอื
วศิวกรรมจราจร การดแูลรักษาทีส่าธารณะ การควบคมุอาคาร การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การสง่เสรมิและสนับสนุนการป้องกนัและรักษาความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ การจัดการสิง่แวดลอ้มและมลพษิตา่ง ๆ การจัดเก็บรายได ้การบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญัตกิรงุเทพมหานค
กฎหมายอืน่ทีก่ าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ทีข่องกรงุเทพมหานคร และหนา้ทีอ่ ืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

๑. ฝ่ายปกครอง มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการปกครอง การทะเบยีนปกครอง (ไดแ้ก ่ทะเบยีนพนัิยกรรม ทะเบยีนมลูนธิ ิทะเบยีนสมาคม ทะเบยีนมสัยดิ



๑. ฝ่ายปกครอง มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการปกครอง การทะเบยีนปกครอง (ไดแ้ก ่ทะเบยีนพนัิยกรรม ทะเบยีนมลูนธิ ิทะเบยีนสมาคม ทะเบยีนมสัยดิ

อสิลาม ทะเบยีนศาลเจา้ ทะเบยีนสตัวพ์าหนะทะเบยีนนติกิรรม) การฌาปนกจิสงเคราะห ์การสอบสวนรับรองบคุคล การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

การเลอืกตัง้ การท าประชามตแิละประชาพจิารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุม้ครองผูบ้รโิภค การบรหิารและบรกิารขอ้มลูขา่วสารของราชการ ก
บรหิารงานบคุคลและสวัสดกิาร การประชาสมัพันธก์ารรับเรือ่งรอ้งทกุข ์การสือ่สารและรับสง่วทิย ุการประชมุ งานอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่า
งานลกูเสอืชาวบา้น งานมวลชน งานเขตเคลือ่นที ่งานสภาเขต งานราชการสว่นภมูภิาค งานยทุธศาสตรน์โยบายและแผนและการตดิตามประเมนิผล งาน
บรหิารงานทัว่ไป งานสารบรรณและธรุการ งานชว่ยอ านวยการและเลขานุการ งานพธิกีาร งานดแูลและรักษาความปลอดภยัอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ
กลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทั่วไปของส านักงานเขต งานทีไ่มไ่ดก้ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องสว่นราชการใดโดยเฉพาะ และหนา้ทีอ่ ืน่ทีเ่
หรอืไดรั้บมอบหมาย

๒. ฝ่ายทะเบยีน มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการทะเบยีนราษฎร ทะเบยีนบตัรประจ าตวัประชาชนทะเบยีนแรงงานตา่งดา้ว สญัชาต ิทะเบยีนทั่วไป
ทะเบยีนครอบครัว ทะเบยีนชือ่บคุคล) การควบคมุดแูลศนูยบ์รกิารจดุเดยีวเบด็เสร็จ (One Stop Service) การจัดท าบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และการ

พจิารณาก าหนดหน่วยเลอืกตัง้ การด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบและหนา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดรั้บมอบหมาย

๓. ฝ่ายโยธา มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการกอ่สรา้ง การซอ่มแซม และการปรับปรงุโรงเรยีน ถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ ผวิจราจร สิง่สาธารณประโยชนแ์ละ
สะพานคนเดนิขา้ม การอนุญาตตดัคันหนิทางเทา้การพจิารณาอนุญาตกระท าการตา่ง ๆ ในทีส่าธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค  การจัดหาหรอืจดักา
กรรมสทิธิท์ีด่นิ และอสงัหารมิทรัพยอ์ยา่งอืน่ เพือ่กจิการทีอ่ยูใ่นอ านาจหนา้ทีห่รอืเพือ่ประโยชนส์าธารณะอยา่งอืน่ โดยวธิตีกลงซื้

การจัดซือ้โดยวธิปีรองดองตามมตคิณะรัฐมนตร ีการดแูลรักษาทีส่าธารณะและทีข่องเอกชนทีย่นิยอมใหป้ระชาชนใชป้ระโยชนร์ว่มกนั การบ ารงุดู
คคูลอง ทางหรอืทอ่ระบายน ้า สะพานขา้มคลอง การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม รว่มมอืกบัส านักผังเมอืงในการวางและจัดท าผังเมอืงประเภทต่
การควบคมุอาคารตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย การประกาศเขตเพลงิไหมแ้ละผังเฉพาะกจิ การตรวจสอบและควบคมุการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ การก าหนดพืน้ที่
จัดรปูทีด่นิกรณีทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ฉพาะภายในเขต การจัดท า ตดิตัง้ ซอ่มแซมและดแูลรักษาความสะอาดป้ายชือ่ซอยป้ายจราจรและกระจกมองโคง้ 
ขอบคันหนิ การทาสตีเีสน้ รวมถงึเสน้ทแยงเหลอืง การจัดท าคันชะลอความเร็ว การตดิตัง้ guard-rail อปุกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถงึการ

ส ารวจออกแบบหรอืประมาณราคาเพือ่ของบประมาณ การบรหิารงบประมาณ การจัดหาพัสด ุการควบคมุการกอ่สรา้งซอ่มแซม ปรับปรงุ หรอืบ ารงุรักษา
ตามสญัญาหรอือ านาจหนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบดว้ย และหนา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดรั้บมอบหมาย

๔. ฝ่ายส ิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการสขุาภบิาลอาหาร การสขุาภบิาล สถานทีแ่ละการประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายแกส่ขุภาพ 
การสขุาภบิาลตลาด สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม การสขุาภบิาลทัว่ไปใหไ้ดม้าตรฐานทางสขุาภบิาลและถกู
สขุลักษณะ การควบคมุ ดแูลการจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ การควบคมุมลพษิ การพัฒนาควบคมุและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม การเสรมิสร ้
ศักยภาพผูบ้รโิภคและสรา้งหรอืขยายเครอืขา่ยการมสีว่นรว่มในการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสขุ การก าจัดแมลงและสตัวน์ าโรค การควบคมุ
หรอืปลอ่ยสตัว ์การควบคมุจัดการ ก าจัด หา้ม ป้องกนัและระงับเหตรุ าคาญทีอ่าจเกดิหรอืเกดิขึน้ในทีส่าธารณะหรอืสถานทีเ่อกชน การอนุญา
ขยายเสยีง การออกใบอนุญาตสสุานและฌาปนสถาน สถานบีรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิ การปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎหมายตา่ง ๆ เชน่ กฎหมายวา่ดว้ยอาหาร
สารระเหย คุม้ครองผูไ้มส่บูบหุรี ่โรงงาน เป็นตน้ และหนา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดรั้บมอบหมาย

๕. ฝ่ายรายได ้มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิการจดัเก็บรายไดข้องกรงุเทพมหานคร (ไดแ้ก ่ภาษีและคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ คา่เชา่ คา่บรกิาร และ

รายไดอ้ืน่ ๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย) การสบืทรัพยผ์ูค้า้งช าระภาษีทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ขต การด าเนนิคดแีกผู่ค้า้งช าระภาษี การจัดท าทะเบยีนควบคมุการจัดเก็บ

รายได ้การจัดท าสถติกิารจัดเก็บรายไดแ้ตล่ะประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหนา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดรั้บมอบหมาย

๖. ฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย การรักษาสภาวะสิง่แวดลอ้ม 
การเก็บขนมลูฝอย (ยกเวน้มลูฝอยในแมน่ ้าเจา้พระยาเรอืทอ่งเทีย่ว และเรอืสนิคา้) การสบูขนถา่ยสิง่ปฏกิลู ไขมนั และน ้ามนั การจัดเก็บคา่ธรรมเนยีมการ

เก็บขนมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู การปลกู ดแูลและบ ารงุรักษาตน้ไม ้การพจิารณาอนุญาตตัดและขดุยา้ยตน้ไมใ้นทีส่าธารณะ การจัดท าแผนการปลกูต ้
และพืน้ทีส่เีขยีวในพืน้ทีเ่ขตทีรั่บผดิชอบ การดแูลรักษาความสะอาดบรเิวณโบราณสถาน สถานทีท่ีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละสถาปัต
สนับสนุนงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และหนา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดรั้บมอบหมาย

