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ส านักงานเขตหนองจอก 
 

1. ข้อมูลทั่วไป    
1) ประวัติความเป็นมาของพ้ืนที/่ส านักงานเขต 

เดิมเขตหนองจอกมีฐานะเป็น อ าเภอหนองจอก ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ที่มาตั้งถิ่นฐานพวกแรกๆ เป็นชาวไทยมุสลิมที่อพยพมาจากหัวเมือง
ภาคใต้ โดยตั้งชุมชนตามแนวคลองแสนแสบซึ่งได้มีการขุดลอกขยายคลองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว และอีก 5 ปีต่อมา (พ.ศ. 2445) อ าเภอหนองจอกก็ได้มาขึ้นอยู่กับเมืองมีนบุรีซึ่งเป็นหัวเมืองที่ตั้งขึ้น
ใหม่ ในมณฑลกรุงเทพ 

ต่อมา เกิดสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ
ของทางราชการ ในปี พ.ศ. 2474 จังหวัดมีนบุรีจึงถูกยุบรวมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพระนคร ส่วนอ าเภอ 
หนองจอกถูกโอนไปขึ้นกับจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทางและการติดต่อระหว่างกัน 
ในปีถัดมา (พ.ศ. 2475) ทางราชการจึงได้ย้ายอ าเภอหนองจอกมาเป็นเขตการปกครองในจังหวัดพระนคร 

จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2514 มีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกัน
เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และในปีถัดมา (พ.ศ. 2515) ก็มีประกาศคณะปฏิวัติเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเมือง
หลวงใหม่อีกครั้งจากนคร หลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานคร แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นเขตและแขวงแทนอ าเภอ
และต าบล อ าเภอหนองจอกจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตหนองจอก นับแต่นั้น 

2) พ้ืนที่ เขตปกครองอาณาเขตติดต่อ และแผนที ่
ส านักงานเขตหนองจอก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร  จ านวนเนื้อที่

ประมาณ 236.261 ตารางกิโลเมตร  เป็นเขตที่มีเนื้อที่มากที่สุด ประมาณ 1 ใน 7 ของจ านวน เนื้อที่รวมของ
กรุงเทพมหานคร  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือติดต่ออ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต้ติดต่อเขตลาดกระบัง 
ทิศตะวันออกติดต่ออ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตกติดต่อเขตมีนบุรี  และเขตคลองสามวา 

 
 การปกครอง 
 แบ่งการปกครองเป็น 8 แขวง  ดังนี้ 
1. แขวงกระทุ่มราย 
 2. แขวงหนองจอก 

  3. แขวงคลองสิบ 
  4. แขวงคลองสิบสอง 
  5. แขวงโคกแฝด 

6. แขวงล าผักชี 
  7. แขวงล าต้อยติ่ง 
  8. แขวงคู้ฝั่งเหนือ 
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3)  ประชากร  
o จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ์
o โครงสร้างประชากร (เด็ก วัยแรงงาน ผู้สูงวัย) 
o จ านวนบ้าน/จ านวนครัวเรือน     
o ความหนาแน่นและการกระจายตัวของประชากร 

แขวง ประชากร พ้ืนที่      ความหนาแน่น     
(คน/ตร.กม.) 

จ านวน
บ้าน  ครอบครัว 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลัง) 

แขวงกระทุ่มราย 35,912 17,528 18,384 38 942 14,070   

แขวงหนองจอก 19,113 9,267 9,846 30 637 6,524   

แขวงคลองสิบ 8,620 4,277 4,343 31 279 2,019   

แขวงคลองสิบสอง 10,108 4,954 5,154 39 260 3,189   

         
แขวง ประชากร พ้ืนที่ ความหนาแน่น     

(คน/ตร.กม.) 