๗. ฝ่ายการศกึษา มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิ สนับสนุนและประสานงานในเชงินโยบายใหส้ถานศกึษาจัดการศกึษาใหเ้ป็นไปตามนโยบายและ
มาตรฐานการศกึษาชาตโิดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน ประสาน ตรวจสอบ กลั่นกรองงานดา้นการบรหิารงานบคุคลและสวัสดกิารของขา้ราชการคร ูและบคุลา
ทางการศกึษาของสถานศกึษาในเขตพืน้ที ่เพือ่น าเสนอผูบ้งัคับบญัชาตามล าดับชัน้ วเิคราะหข์อ้มลูประชากรวัยเรยีนเพือ่การวางแผนการรับนั
ระดับ ตรวจสอบและจัดท าบญัชรีายชือ่เด็กอายถุงึเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคับสง่ใหส้ถานศกึษาทีรั่บผดิชอบในพืน้ทีเ่ขตเพือ่เตรยีมการรับนัก
ประสานงาน ตดิตาม สรปุผลการรับเด็กเขา้เรยีนของสถานศกึษาในพืน้ทีเ่ขต รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์กลั่นกรอง ขอ้มลูสารสนเทศทางการศกึษา
น าเสนอผูอ้ านวยการเขต ใหบ้รกิารขอ้มลูสารสนเทศและประชาสมัพันธเ์ผยแพรเ่กีย่วกบังานการศกึษาของส านักงานเขต วางแผนและด าเนนิงานในการ
ระดมทรัพยากรจากแหลง่สนับสนุน ประสานและรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัแหลง่ทรัพยากรทีส่นับสนุนการจัดการศกึษาทัง้ภาครัฐ เอกชน และป
ในทอ้งถิน่อยา่งเป็นระบบ สง่เสรมิการจัดสวัสดกิาร สวสัดภิาพในสถานศกึษา การสง่เสรมิการพทิักษ์สทิธเิด็กและเยาวชน การคุม้ครองสทิธิ
ส ารวจและจัดท าทะเบยีนแหลง่เรยีนรู ้ส ิง่แวดลอ้มทางการศกึษาและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ สง่เสรมิการพัฒนาศกัยภาพ และประสานการใชป้ระโยชนแ์
เรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบ สง่เสรมิและสนับสนุนกจิการนักเรยีนของสถานศกึษา สง่เสรมิ สนับสนุน การสรรหาและแตง่ตัง้คณะกรรมการสถานศกึษาขั ้
สง่เสรมิและพัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละประเมนิผลการปฏบิตังิานในหนา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประส
ส ารวจขอ้มลู สง่เสรมิการจัดการศกึษาส าหรับเด็กพกิาร ดอ้ยโอกาส เด็กความสามารถพเิศษกบัสถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนนิการ
ภารกจิของศนูยว์ชิาการ ด าเนนิการดา้นการเงนิ การงบประมาณและการจัดหาพัสดคุรภุณัฑ ์และหนา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดรั้บมอบหมาย

๘. ฝ่ายการคลงั มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการงบประมาณ การเงนิ การบญัช ีและการพัสดทุีเ่บกิจา่ยจากเงนิงบประมาณกรงุเทพมหานคร เงนิอดุหนุน



๘. ฝ่ายการคลงั มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการงบประมาณ การเงนิ การบญัช ีและการพัสดทุีเ่บกิจา่ยจากเงนิงบประมาณกรงุเทพมหานคร เงนิอดุหนุน
รัฐบาล เงนินอกงบประมาณและเงนิอืน่ใด (ไดแ้ก ่การรับเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การน าสง่เงนิตอ่คลังกรงุเทพมหานคร การเกบ็รักษาเงนิ การจัดท าสรรพบญัชี

และทะเบยีนตา่ง ๆ การตรวจสอบหลกัฐานการจา่ย การจัดท างบเดอืนแสดงรายการจา่ยเงนิ ของหน่วยงาน การจัดท ารายงานทางการเงนิตามระยะเวลาที่
ก าหนด การวเิคราะหร์ายงานทางการเงนิเพือ่การบรหิาร การตรวจสอบรายงานทางการเงนิของหน่วยงาน การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีการควบคุ
การจัดท าแผนการใชจ้า่ยเงนิเพือ่การบรหิาร การบรหิารงบประมาณ การตดิตามผลการด าเนนิงาน ดา้นงบประมาณ การจัดหาและควบคมุพัสด ุการควบคุ
ทรัพยส์นิ การบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐสูร่ะบบอเิล็กทรอนกิส)์ การปฏบิตังิานตามโครงการจัดระบบขอ้มลูและขา่ยงานระบบคอมพวิเตอรข์อง

กรงุเทพมหานคร (MIS) จ านวน ๙ ระบบงาน (ไดแ้ก ่ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงนิ ระบบงานบญัชรีะบบงานบญัชทีรัพยส์นิ ระบบงานจัดซือ้ 

ระบบงานจัดจา้ง ระบบงานเงนิเดอืน ระบบงานบรหิารคลังพัสดกุลาง ระบบงานบรหิารน ้ามนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

ของงบประมาณการเงนิ การคลัง การพัสดแุละทรัพยส์นิของหน่วยงาน และหนา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดรั้บมอบหมาย

๙. ฝ่ายเทศกจิ มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครและกฎหมายอืน่ทีก่ าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ทีข่อง
กรงุเทพมหานคร การควบคมุ ดแูลความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง การสง่เสรมิดแูลความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน การส่

สนับสนุนงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั งานนติกิารทั่วไป งานเกีย่วกบัคดแีละการประสานงานกบัเจา้หนา้ทีต่ ารวจในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดรั้บมอบหมาย

๑๐. ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิการพัฒนาชมุชน และสงัคมทัง้ทางดา้นกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม 
อนามยั และคณุภาพชวีติ เชน่ การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน การเสรมิสรา้งศักยภาพของผูน้ าชมุชน องคก์รชมุชนและเครอืขา่ยชมุชน 
พัฒนาสภาพแวดลอ้มและทีอ่ยูอ่าศัย การจัดใหม้อีงคก์รประชาชนในรปูแบบคณะกรรมการชมุชน การสง่เสรมิสนับสนุนและจัดตัง้สหกรณ์ชมุชน กองทุ
พัฒนาชมุชน กองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืง การปรับปรงุชมุชน การรือ้ยา้ยชมุชน การประสานงานกบัหน่วยงานอืน่เพือ่จัดหาทีอ่ยูช่ัว่คราว
อาชพีการจัดหาแหลง่จ าหน่ายผลผลติ การด าเนนิการเกีย่วกบัศนูยฝึ์กอาชพี การจัดตัง้ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารเงนิออมครอบครัว การด าเนนิก
เสพตดิ การสงเคราะหส์ตร ีผูส้งูอาย ุผูด้อ้ยโอกาส และผูป้ระสบภยั การสงเคราะหแ์ละคุม้ครองสวัสดภิาพและสง่เสรมิความประพฤตเิด็ก การ
การด าเนนิงานสถานรับเลีย้งเด็กและสถานสงเคราะห ์ศนูยเ์ยาวชน หอ้งสมดุ บา้นหนังสอื ศนูยก์ฬีาและลานกฬีา การด าเนนิการเกีย่วกบัเบีย้
และคนพกิาร การใหบ้รกิาร และจัดกจิกรรมนันทนาการดา้นดนตร ีกฬีา หอ้งสมดุ ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์สง่เสรมิ เผยแพร ่ฟ้ืนฟ ู
ศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่และวัฒนธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่ งานสภาวฒันธรรมเขต งานพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ การสง่เสรมิการทอ่ง
พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว การสนับสนุนและประสานการด าเนนิงานรว่มกบัเครอืขา่ยดา้นวัฒนธรรม นันทนาการและการทอ่งเทีย่ว การใหค้ าปรกึษาแนะ
วชิาการเกษตร และสภาพแวดลอ้มเพือ่การเกษตร การด าเนนิการเกีย่วกบัศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร และหนา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วข ้
ไดรั้บมอบหมาย
 ทีม่า : กองอตัราก าลัง ส านักงาน ก.ก., การจดัโครงสรา้งการบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร การแบง่สว่นราชการ การก าหนดกรอบ 

อตัราก าลงัและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของหนว่ยงาน และสว่นราชการกรงุเทพมหานคร และมาตรฐานก าหนดต าแหนง่กรงุเทพมหานคร
ขอ้มลูเมือ่วันที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒  











ส านักงานเขตมอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการปกครอง การทะเบยีน การจัดท าแผนพัฒนาเขต การจัดใหม้แีละบ ารงุรักษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 
การจัดใหม้แีละควบคมุตลาด ทา่เทยีบเรอื ทา่ขา้ม และทีจ่อดรถ การสาธารณูปโภค และการกอ่สรา้งอืน่ ๆ การสาธารณูปการ การสง่เสรมิการฝึก และ
ประกอบอาชพี การสง่เสรมิการลงทนุ การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว การจัดการศกึษาการสงัคมสงเคราะห ์การพัฒนาคณุภาพชวีติ การบ ารงุรักษาศลิปะ จารตี
ประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่และวัฒนธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ การจัดใหม้พีพิธิภณัฑ ์การปรับปรงุแหลง่ชมุชนแออดัและการจัดการเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศัย การจัด
ใหม้แีละบ ารงุรักษาสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ การสง่เสรมิกฬีา การสง่เสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาคและสทิธเิสรภีาพของประชาชน การสง่เสรมิการมี
สว่นรว่มของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครัว การจัดใหม้แีละควบคมุ
สสุานและฌาปนสถาน การควบคมุการเลีย้งสตัว ์การจัดใหม้แีละควบคมุการฆา่สตัว ์การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และการอนามยั 
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอืน่ ๆ การคุม้ครอง ดแูล บ ารงุรักษา และการใชป้ระโยชนจ์ากทีด่นิ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การผังเมอืง การ
วศิวกรรมจราจร การดแูลรักษาทีส่าธารณะ การควบคมุอาคาร การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การสง่เสรมิและสนับสนุนการป้องกนัและรักษาความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ การจัดการสิง่แวดลอ้มและมลพษิตา่ง ๆ การจัดเก็บรายได ้การบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญัตกิรงุเทพมหานครหรอื

ไดแ้ก ่ทะเบยีนพนัิยกรรม ทะเบยีนมลูนธิ ิทะเบยีนสมาคม ทะเบยีนมสัยดิ



ไดแ้ก ่ทะเบยีนพนัิยกรรม ทะเบยีนมลูนธิ ิทะเบยีนสมาคม ทะเบยีนมสัยดิ

การฌาปนกจิสงเคราะห ์การสอบสวนรับรองบคุคล การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

การเลอืกตัง้ การท าประชามตแิละประชาพจิารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุม้ครองผูบ้รโิภค การบรหิารและบรกิารขอ้มลูขา่วสารของราชการ การ
บรหิารงานบคุคลและสวัสดกิาร การประชาสมัพันธก์ารรับเรือ่งรอ้งทกุข ์การสือ่สารและรับสง่วทิย ุการประชมุ งานอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน 
งานลกูเสอืชาวบา้น งานมวลชน งานเขตเคลือ่นที ่งานสภาเขต งานราชการสว่นภมูภิาค งานยทุธศาสตรน์โยบายและแผนและการตดิตามประเมนิผล งาน
บรหิารงานทัว่ไป งานสารบรรณและธรุการ งานชว่ยอ านวยการและเลขานุการ งานพธิกีาร งานดแูลและรักษาความปลอดภยัอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ
กลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทั่วไปของส านักงานเขต งานทีไ่มไ่ดก้ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องสว่นราชการใดโดยเฉพาะ และหนา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการทะเบยีนราษฎร ทะเบยีนบตัรประจ าตวัประชาชนทะเบยีนแรงงานตา่งดา้ว สญัชาต ิทะเบยีนทั่วไป (ไดแ้ก ่

การจัดท าบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และการ

พจิารณาก าหนดหน่วยเลอืกตัง้ การด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบและหนา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดรั้บมอบหมาย

มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการกอ่สรา้ง การซอ่มแซม และการปรับปรงุโรงเรยีน ถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ ผวิจราจร สิง่สาธารณประโยชนแ์ละ

สะพานคนเดนิขา้ม การอนุญาตตดัคันหนิทางเทา้การพจิารณาอนุญาตกระท าการตา่ง ๆ ในทีส่าธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค  การจัดหาหรอืจดัการ
กรรมสทิธิท์ีด่นิ และอสงัหารมิทรัพยอ์ยา่งอืน่ เพือ่กจิการทีอ่ยูใ่นอ านาจหนา้ทีห่รอืเพือ่ประโยชนส์าธารณะอยา่งอืน่ โดยวธิตีกลงซือ้ขาย การขออทุศิ และ
การจัดซือ้โดยวธิปีรองดองตามมตคิณะรัฐมนตร ีการดแูลรักษาทีส่าธารณะและทีข่องเอกชนทีย่นิยอมใหป้ระชาชนใชป้ระโยชนร์ว่มกนั การบ ารงุดูแลรักษา
คคูลอง ทางหรอืทอ่ระบายน ้า สะพานขา้มคลอง การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม รว่มมอืกบัส านักผังเมอืงในการวางและจัดท าผังเมอืงประเภทตา่ง ๆ 
การควบคมุอาคารตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย การประกาศเขตเพลงิไหมแ้ละผังเฉพาะกจิ การตรวจสอบและควบคมุการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ การก าหนดพืน้ทีท่ีจ่ะ
จัดรปูทีด่นิกรณีทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ฉพาะภายในเขต การจัดท า ตดิตัง้ ซอ่มแซมและดแูลรักษาความสะอาดป้ายชือ่ซอยป้ายจราจรและกระจกมองโคง้ การทาสี

อปุกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถงึการ

ส ารวจออกแบบหรอืประมาณราคาเพือ่ของบประมาณ การบรหิารงบประมาณ การจัดหาพัสด ุการควบคมุการกอ่สรา้งซอ่มแซม ปรับปรงุ หรอืบ ารงุรักษา

มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการสขุาภบิาลอาหาร การสขุาภบิาล สถานทีแ่ละการประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายแกส่ขุภาพ 

การสขุาภบิาลตลาด สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม การสขุาภบิาลทัว่ไปใหไ้ดม้าตรฐานทางสขุาภบิาลและถกู
สขุลักษณะ การควบคมุ ดแูลการจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ การควบคมุมลพษิ การพัฒนาควบคมุและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม การเสรมิสรา้ง
ศักยภาพผูบ้รโิภคและสรา้งหรอืขยายเครอืขา่ยการมสีว่นรว่มในการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสขุ การก าจัดแมลงและสตัวน์ าโรค การควบคมุการเลีย้ง
หรอืปลอ่ยสตัว ์การควบคมุจัดการ ก าจัด หา้ม ป้องกนัและระงับเหตรุ าคาญทีอ่าจเกดิหรอืเกดิขึน้ในทีส่าธารณะหรอืสถานทีเ่อกชน การอนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่ง
ขยายเสยีง การออกใบอนุญาตสสุานและฌาปนสถาน สถานบีรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิ การปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎหมายตา่ง ๆ เชน่ กฎหมายวา่ดว้ยอาหาร การใช ้

ไดแ้ก ่ภาษีและคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ คา่เชา่ คา่บรกิาร และ

การสบืทรัพยผ์ูค้า้งช าระภาษีทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ขต การด าเนนิคดแีกผู่ค้า้งช าระภาษี การจัดท าทะเบยีนควบคมุการจัดเก็บ

รายได ้การจัดท าสถติกิารจัดเก็บรายไดแ้ตล่ะประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหนา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดรั้บมอบหมาย

มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย การรักษาสภาวะสิง่แวดลอ้ม 

การสบูขนถา่ยสิง่ปฏกิลู ไขมนั และน ้ามนั การจัดเก็บคา่ธรรมเนยีมการ

เก็บขนมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู การปลกู ดแูลและบ ารงุรักษาตน้ไม ้การพจิารณาอนุญาตตัดและขดุยา้ยตน้ไมใ้นทีส่าธารณะ การจัดท าแผนการปลกูตน้ไม ้
และพืน้ทีส่เีขยีวในพืน้ทีเ่ขตทีรั่บผดิชอบ การดแูลรักษาความสะอาดบรเิวณโบราณสถาน สถานทีท่ีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละสถาปัตยกรรม การ

มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิ สนับสนุนและประสานงานในเชงินโยบายใหส้ถานศกึษาจัดการศกึษาใหเ้ป็นไปตามนโยบายและ

มาตรฐานการศกึษาชาตโิดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน ประสาน ตรวจสอบ กลั่นกรองงานดา้นการบรหิารงานบคุคลและสวัสดกิารของขา้ราชการคร ูและบคุลากร
ทางการศกึษาของสถานศกึษาในเขตพืน้ที ่เพือ่น าเสนอผูบ้งัคับบญัชาตามล าดับชัน้ วเิคราะหข์อ้มลูประชากรวัยเรยีนเพือ่การวางแผนการรับนักเรยีนแตล่ะ
ระดับ ตรวจสอบและจัดท าบญัชรีายชือ่เด็กอายถุงึเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคับสง่ใหส้ถานศกึษาทีรั่บผดิชอบในพืน้ทีเ่ขตเพือ่เตรยีมการรับนักเรยีน 
ประสานงาน ตดิตาม สรปุผลการรับเด็กเขา้เรยีนของสถานศกึษาในพืน้ทีเ่ขต รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์กลั่นกรอง ขอ้มลูสารสนเทศทางการศกึษาเพือ่
น าเสนอผูอ้ านวยการเขต ใหบ้รกิารขอ้มลูสารสนเทศและประชาสมัพันธเ์ผยแพรเ่กีย่วกบังานการศกึษาของส านักงานเขต วางแผนและด าเนนิงานในการ
ระดมทรัพยากรจากแหลง่สนับสนุน ประสานและรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัแหลง่ทรัพยากรทีส่นับสนุนการจัดการศกึษาทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในทอ้งถิน่อยา่งเป็นระบบ สง่เสรมิการจัดสวัสดกิาร สวสัดภิาพในสถานศกึษา การสง่เสรมิการพทิักษ์สทิธเิด็กและเยาวชน การคุม้ครองสทิธขิองนักเรยีน 
ส ารวจและจัดท าทะเบยีนแหลง่เรยีนรู ้ส ิง่แวดลอ้มทางการศกึษาและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ สง่เสรมิการพัฒนาศกัยภาพ และประสานการใชป้ระโยชนแ์หลง่การ
เรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบ สง่เสรมิและสนับสนุนกจิการนักเรยีนของสถานศกึษา สง่เสรมิ สนับสนุน การสรรหาและแตง่ตัง้คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สง่เสรมิและพัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละประเมนิผลการปฏบิตังิานในหนา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประสานการ
ส ารวจขอ้มลู สง่เสรมิการจัดการศกึษาส าหรับเด็กพกิาร ดอ้ยโอกาส เด็กความสามารถพเิศษกบัสถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนนิการดา้น
ภารกจิของศนูยว์ชิาการ ด าเนนิการดา้นการเงนิ การงบประมาณและการจัดหาพัสดคุรภุณัฑ ์และหนา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดรั้บมอบหมาย

มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการงบประมาณ การเงนิ การบญัช ีและการพัสดทุีเ่บกิจา่ยจากเงนิงบประมาณกรงุเทพมหานคร เงนิอดุหนุน



มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการงบประมาณ การเงนิ การบญัช ีและการพัสดทุีเ่บกิจา่ยจากเงนิงบประมาณกรงุเทพมหานคร เงนิอดุหนุน

ไดแ้ก ่การรับเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การน าสง่เงนิตอ่คลังกรงุเทพมหานคร การเกบ็รักษาเงนิ การจัดท าสรรพบญัชี