จ านวน
บ้าน ครอบครัว 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลัง) 

แขวงโคกแฝด 32,731 16,041 16,690 23 1,453 10,664   

แขวงคู้ฝั่งเหนือ 16,853 8,209 8,644 18 949 5,615   

แขวงล าผักชี 28,920 13,900 15,020 33 867 11,458   

แขวงล าต้อยติ่ง 9,016 4,457 4,559 25 364 2,535   
o การนับถือศาสนา 
 อิสลาม จ านวน 75 เปอร์เซ็นต์ 
 พุทธ จ านวน 20 เปอร์เซ็นต์ 
 คริสต์ จ านวน 5 เปอร์เซ็นต์ 
o สัญชาติ/เชื้อชาติ 
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o อัตราการเกิด/การตาย 

แขวง 
การเกิด การตาย 

ปี 
2554 

ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2554 

ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

แขวงกระทุ่มราย 481 400 135 75 143 170 233 174 

แขวงหนองจอก 2 0 43 24 93 82 78 23 

แขวงคลองสิบ 0 1 13 18 59 65 41 19 

แขวงคลองสิบสอง 0 0 12 9 54 66 46 20 
แขวงโคกแฝด 0 0 54 21 124 149 104 40 

แขวงคู้ฝั่งเหนือ 0 0 32 20 65 69 58 19 

แขวงล าผักชี 0 2 25 10 134 125 93 45 

แขวงล าต้อยติ่ง 1 0 13 8 52 45 33 35 

รวม 484 403 327 185 724 771 686 375 

o อัตราการย้ายถิ่น/สาเหตุการย้ายถิ่น 

แขวง 
การย้ายเข้า การย้ายออก 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ปี 

2557 
ปี 

2554 
ปี 

2555 
ปี 

2556 
ปี 

2557 

แขวงกระทุ่มราย 2,990 3,024 2,779 1,666 2,068 2,137 1,999 1,328 

แขวงหนองจอก 1,453 1,463 1,520 922 866 836 839 468 

แขวงคลองสิบ 441 395 437 255 363 278 310 158 

แขวงคลองสิบสอง 606 702 670 312 576 550 473 274 

แขวงโคกแฝด 2,387 2,173 2,110 1,233 1,872 1,827 1,786 1,021 

แขวงคู้ฝั่งเหนือ 1,346 1,350 1,175 645 755 777 734 440 

แขวงล าผักชี 1,925 1,876 1,810 999 1,552 1,467 1,411 857 

แขวงล าต้อยติ่ง 582 515 593 306 358 351 368 211 

รวม 11,730 11,498 11,094 6,338 8,410 8,223 7,920 4,757 
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o ประชากรแฝง/แรงงานต่างด้าว(ที่ลงทะเบียน) 

ประเทศ 
จ านวน (คน) แยกแขวง 

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

พม่า 3,743 
   ลาว 699 
   เขมร 1,290 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 

     
4)  โครงสร้างทางการบริหาร/อัตราก าลัง  

o จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง 

ส่วนราชการในส านักงานเขต 

จ านวน (คน) 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

อัตราถือครอง อัตราจริง อัตราถือครอง อัตราจริง 

ฝุายปกครอง 15 15 26 25 

ฝุายทะเบียน 16 16 0 0 

ฝุายเทศกิจ 13 13 30 30 

ฝุายการคลัง 16 15 2 2 

ฝุายการศึกษา 9 9 2 2 

ฝุายโยธา 19 18 67 60 

ฝุายรายได้ 14 13 3 3 

ฝุายพัฒนาชุมชนฯ 16 16 2 2 

ฝุายรักษาความสะอาด 12 9 280 278 

ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 10 9 6 5 
o จ านวนข้าราชการการเมือง 

- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร .........1.......... คน 

 - สมาชิกสภาเขต .........7.......... คน 
  
 5)  อ านาจหน้าที่/ความรับผิดชอบของฝุายต่าง ๆ ในส านักงานเขต 

1. ฝุายปกครอง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการทั่วไป การเงิน และพัสดุ การ
บริหารงานบุคคล การปกครองท้องที่ การเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ และ
อุบัติภัย การปูองกันภัยฝุายพลเรือน การจัดท าแผนพัฒนาเขต งานด้านสารสนเทศ การรับส่งวิทยุเ ขต 
การดูแลรักษาสถานที่ และยานพาหนะส่วนกลาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
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2. ฝุายทะเบียน  รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียน
บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนทั่วไป ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อตัวชื่อสกุล การจัดท าบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนการด าเนินการแก่ผู้กระท าผิดพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรและ
พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3.  ฝุายโยธา  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้างฯ ซ่อมแซม และปรับปรุงโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้เป็นไปตามงบประมาณประจ าปี การส ารวจเพ่ือวาง
แผนการก่อสร้าง การปรับปรุงระบบระบายน้ า การบ ารุงรักษาคูคลอง และท่อระบายน้ า การปูองกันน้ า
ท่วม การควบคุมบังคับการ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลรักษาที่สาธารณะ ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองวางผังเมืองวางผังปรับปรุงบริเวณ
เฉพาะ หรือบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตรวจสอบ และ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามมาตรฐานผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร รวมทั้งวางแผนด้าน
งบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4.  ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล
สถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลการตลาด การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การ
สุขาภิบาลทั่วไป ให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาล และถูกสุขลักษณะ การจัดระบบหาบเร่ แผงลอยตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข การพัฒนา ควบคุม และรักษาสิ่งแวดล้อม ตามกฏหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข กฏหมายว่าด้วยการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การกฏหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่อบรม
ประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาล และสาธารณสุขการก าจัด ห้าม และระงับเหตุร าคาญในที่สาธารณะ 
หรือที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5.  ฝุายรายได้  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีปู าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าอากรฆ่าสัตว์ 
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ รับแบบแจ้งรายการเพ่ือช าระค่าภาษีตรวจสอบขนาด และ
ประโยชน์การใช้สอย ภาษี ติดตามเร่งรัดผู้รับการประเมินภาษีที่ไม่ยื่นแบบตามก าหนด และด าเนินคดีแก่
ผู้ค้างช าระภาษีโดยรวบรวมเอกสารส่งกองกฏหมาย และคดี รวบรวม และจัดท าสถิติการจัดเก็บภาษี 
จัดท าบัญชีแยกประเภท ทะเบียนผลประโยชน์ ภาษีโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ กับที่ดินซึ่งใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรีอน และสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ท าการค้า เก็บสินค้า ให้เช่า 
หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

6.  ฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การลดมลพิษ และรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล การ
เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย การดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
และกฏหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

7.  ฝุายการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการทั่วไป การเงิน บัญชี และ
พัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523 ได้แก่ ส ารวจเด็กเพ่ือการเกณฑ์เด็กเข้า
เรียน ผ่อนผันยกเว้นเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์ ควบคุมเด็กในเกณฑ์บังคับด าเนินการเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่
ของข้าราชการในฝุายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก. ข้าราชการครู การเลือกตั้งคณะกรรมการคุรุสภา 
การนิเทศการศึกษา การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งครูเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การนิเทศ 
และตรวจเยี่ยมงานสนับสนุนวิชาการ วิจัยประเมินผลโครงการ และเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา 
จัดท ารายงาน และเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ด าเนินเงานศูนย์
วิชาการเขต และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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8.  ฝุายการคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงาน และควบคุมการรับเงินในส านักงานด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์แคชรียิสเตอร์ (Cash Register) และการรับเงินประเภทอ่ืน การเบิกจ่ายเงิน การจัดท า
บัญชี การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนราชการต่างๆ การจัดท างบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การจัดท า และตรวจสอบฏีกาเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ การ
ปฏิบัติตามระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร 6 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี 
ระบบงานงบประมาณ ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงบบัญชีทรัพย์สิน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