และทะเบยีนตา่ง ๆ การตรวจสอบหลกัฐานการจา่ย การจัดท างบเดอืนแสดงรายการจา่ยเงนิ ของหน่วยงาน การจัดท ารายงานทางการเงนิตามระยะเวลาที่
ก าหนด การวเิคราะหร์ายงานทางการเงนิเพือ่การบรหิาร การตรวจสอบรายงานทางการเงนิของหน่วยงาน การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีการควบคุม
การจัดท าแผนการใชจ้า่ยเงนิเพือ่การบรหิาร การบรหิารงบประมาณ การตดิตามผลการด าเนนิงาน ดา้นงบประมาณ การจัดหาและควบคมุพัสด ุการควบคุม

การปฏบิตังิานตามโครงการจัดระบบขอ้มลูและขา่ยงานระบบคอมพวิเตอรข์อง

ไดแ้ก ่ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงนิ ระบบงานบญัชรีะบบงานบญัชทีรัพยส์นิ ระบบงานจัดซือ้ 

ระบบงานจัดจา้ง ระบบงานเงนิเดอืน ระบบงานบรหิารคลังพัสดกุลาง ระบบงานบรหิารน ้ามนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่) การบรหิารขอ้มลูและรายงานภาพรวม

ของงบประมาณการเงนิ การคลัง การพัสดแุละทรัพยส์นิของหน่วยงาน และหนา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดรั้บมอบหมาย

มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครและกฎหมายอืน่ทีก่ าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ทีข่อง

กรงุเทพมหานคร การควบคมุ ดแูลความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง การสง่เสรมิดแูลความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน การสง่เสรมิ
สนับสนุนงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั งานนติกิารทั่วไป งานเกีย่วกบัคดแีละการประสานงานกบัเจา้หนา้ทีต่ ารวจในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคด ีและหนา้ที่

มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิการพัฒนาชมุชน และสงัคมทัง้ทางดา้นกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม 

อนามยั และคณุภาพชวีติ เชน่ การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน การเสรมิสรา้งศักยภาพของผูน้ าชมุชน องคก์รชมุชนและเครอืขา่ยชมุชน การ
พัฒนาสภาพแวดลอ้มและทีอ่ยูอ่าศัย การจัดใหม้อีงคก์รประชาชนในรปูแบบคณะกรรมการชมุชน การสง่เสรมิสนับสนุนและจัดตัง้สหกรณ์ชมุชน กองทุน
พัฒนาชมุชน กองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืง การปรับปรงุชมุชน การรือ้ยา้ยชมุชน การประสานงานกบัหน่วยงานอืน่เพือ่จัดหาทีอ่ยูช่ัว่คราว การสง่เสรมิ
อาชพีการจัดหาแหลง่จ าหน่ายผลผลติ การด าเนนิการเกีย่วกบัศนูยฝึ์กอาชพี การจัดตัง้ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารเงนิออมครอบครัว การด าเนนิการเกีย่วกบัยา
เสพตดิ การสงเคราะหส์ตร ีผูส้งูอาย ุผูด้อ้ยโอกาส และผูป้ระสบภยั การสงเคราะหแ์ละคุม้ครองสวัสดภิาพและสง่เสรมิความประพฤตเิด็ก การควบคมุดแูล
การด าเนนิงานสถานรับเลีย้งเด็กและสถานสงเคราะห ์ศนูยเ์ยาวชน หอ้งสมดุ บา้นหนังสอื ศนูยก์ฬีาและลานกฬีา การด าเนนิการเกีย่วกบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ
และคนพกิาร การใหบ้รกิาร และจัดกจิกรรมนันทนาการดา้นดนตร ีกฬีา หอ้งสมดุ ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์สง่เสรมิ เผยแพร ่ฟ้ืนฟ ูบ ารงุรักษา 
ศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่และวัฒนธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่ งานสภาวฒันธรรมเขต งานพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วและ
พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว การสนับสนุนและประสานการด าเนนิงานรว่มกบัเครอืขา่ยดา้นวัฒนธรรม นันทนาการและการทอ่งเทีย่ว การใหค้ าปรกึษาแนะน าทาง
วชิาการเกษตร และสภาพแวดลอ้มเพือ่การเกษตร การด าเนนิการเกีย่วกบัศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร และหนา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื

การจดัโครงสรา้งการบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร การแบง่สว่นราชการ การก าหนดกรอบ 

อตัราก าลงัและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของหนว่ยงาน และสว่นราชการกรงุเทพมหานคร และมาตรฐานก าหนดต าแหนง่กรงุเทพมหานคร. 



การจัดท าฐานขอ้มลูของส านักงานเขตหลักสี่



ข้อมูลทั่วไปของพืน้ที่เขต

1. จ านวนประชากรในพ้ืนที่จ าแนกตามอายุและแขวง

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

ชาย 1,339    1,790    2,393  2,564  4,062  2,826    2,917    3,028  3,053  2,761  

หญิง 1,292    1,839    2,335  2,604  2,533  2,542    3,098    3,409  3,314  3,459  

รวม 2,631    3,629    4,728  5,168  6,595  5,368    6,015    6,437  6,367  6,220  

ชาย 674       698       865     943     906     928       1,070    1,134  1,208  1,067  

หญิง 634       699       796     966     941     921       1,149    1,383  1,333  1,319  

รวม 1,308    1,397    1,661  1,909  1,847  1,849    2,219    2,517  2,541  2,386  

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

รวมทัง้หมด 3,939    5,026    6,389  7,077  8,442  7,217    8,234    8,954  8,908  8,606  

แขวง…ตลาดบางเขน….

แขวง………………….

แขวง………………….

แขวง

แขวง…ทุง่สองห้อง….

เพศ
อาย ุ(ปี)



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

ชาย 3,083    2,617    2,105  1,402  1,099  720       363       153     57       18       9         38,359    

หญิง 3,674    3,228    2,685  1,936  1,374  946       545       297     118     34       8         41,270    

รวม 6,757    5,845    4,790  3,338  2,473  1,666    908       450     175     52       17       79,629    

ชาย 1,000    849       678     487     318     222       134       67       23       3         3         13,277    

หญิง 1,299    1,081    904     607     424     312       188       102     34       12       4         15,108    

รวม 2,299    1,930    1,582  1,094  742     534       322       169     57       15       7         28,385    

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

รวมทัง้หมด 9,056    7,775    6,372  4,432  3,215  2,200    1,230    619     232     67       24       108,014  

เพศ

แขวง…ทุง่สองห้อง….

แขวง…ตลาดบางเขน...

อาย ุ(ปี ตอ่)
แขวง รวม

แขวง………………….

แขวง………………….



2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิน่ของประชากรในพ้ืนที่ 

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

แขวง...ทุง่สองห้อง... 1,544    1,091    1,244    664 443 459 560 373

แขวง...ตลาดบางเขน... 15 6 3 1 149 162 185 122

แขวง......................

แขวง......................

รวม 1,559    1,097    1,247    665 592 621 745 495

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

แขวง...ทุง่สองห้อง... 4,849    5,269    4,788    2,544  6,837  6,570  6,281    3,465    

แขวง..ตลาดบางเขน... 1,562    1,596    1,455    810     1,738  1,761  1,494    880       

แขวง......................

แขวง......................

รวม 6,411    6,865    6,243    3,354  8,575  8,331  7,775    4,345    

การย้ายออก

แขวง

แขวง
การย้ายเข้า

การเกิด การตาย



3. การย้ายถิน่และเหตุของการย้ายถิน่ (ไม่มีข้อมูล)

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

หางานท า

ต้องการเปลี่ยนงาน

ต้องการรายได้เพ่ิมขึน้

หน้าทีก่ารงาน

ศกึษาตอ่

ย้ายทีอ่ยอ่าศยั

กลบัภมิูล าเนา

ตดิตามครอบครัว

ท ากิจการครอบครัว

รักษาตวั

ขาดคนดแูล

สาเหต/ุแขวง
จ านวน (คน) แยกรายแขวง



ดแูลผู้ อ่ืน

อ่ืน ๆ 

4. จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน

แขวงทุง่สองห้องแขวงตลาดบางเขนแขวง.........แขวง.........

พม่า 3,828    2,306    

ลาว 1,632    376       

เขมร 2,548    836       

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

5. ความหนาแน่นของประชากร

พืน้ที่ จ านวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวง..ทุง่สองห้อง... 79,629  38,359  41,270  34,363  

แขวง..ตลาดบางเขน.. 28,385  13,277  15,108  13,284  

แขวง......................

แขวง......................

แขวง
ประชากร

            ความ

หนาแน่น           

(คน/ตร.กม.)
ครอบครัว

จ านวน (คน) แยกแขวง
ประเทศ

2 4,3



6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน) (ไม่มีข้อมูล)

ศาสนา จ านวน (คน)

พทุธ

อิสลาม

คริสต์

อ่ืนๆ (ระบ)ุ

7. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนที่เขต (ไม่มีข้อมูล)

ศาสนา จ านวน (แหง่)

พทุธ

อิสลาม

คริสต์

อ่ืนๆ (ระบ)ุ

8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์ (ไม่มีข้อมูล)

แขวง จ านวน (แหง่)

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

ช่ือ ความส าคญั



แขวง.......................

9. กิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญ โดดเด่น (ไม่มีข้อมูล)

กิจกรรม

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

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

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

4...........................

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ความส าคญั ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม





โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

15 13 13 12

17 17 3 3

11 11 24 24

12 12 1 1

9 9 3 3

18 16 48 44

11 9 2 2

15 15 4 4

12 12 469 450

11 11 7 7

2. จ านวนข้าราชการการเมือง

........1......... คน

........7........ คน (ปัจจบุนัหมดวาระ)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

จ านวน (คน)

สว่นราชการในส านกังานเขต ลกูจ้างข้าราชการ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ



3. รายได้ของส านักงานเขต 

ประมาณการ รายได้จริง

 - ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 352,000,000.00      277,279,255.62            

2,000,000.00          1,495,104.68                

11,000,000.00        9,982,933.20                

4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต 

สนบัสนนุงานประจ า สนบัสนนุงานยทุธศาสตร์

27,468,000                   

รายได้ (ล้านบาท)
ประเภทของรายได้

 - ภาษีป้าย

 - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ระบ)ุ

 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - ภาษีบ ารุงท้องที่

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

งบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศกึษา

สว่นราชการในส านกังานเขต



1,790,000                     

29,258,000                   

งบสนบัสนนุงานประจ าและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง คา่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าปี

ของหน่วยงาน

5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ทีต่ัง้ ภารกิจ/ความรับผิดชอบ



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

ถนนสายรอง

ตรอก ซอย

จ านวนจดุตดัของถนนในพืน้ทีเ่ขต........................................จดุ

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพ้ืนที่เขต

ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีทีส่ร้าง

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



..........................รูปแบบ

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

2.4 สภาพการจราจรในพ้ืนที่

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

2.5 พ้ืนที่ที่มีปัญหาการจราจร

ช่วงเวลา

2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

2.3 รูปแบบการเดินทางหหลักในพ้ืนที่เขต

สาเหตจดุ/บริเวณทีก่ารจราจรตดิขดั



ระยะทาง (กม.) สถิตผิู้ ใช้ทาง สถิตอิบุตัเิหต

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

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

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

2.9 ระยะเวลาเฉล่ียที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากทีพ่กั/ทีท่ างานถึงบริการขนสง่สาธารณะ)...............................นาที

2.10 สภาพทางเท้าในพ้ืนที่ (ความเห็นทีมี่ตอ่ทางเท้าในพืน้ที)่................................................................................................

ปลายทางช่ือถนน/เส้นทาง ต้นทาง



2.11  ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ทีส่ามารถรองรับได้

รถยนต์ทีร่องรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)

2.12 จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

การป้องกนั/แก้ไขสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุบริเวณทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ

ช่ืออาคาร/สถานทีจ่อดรถยนต์

สาเหตุ

เจ้าของ



หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนที่เขต

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.
หมายเหตุช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)

แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ



2. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขัง และการระบายน ้า

มาก ปานกลาง น้อย

 3. ปริมาณน ้าฝนรวมของพ้ืนที่....................มิลลเิมตร/ปี

 4. ช่วงเวลาที่มีฝนตกมากที่สุดของปี คอื  ระหวา่งเดอืน......................... ถึง เดอืน..........................

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

ระยะเวลา

เฉลี่ยใน

การ

ขนาดพืน้ที่

 (ตร.ม.)
 บริเวณทีเ่ป็นจดุอ่อนน า้ทว่ม สาเหตุ

ผลกระทบตอ่พืน้ที่



 

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

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

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

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

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

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

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

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

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

สถานประกอบการ

โรงงาน

ตลาด 1...........................

ทีต่ัง้ช่ือ

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

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

ประเภทของกิจกรรม

1...........................ชมุชน

ผลกระทบตอ่พืน้ที่



7. จ านวนสถานประกอบการทีจ่ดัสง่รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสยี.......56......แหง่

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ที.่...163.931....ตนั

    ขยะยอ่ยสลาย.....3.002....ตนั

    ขยะรีไซเคลิ.....11.319....ตนั

    ขยะอนัตราย.....0.03.....ตนั

    ขยะทัว่ไป...149.58....ตนั

2. ปริมาณส่ิงปฏิกูลทีจ่ดัเก็บได้....102....ลบ.ม./เดอืน

3. ปริมาณไขมันทีจ่ดัเก็บได้....16....ลบ.ม. /เดอืน

4. ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ทีต่ัง้

พืน้ทีร้่าน (ตร.ม.)

มากวา่ 200 

100-200 

น้อยกวา่ 100 

น้อยกวา่ 100 

100-200 

น้อยกวา่ 100 

น้อยกวา่ 100 

น้อยกวา่ 100 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

99/156 ซ.แจ้งวฒันะ 10 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่

119/119 ริมถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่

4.ร้านรักษ์โลก

6.ร้านป้าน้อย

3.พิมทองซือ้ของเก่า 38/70 ซ.ชินเขต 2/28 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่

ซ.ชินเขต 2/1 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่

ซ.ชินเขต 2/28 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่

7.ร้านบญุมี

8.ร้านคณุเหน่ง

143/20 ซ.แจ้งวฒันะ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

143/5 ซ.แจ้งวฒันะ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

ซ.วภิาวด ี64 แยก 15  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

ช่ือร้าน/สถานทีรั่บชือ้ของเก่า ทีต่ัง้

1.โชคชยัพานิช

2.วงศ์พาณิชย์ สาขาหลกัสี่

5.ร้านณรงค์



อากาศ/เสียง

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

    

2. พ้ืนที/่บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบบริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ผลกระทบพืน้ที/่บริเวณทีมี่ปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ



4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

1 คณุอรศรี

2 คณุอรศรี

3 คณุอรศรี

5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

1 คณุณฐัธิดา

 

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ร้านล้อมเพชร 22.00 - 23.00 น.

ร้านสามล้อ 22.00 - 23.00 น.

ร้านอีสานเสยีงไทย 22.00 - 23.00 น.

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ส านกังานเขตหลกัสี่ เดอืนพฤศจิกายน 2556



6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

7. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี)

จ านวนเร่ือง

ร้องเรียน

จ านวนเร่ืองทีไ่ด้รับ

การแก้ไข
หมายเหตุ

8 8

42 42

พืน้ทีส่เีขียว/ต้นไม้

เร่ือง

ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู

ฝุ่ น/อากาศ

เสยีง

น า้เสยี/การบ าบดั

น า้ทว่ม

ช่ือ ทีต่ัง้ ประเภทของกิจกรรม ผลกระทบ



หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ



ด้านชุมชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

1. ประชากร

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

1. แขวงทุง่สองห้อง เคหะชมุชน 197 176

368 408

260 268

72 87

186 183

240 280

251 265

117 159

92 122

220 362

120 143

302 348

260 300

248 294

231 231

5.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 305

304/8  ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

310/88  ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

311/68  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

10.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 310

11.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 311

12.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 312

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

305/59  ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

4.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 304

อาย ุ(คน)

3.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 303

1.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 301

2.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 302

 301/40 ซ.ก าแพงเพชร 6 ซ.7 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

302/188 ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

303/145  ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

จ านวนประชากร
ทีต่ัง้

306/98  ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

308/87  ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

309/54  ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

313/66  ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

307/77  ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

6.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 306

7.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 307

8.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 308

9.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 309

312/20  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

315/107  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

316/92  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

13.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 313

14.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 315

15.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 316



211 226

200 258

287 222

220 280

119 131

155 102

115 149

231 245

86 115

110 120

135 145

135 145

255 212

29.เคหะชมุชนทา่ทราย 3905 4275

ชมุชนแออดั 482 627

95 114

435 519

139 165

235 255

323/82  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

24.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 325

25.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 327

26.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 328

23.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 324

44/32 ม.1 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

22.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 323

28.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 330

328/31 ม.2  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

329/39 ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

324/53  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

321/30  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

325/12 ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

16.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 317 317/55  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

318/70  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

319/48 ม.2  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

320/138 ม.2  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

327/22 ม.2  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

17.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 318

18.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 319

19.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 320

20.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 321

322/10 ทุง่สองห้อง หลกัสี่21.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 322

27.เคหะชมุชนทุง่สองห้อง 329

33.มิตรประชาพฒันา

34.คนรักถ่ิน

32.ศษิย์หลวงปู่ ขาว

30.คลองเปรมประชาพฒันา

31.ไทรงาม

330/13 ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

304/231 ม.6 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

111/316 ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

111/374 ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

5/1 ซ.แจ้งวฒันะ 5  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

34/2 ม.2  ทุง่สองห้อง หลกัสี่



445 495

72 82

209 250

288 189

413 531

บ้านจดัสรร 165 192

231 225

706 917

1432 1810

380 462

345 420

215 220

126 152

101 123

107 136

109 137

235 260

241 270

อาคารสงู 740 650

36.คลองบางเขน

35.ร่วมพฒันา

93/7 ซ.พหลฯ ตลาดบางเขน หลกัสี่

55/9 ม.1 ตลาดบางเขน หลกัสี่37.ตลาดบางเขน

45/15 ม.5 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

43.ชวนช่ืนบางเขน

38.เทวสนุทร 85/23 ม.5 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

87 ม.3 ตลาดบางเขน หลกัสี่

138/119 ม.2  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

39.บางบวัร่วมใจพฒันา ไม้ 2

40.ลออทิพย์

41.ร่วมกิจกรุงศรีพฒันา

42.พงษ์เพชรแจ้งวฒันะ 14

47.หมูบ้่านช่ืนกมลนิเวศน์ 1

48.ร่มเย็นพฒันา

209/28 ม.2  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

150/75 ซ.แจ้งวฒันะ 14  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

67/128 ม.1 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

17/156 ม.4 ซ.2/3 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

209/147 ม.6 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

149/83 ม.6 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

49.ยิม้สยาม

50.หมูบ้่านพงษ์เพชรวลิลา่

44.หมูบ้่าน กฟภ.นิเวศน์ 2

45.พงษ์เพชรพฒันา

46.หมูบ้่านราชพฤกษ์

51.พินิจสนิละออ

53.ปตอ.1 (1)

52.รัตนชยัวลิลา่

57/26 ม.6  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

58/61 ม.1 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

77/14 ซ.ยิม้สยาม ทุง่สองห้อง หลกัสี่

220/43 ซ.แจ้งวฒันะ 14 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

135/38 ซ.ละออทิพย์  ทุง่สองห้อง หลกัสี่

230/12402 ถ.แจ้งวฒันะ ทุง่สองห้อง หลกัสี่

129/102 ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่



405 550

182 170

250 200

720 340

1550 1750

157 193

201 173

ชมุชนเมือง 2100 2500

140 420

4785 8752

157 166

245 379

212 244

2. แขวงตลาดบางเขนเคหะชมุชน 275 303

915 1265

ชมุชนแออดั 808 811

345 370

208 247

906 696

54.ปตอ.1 (2)

55.กองทหารพลาธิการฯ

56.กองสรรพาวธุเบา พล.1 รอ.

58.แฟลตต ารวจสว่นกลางฯ

59.กองบญัชาการศกึษา

54/153 ม.6 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

72.ชายคลองบางบวั

69.ก้าวหน้า

67.บางบวั ม.อาทิตย์

212/733 ถ.วภิาวดรัีงสติ 27 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

89/100 ม.5 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

119/1 ม.2 ถ.แจ้งวฒันะ ทุง่สองห้อง หลกัสี่

200/358 ถ.แจ้งวฒันะ ทุง่สองห้อง หลกัสี่

62.อยู่แล้วรวย

63.ชินเขต

60.ชาวลาดตระเวน

61.แจ้งวฒันะผาสกุ

34/9 ม.5 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

57.ทหารเสอื

230/6313 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

123/44 ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

11/236 ถ.แจ้งวฒันะ ทุง่สองห้อง หลกัสี่

33/1 ซ.แจ้งวฒันะ 13 แยก 3-2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

68.เคหะชมุชนบางบวั 304/1087 ม.3 ตลาดบางเขน หลกัสี่

106/2 ม.2 ตลาดบางเขน หลกัสี่

15/1 ถ.ก าแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน หลกัสี่

63/6 ตลาดบางเขน หลกัสี่

70.อยู่ดมีีสขุร่วมใจ

71.ตลาดหลกัสี่

106/4 ซ.พหลโยธิน 49/1 ตลาดบางเขน หลกัสี่

252/30 ถ.วภิาวดรัีงสติ 70 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

99/235 ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

283/12 ซ.แจ้งวฒันะ 6 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

64.บางบวัเชิงสะพานไม้ 1

65.ซอยพชัราภา

66.มีสขุ

305/143 ม.บ้านอาทิตย์ ตลาดบางเขน หลกัสี่



363 441

144 176

343 367

อาคารสงู 340 375

250 223

104 110

126 151

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน

ประถมศกึษา มธัยม อดุมศกึษา อ่ืน ๆ 

1. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

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

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

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

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

การศกึษา (ร้อยละ)

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

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

89/654 ตลาดบางเขน หลกัสี่

77.แฟลตต ารวจอิสระ

217/69 ม.1  ตลาดบางเขน หลกัสี่

115/193 ม.3 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

200/566 ม.2 ทุง่สองห้อง หลกัสี่

75.หลงัแฟลตร่วมพฒันา 221/12 ซ.วภิาวดฯี 25 ตลาดบางเขน หลกัสี่

171/2 ม.2 ตลาดบางเขน หลกัสี่

107/19 ม.4 ตลาดบางเขน หลกัสี่

79.หลกัสี่

74.หลกัสี่พฒันา 99

76.ตรีเพชร 2

77.เมาคลี

73.เปรมสขุสนัต์



ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

2. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

3. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน

รับจ้างทัว่ไป ลกูจ้าง/พนกังานบริษัท
รับราชการ/

วสิาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจสว่นตวั อ่ืน ๆ 

1. แขวง.............. เคหะชมุชน

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

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

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

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

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

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

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

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

รายได้

เฉลี่ยของ

ครัวเรือน/

เดอืน 

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

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

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

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

อาชีพ (ร้อยละ)

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

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



ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

2. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

3. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน

จ านวนผู้ มีสทิธ์ิ ร้อยละผู้ ใช้สทิธิ

การมีสว่นร่วมทางการเมือง (ลา่สดุ)แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

2. แขวง.............. เคหะชมุชน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

3. แขวง.............. เคหะชมุชน 1...............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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 านวนรับนกัศกึษาได้เทา่ไหร่ 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



ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตหลักสี่

ขอ้มลูโรงเรยีน

1.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 6 ราย รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 14 ราย

-  โรงเรียนการเคหะท่าทราย รอง ผอ. 3 คน

  (นายสมเจตน์  สมบูรณ์ศิลป์)

-  โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวทิยา 1 รอง ผอ. 3 คน

  (นางอ าไพ  จันทปัญญาศิลป)์

-  โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวทิยา 2 รอง ผอ. 2 คน

  (นายวชัระ  สินธารา)

-  โรงเรียนบางเขน (ไวส้าลีอนุสรณ์) รอง ผอ. 2 คน

  (นายปราโมทย์  สุขสวสัด์ิ)

-  โรงเรียนวดัหลักส่ี (ทองใบทิวารีวทิยา) รอง ผอ. 2 คน

  (นายณัฐวฒิุ  ชูสุข)

-  โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) รอง ผอ. 2 คน

  (นางสมพร  นันทวจิารณ์)

รวม  6  คน รวม  14  คน

2.  อัตราก าลัง

-  ผู้อ านวยการสถานศึกษาคศ. 3  จ านวน  5  คน คศ. 2  จ านวน  1  คน

-  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาคศ. 3  จ านวน  8  คน คศ. 2  จ านวน  6  คน

3.  วุฒิการศึกษาของ ผอ. และ รอง ผอ.

-  แยกตามวุฒิ ปริญญาเอก ไม่มี

ปริญญาโท 20  คน (ทุกคน)

ปริญญาตรี ไม่มี

-  แยกตามโรงเรยีน

โรงเรียนการเคหะท่าทราย ปริญญาโท  จ านวน  4  คน

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวทิยา 1 ปริญญาโท  จ านวน  4  คน



โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวทิยา 2 ปริญญาโท  จ านวน  3  คน

โรงเรียนบางเขน (ไวส้าลีอนุสรณ์) ปริญญาโท  จ านวน  3  คน

โรงเรียนวดัหลักส่ี (ทองใบทิวารีวทิยา) ปริญญาโท  จ านวน  3  คน

โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) ปริญญาโท  จ านวน  3  คน

 รวมจ านวน  20  คน

ขอ้มลูขา้ราชการครใูนโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร ในส านักงานเขตหลักสี่

1.  จ านวน  

ขา้ราชการคร ูมจี านวนทั้งสิน้ 257 คน แบ่งเป็น

ขา้ราชการครผูู้ชาย จ านวน 51 คน ขา้ราชการครผูู้หญงิ จ านวน 206 คน

-โรงเรียนการเคหะท่าทราย จ านวน 12 คน -โรงเรียนการเคหะท่าทราย จ านวน 46 คน

-โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวทิยา 1จ านวน 12 คน -โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวทิยา 1จ านวน 48 คน

-โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวทิยา 2จ านวน 5 คน -โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวทิยา 2จ านวน 26 คน

-โรงเรียนบางเขน (ไวส้าลีอนุสรณ์) จ านวน 9 คน -โรงเรียนบางเขน (ไวส้าลีอนุสรณ์) จ านวน 26 คน

-โรงเรียนวดัหลักส่ี (ทองใบทิวารีวทิยา) จ านวน 7 คน-โรงเรียนวดัหลักส่ี (ทองใบทิวารีวทิยา) จ านวน 31 คน

-โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) จ านวน 6 คน-โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) จ านวน 29 คน

2.  อัตราก าลัง  กรอบอัตราก าลังครูตามจ านวนนักเรียน ณ วนัที่ 10 ม.ิย. 57 

-  แยกตามต าแหน่ง

ครู คศ. 3 จ านวน  66  ราย

ครู คศ. 2 จ านวน 115  ราย

ครู คศ. 1 จ านวน   58  ราย

ครูผู้ช่วย จ านวน 18  ราย

-  แยกตามโรงเรยีน

โรงเรียนการเคหะท่าทรายครู คศ. 3 จ านวน 22  ราย

ครู คศ. 2 จ านวน  23 ราย

ครู คศ. 1 จ านวน  11  ราย

ครูผู้ช่วย จ านวน  2  ราย รวม  58  ราย



โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวทิยา 1ครู คศ. 3 จ านวน 9  ราย

ครู คศ. 2 จ านวน  31 ราย

ครู คศ. 1 จ านวน  15  ราย

ครูผู้ช่วย จ านวน   5  ราย รวม  60  ราย

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวทิยา 2ครู คศ. 3 จ านวน 6  ราย

ครู คศ. 2 จ านวน  19 ราย

ครู คศ. 1 จ านวน  4  ราย

ครูผู้ช่วย จ านวน  2  ราย รวม  31  ราย

โรงเรียนบางเขน (ไวส้าลีอนุสรณ์)ครู คศ. 3 จ านวน 6  ราย

ครู คศ. 2 จ านวน  15 ราย

ครู คศ. 1 จ านวน  8  ราย

ครูผู้ช่วย จ านวน  6  ราย รวม  35  ราย

โรงเรียนวดัหลักส่ี (ทองใบทิวารีวทิยา)ครู คศ. 3 จ านวน 17  ราย

ครู คศ. 2 จ านวน  14 ราย

ครู คศ. 1 จ านวน  7  ราย

ครูผู้ช่วย ไม่มี รวม  38  ราย

โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)ครู คศ. 3 จ านวน 6  ราย

ครู คศ. 2 จ านวน  13 ราย

ครู คศ. 1 จ านวน  13  ราย

ครูผู้ช่วย จ านวน  3  ราย รวม  35  ราย

3.  วุฒิการศึกษา

-  แยกตามวุฒิ ปริญญาเอก ไม่มี

ปริญญาโท 60  คน

ปริญญาตรี 197 คน

-  แยกตามโรงเรยีน

โรงเรียนการเคหะท่าทรายปริญญาโท จ านวน 22 คน ปริญญาตรี จ านวน36 คน

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวทิยา 1ปริญญาโท  จ านวน  10  คนปริญญาตรี จ านวน50 คน

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวทิยา 2ปริญญาโท จ านวน 6  คน ปริญญาตรีจ านวน 25 คน



โรงเรียนบางเขน (ไวส้าลีอนุสรณ์)ปริญญาโท จ านวน  9  คน ปริญญาตรีจ านวน 26 คน

โรงเรียนวดัหลักส่ี (ทองใบทิวารีวทิยา)ปริญญาโท  จ านวน  6  คน ปริญญาตรี จ านวน30 คน

โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)ปริญญาโท จ านวน 7 คน ปริญญาตรี จ านวน28 คน

ขอ้มลูลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชัว่คราวในโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร ในส านักงานเขตหลักสี่

1.  ลูกจ้างประจ า

พนักงานสถานที่ (ภารโรง) จ านวน   19 ชาย  15  ราย  หญิง  4  ราย ครบตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ

พนักงานทั่วไป (คนงาน) จ านวน   1 ราย      หญิง  1  ราย ครบตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ

พี่เล้ียงเด็ก จ านวน   10 ราย ครบตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ

รวมจ านวนทั้งสิน้   30 ราย

2.  ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานสถานที่ (ภารโรง) จ านวน 10 ราย ชาย 9 ราย  หญิง 1 ราย ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ

พนักงานทั่วไป (คนงาน) จ านวน  1 ราย หญิง  1  ราย ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ

คนสวน จ านวน    1  ราย หญิง  1  ราย ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ

พี่เล้ียง จ านวน  30 ราย ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ

รวมจ านวนทั้งสิน้           42 ราย

รวมจ านวนลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชัว่คราวทั้งสิน้   72 ราย

ขอ้มลูนักเรยีนโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร ในส านักงานเขตหลักสี่ (ณ วันที่ 10 มถุินายน 2557)

1.  จ านวนนักเรียน

-  นักเรยีนชาย จ านวน  2,751  คน

-  นักเรยีนหญงิ จ านวน  2,606  คน

รวมจ านวนนักเรยีนทั้งสิน้  5,357  คน



โรงเรยีนการเคหะท่าทราย

ชั้นอนุบาล  จ านวน  229  คน    ชั้น ป.1 - ป.6  จ านวน  864  คน   ชั้น ม.1 - ม.3 จ านวน  194  คน

นักเรียนชาย  จ านวน  671  คนนักเรียนหญิง  จ านวน  616 คน

รวมจ านวนนักเรียนทั้งส้ิน  1,287  คน

โรงเรยีนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1

ชั้นอนุบาล  จ านวน  171  คน    ชั้น ป.1 - ป.6  จ านวน  815  คน   ชั้น ม.1 - ม.3 จ านวน  261  คน

นักเรียนชาย  จ านวน  650  คนนักเรียนหญิง  จ านวน  597 คน

รวมจ านวนนักเรียนทั้งส้ิน  1,247  คน

โรงเรยีนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2

ชั้นอนุบาล  จ านวน  126  คน    ชั้น ป.1 - ป.6  จ านวน  378  คน   ชั้น ม.1 - ม.3 จ านวน  173  คน

นักเรียนชาย  จ านวน  332  คนนักเรียนหญิง  จ านวน  345 คน

รวมจ านวนนักเรียนทั้งส้ิน  677  คน

โรงเรยีนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ)์

ชั้นอนุบาล  จ านวน  127  คน    ชั้น ป.1 - ป.6  จ านวน  454  คน   ชั้น ม.1 - ม.3 จ านวน  204  คน

นักเรียนชาย  จ านวน  406  คนนักเรียนหญิง  จ านวน  379 คน

รวมจ านวนนักเรียนทั้งส้ิน  785  คน

โรงเรยีนวัดหลักสี ่(ทองใบทิวารวีิทยา)

ชั้นอนุบาล  จ านวน  170  คน    ชั้น ป.1 - ป.6  จ านวน  576  คน

นักเรียนชาย  จ านวน  363  คนนักเรียนหญิง  จ านวน  383 คน

รวมจ านวนนักเรียนทั้งส้ิน  746  คน

โรงเรยีนทุ่งสองห้อง (คุปตษัเฐียรอุทิศ)

ชั้นอนุบาล  จ านวน  93  คน    ชั้น ป.1 - ป.6  จ านวน  364  คน   ชั้น ม.1 - ม.3 จ านวน  158  คน

นักเรียนชาย  จ านวน  329  คนนักเรียนหญิง  จ านวน  286 คน

รวมจ านวนนักเรียนทั้งส้ิน  615  คน



2.  จ านวนห้องเรียน

-  ชัน้อนุบาล จ านวน  32  ห้องเรยีน

-  ชัน้ ป.1 - ป.6จ านวน  105  ห้องเรยีน

-  ชัน้ ม.1 - ม.3จ านวน  33  ห้องเรยีน

รวมจ านวนทั้งสิน้170  ห้องเรยีน

โรงเรยีนการเคหะท่าทราย

ชั้นอนุบาล  จ านวน  8  ห้อง    

ชั้น ป.1 - ป.6  จ านวน  24 ห้อง   

ชั้น ม.1 - ม.3 จ านวน  6  ห้อง รวมจ านวน38  ห้องเรยีน

โรงเรยีนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1

ชั้นอนุบาล  จ านวน  6  ห้อง    

ชั้น ป.1 - ป.6  จ านวน  24 ห้อง   

ชั้น ม.1 - ม.3 จ านวน  9  ห้อง รวมจ านวน39  ห้องเรยีน

โรงเรยีนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2

ชั้นอนุบาล  จ านวน  4  ห้อง    

ชั้น ป.1 - ป.6  จ านวน  12 ห้อง   

ชั้น ม.1 - ม.3 จ านวน  6  ห้อง รวมจ านวน22  ห้องเรยีน

โรงเรยีนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ)์

ชั้นอนุบาล  จ านวน  4  ห้อง    

ชั้น ป.1 - ป.6  จ านวน  15 ห้อง   

ชั้น ม.1 - ม.3 จ านวน  6  ห้อง รวมจ านวน 25 ห้องเรยีน

โรงเรยีนวัดหลักสี ่(ทองใบทิวารวีิทยา)

ชั้นอนุบาล  จ านวน  6  ห้อง    

ชั้น ป.1 - ป.6  จ านวน  18 ห้อง   รวมจ านวน  24  ห้องเรยีน

โรงเรยีนทุ่งสองห้อง (คุปตษัเฐียรอุทิศ)

ชั้นอนุบาล  จ านวน  4  ห้อง    

ชั้น ป.1 - ป.6  จ านวน  12 ห้อง   



ชั้น ม.1 - ม.3 จ านวน  6  ห้อง รวมจ านวน 22 ห้องเรยีน

3.  จ านวนนักเรียนเรียนร่วม/ครูผู้ดูแล

-  นักเรยีนเรยีนรว่ม (ชาย) จ านวน  51  คน  นักเรยีนเรยีนรว่ม (หญงิ) จ านวน  26  คน

รวมจ านวนนักเรยีนเรยีนรว่มทั้งสิน้  77  คน

- ครผูู้ดแูลนักเรยีนเรยีนรว่มจ านวน  4  คน  (ขาด 3 คน) 

โรงเรยีนการเคหะท่าทราย

นักเรียนชาย  จ านวน  12  คน นักเรียนหญิง  จ านวน  8  คน

บกพร่องทางสติปัญญาจ านวน  7  คน บกพร่องทางสติปัญญาจ านวน  7  คน

บกพร่องทางการเรียนรู้จ านวน  3  คน ออทิสติก จ านวน  1  คน

ออทิสติก จ านวน  2  คน

รวมจ านวนนักเรียนเรียนร่วมทั้งส้ิน  20  คนครูผู้ดูแล จ านวน  2  คนตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ

โรงเรยีนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2

นักเรียนชาย  จ านวน  17  คน แบ่งเป็น นักเรียนหญิง  จ านวน  11  คน  แบ่งเป็น

บกพร่องทางสติปัญญาจ านวน  12  คน บกพร่องทางสติปัญญาจ านวน  7  คน

บกพร่องทางการเรียนรู้จ านวน  1  คน บกพร่องทางการเรียนรู้จ านวน  1  คน

บกพร่องทางการได้ยินจ านวน  1  คน บกพร่องทางการได้ยินจ านวน  2  คน

ออทิสติก จ านวน  3  คน พิการซ้ าซ้อนจ านวน 1  คน

รวมจ านวนนักเรียนเรียนร่วมทั้งส้ิน  28  คนครูผู้ดูแล จ านวน  1  คนขาด  2  คน

โรงเรยีนวัดหลักสี ่(ทองใบทิวารวีิทยา)

นักเรียนชาย  จ านวน  22  คน นักเรียนหญิง  จ านว 7  คน

บกพร่องทางการเรียนรู้จ านวน  20  คน บกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน6คน

ออทิสติก จ านวน  1  คน บกพร่องทางร่างกาย จ านวน1 คน

พิการซ้ าซ้อน จ านวน 1  คน 

รวมจ านวนนักเรียนเรียนร่วมทั้งส้ิน  29  คนครูผู้ดูแล จ านวน  1  คน ขาด  1  คน



คะแนนเฉลีย่จากการทดสอบระดบัขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556

ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  ส านักงานเขตหลักสี่

คะแนนเฉลีย่ระดบัเขต 43.38 38.47 35.48 36.33 31.06

คะแนนเฉล่ียระดับ กทม. 45.31 41.26 36.67 38.73 31.78

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 45.02 41.95 37.40 38.31 33.82

คะแนนเฉลีย่จากการทดสอบระดบัขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3  ส านักงานเขตหลักสี่

คะแนนเฉลีย่ระดบัเขต 41.87 22.07 34.51 36.56 26.50

คะแนนเฉล่ียระดับ กทม. 43.04 22.89 34.89 37.44 27.49

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 44.25 25.45 37.95 39.37 30.35

สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กลุม่สาระ ภาษาไทย

กลุม่สาระ ภาษาไทย



ด้านสังคม 

1. จ านวนผู้ พิการ/ผู้สงูอายทุีล่งทะเบียน และได้รับการดแูล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้ พิการ 871 871 ณ เดอืน ก.ย. 57

ผู้สงูอายุ 11,126       11,126                ณ เดอืน ก.ย. 57

2. จ านวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ส ารวจ ได้รับบริการ

เดก็เร่ร่อน 0 0

คนไร้บ้าน 1 1 สง่ร.พ.ศรีธัญญา

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท
จ านวน (ราย)

หมายเหตุ

หมายเหตุ



3. จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน

จ านวนเดก็

85 คน

87 คน

57 คน

77 คน

90 คน

30 คน

4. จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสอื/ผู้ ใช้บริการ

จ านวน (แหง่)
ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

0 0

5 440

ทีต่ัง้ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน

ศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนชมุชนชายคลองบางบวัชมุชนชายคลองบางบวั

ศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนชมุชนตรีเพชร 2

ศนูย์สงเคราะห์เดก็ก่อนวยัเรียนทุง่สองห้อง

ศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนชมุชนบางบวั ชมุชนบางบวั (ม.บ.อาทิตย์)

ศนูย์พฒันาเดก็ แฟลตต ารวจสว่นกลาง

ชมุชนตรีเพชร 2

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ นปค. ประจ าพืน้ทีทุ่ง่สองห้อง ชมุชน ปตอ.

เคหะชมุชนทุง่สองห้อง

ชมุชนแฟลตต ารวจสว่นกลาง

ประเภท

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนงัสอื



5.  จ านวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย)

จ านวน

ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

0 0

0 0

6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ

ลาน A 5 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 182500 ราย/ปี

ลาน B 3 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 65700 ราย/ปี

ลาน C 14 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 153300 ราย/ปี

จ านวนลาน

กีฬา Extreme

 sports

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

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

ศนูย์เยาวชน

ศนูย์กีฬา

ประเภท



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 24  ราย (ทนุการศกึษา)

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

√ 220 แผง

√ 85 แผง

√ 69 แผง

√ 90 แผง

3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

แผง ผู้ ค้า (ราย)

17 17

จ านวน
จดุผอ่นผนั/บริเวณ

1.จดุผอ่นผนัซอยวภิาวดรัีงสติ 64

หมายเหตุ

ตลาดชินมณี ซอยชินเขต

จ านวนแผงทีต่ัง้/บริเวณช่ือตลาด

ตลาดเคหะทุง่สองห้อง การเคหะทุง่สองห้อง

ตลาดเมืองทอง ซอยแจ้งวฒันะ 14

ตลาดพงษ์เพชร ถนนงามวงศ์วาน

เจ้าของ



4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

พืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ที่ 105.75 ไร่

จ านวนเกษตรกร 30 ราย

ผลผลติ (ระบชุนิด/ประเภท/ช่วงเวลาทีไ่ด้ผลผลติ/ผลผลติตอ่ไร่)

1. พืชผกัสวนครัว

2. การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ (กบ-ปลา)

3. ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

ผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND 

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

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

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

สนิค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภณัฑ์

1. ชา-กาแฟ 15 อิน 1 ผสม

2. ข้าวกล้องหอมนิลเพาะงอก

3. แป้งลชูพาวเดอร์โปรตนีไหม

4. ผ้าไหมทอมือยกดอก

5. น า้พริกกรองทอง

6. สายคาดเอวประดษิฐ์จากผ้า/วสัดเุหลอืใช้



7. กางเกงออกก าลงักาย

8. กระเป๋าผ้า

9. เซรามิค

10. ดอกไม้ประดษิฐ์จากดนิ (ชดุเชิงเทียนมงคลแหง่อาเซียน)

11. ศลิปะบนใบไม้

12. โพน่ีสบูส่มนุไพรลิน้ทะเล

13. ลกูชิน้โกฮบัเมืองทอง 1

14. ดอกไม้ประดษิฐ์จากดนิไทย

15. กลุ่มอาชีพนรีภรณ์ไหมไทย

16. นางฟ้าตวัน้อยและชดุไทยไซร์บาร์บี ้

17. เปเปอร์ ริสต้า รีไซเคลิ

18. โพธ์ิเงิน โพธ์ิทอง

19. น า้ยาอเนกประสงค์ยายเนียน

20. กระเป๋าถกัแฟชัน่

21. กระเป๋าถกัแฟชัน่



5. โรงงาน

จ านวนแรงงาน

6. สถานประกอบการ

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศนูย์การค้า ซูปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท สถานีบริการน า้มนั/ก๊าช ธนาคาร โรงจ าน า

1 3 2 4 43 18 0 0

0 3 1 1 21 6 0 0

สถานประกอบการ (แหง่)
แขวง

ช่ือโรงงาน ประเภทการประกอบการทีต่ัง้

แขวง..ทุง่สองห้อง..

แขวง..ตลาดบางเขน..

แขวง............................

แขวง............................



ร้านขายทอง ร้านอาหาร

0 100

0 59

7. การท่องเที่ยว

จ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่ 2 แหง่

จ านวน (แหง่)

1

1

แขวง

แขวง............................

0

17

แผงอาหารริมบาทวถีิ

สถานประกอบการ (ตอ่)

แขวง............................

แขวง..ทุง่สองห้อง..

แขวง..ตลาดบางเขน..

ประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่ว

วดั

สวนเกษตร

ช่วงเวลาทีมี่การทอ่งเทีย่ว

ทกุฤดกูาล

ทกุฤดกูาล



กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

งบประมาณทีใ่ช้

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

 - การกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ

อบุตัเิหตทุางถนน

อคัคภียั

ป้ายล้ม

หมายเหตุประเภท

อาชญากรรม

 - ท าร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

สารเคมีร่ัวไหล

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

หมายเหตุ

อาคารทรุด/ถลม่



2.2 จ านวนจดุเสี่ยงในพืน้ที่ จดุ

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

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

2.5 จ านวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ที่

บริเวณ/พืน้ทีท่ีเ่ป็นจดุเสี่ยง สาเหตหุรือปัจจยัเสี่ยง วธีิการป้องกนั/แก้ไข

พืน้ทีใ่ห้บริการสถานี

หมายเหตุ



2.6 จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลงิ/หวัจ่ายน า้ดบัเพลงิ

......................สถานี

......................สถานี

......................แหง่

......................มลูนิธิ

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

จ านวนหวัจ่ายน า้ดบัเพลงิในพืน้ที่

จ านวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ที่

จ านวนสถานีดบัเพลงิ

จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั



ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ)

1. สถิตกิารเลอืกตัง้

ผู้ มีสทิธิ ผู้มาใช้สทิธ

สว. 86,959 29,830         ข้อมลูเม่ือ 30 มี.ค. 57

สส. 87,254       66,193         ข้อมลูเม่ือ 3 ก.ค. 54 (เน่ืองจากวนัที ่2 ก.พ. 57 ไม่ได้เลอืกตัง้)

 ผว.กทม. 85,035       56,167         ข้อมลูเม่ือ 3 มี.ค. 56

สก. 85,386       37,607         ข้อมลูเม่ือ 29 ส.ค. 53

สข. 86,764       36,111         ข้อมลูเม่ือ 6 มิ.ย. 53

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

สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้ทีต่ัง้ช่ือองค์กร

ไม่มี

การมีสว่นร่วม (ราย)
การเลอืกตัง้

กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่



3. จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

จ านวน (คน)

10

9

4

1

1,009           

164

6

1

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

 - อาสาสมคัรดนตรี

หมายเหตุ

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

อาสาสมคัร

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ

 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ อาสาสมคัรปฏิบตังิานเดก็ สตรี ผู้สงูอาย ุคนพิการและผู้ ด้อยโอกาส

 - อาสาสมคัร อปพร.

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย ชมุชนก้าวหน้าและชายคลองบางบวั ชมุชนละ 3 คน

 - อาสาสมคัรลานกีฬา

 - อาสาสมคัรพิทกัสิ่งแวดล้อม

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)



ปัญหาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพืน้ทีเ่ขต

ด้าน ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพืน้ที่ แนวทางแก้ไข

1. ดา้นกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ดา้นสังคม

3. ดา้นเศรษฐกิจ

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

5. ดา้นสาธารณสุข

6. ดา้นการบริหารจดัการ

7. อ่ืน ๆ (ระบุ)