9.  ฝุายเทศกิจ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง และบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฏหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การวางแผนปฏิบัติงาน การชี้แจง ประชาสัมพันธ์ การประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

10. ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการพัฒนาชุมชน ทั้ง
ทางด้านกายภาพ เศรษกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต ทั้งในชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง หมู่บ้าน
จัดสรร และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานครก าหนดขึ้น การจัดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ตามความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน การจัดให้มีองค์กรประชาชน เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน และทางราชการ การ
ประสานงานกับภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ในการรื้อย้ายชุมชน และจัดหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ที่เหมาะสมให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ประสบภัย ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาจิตใจ การจัดอบรมให้ค าปรึกษาแนะน าให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพของประชาชน 
         

6)  รายไดข้องส านักงานเขต (ภาษ/ีเงินอุดหนุน/อ่ืนๆ) 
สถิติการจัดเก็บรายได้ประจ าเดือนตุลาคม  2556 

ประเภทภาษี ยอดจัดเก็บ (1 ต.ค.56 - 31 ต.ค. 56) 
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 874,884.92 
2.ภาษีบ ารุงท้องที่ 190,27.67 
3. ภาษีปูาย 136,151.40 

รวม 1,201,310.99 
 

สถิติการจัดเก็บรายได้ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2556 
ประเภทภาษี ยอดจัดเก็บ (1 ต.ค.56 - 30 พ.ย. 56) 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    2,503,419.28  
2.ภาษีบ ารุงท้องที่    243,223.31  
3. ภาษีปูาย      197,690.80  

รวม  2,944,333.39  
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สถิติการจัดเก็บรายได้ประจ าเดือนธันวาคม  2556 
ประเภทภาษี ยอดจัดเก็บ (1 ต.ค.56 - 26 ธ.ค.6) 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                 3,441,883.29  
2.ภาษีบ ารุงท้องที่               267,149.18  
3. ภาษีปูาย                       235,43.50  
รวม             3,944,435.97  

 

สถิติการจัดเก็บรายได้ประจ าเดือนมกราคม  2557 
ประเภทภาษี ยอดจัดเก็บ (1 ต.ค.56 - 31 ม.ค. 57) 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                 4,515,772.87  
2.ภาษีบ ารุงท้องที่               880,916.15  
3. ภาษปีูาย                      453,673.50  
รวม             5,850,362.52  

 

สถิติการจัดเก็บรายได้ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2557 
ประเภทภาษี ยอดจัดเก็บ (1 ต.ค.56 - 28 ก.พ. 57) 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 11,709,676.87  
2.ภาษีบ ารุงท้องที่ 1,291,954.06 
3. ภาษีปูาย                      1,078,586.50  
รวม             14,080,217.43  

 

 
สถิติการจัดเก็บรายได้ประจ าเดือนมีนาคม  2557 

ประเภทภาษี ยอดจัดเก็บ (1 ต.ค.56 - 31 มี.ค. 57) 
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                 24,190,140.97 
2.ภาษีบ ารุงท้องที่ 1,661,000.51 
3. ภาษีปูาย 2,61,951.45 
รวม 28,473,092.93 

 

สถิติการจัดเก็บรายได้ประจ าเดือนเมษายน  2557 
ประเภทภาษี ยอดจัดเก็บ (1 ต.ค.56 – 30 เม.ย. 57) 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 33,845,254.32 
2.ภาษีบ ารุงท้องที่ 2,044,010.13 
3. ภาษีปูาย 3,618,932.55 
รวม 39,508,197.00 

 

สถิติการจัดเก็บรายได้ประจ าเดือนพฤษภาคม  2557 
ประเภทภาษี ยอดจัดเก็บ (1 ต.ค.56 – 31 พ.ค.7) 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 40,342,241.97 
2.ภาษีบ ารุงท้องที่ 2,239,493.77 
3. ภาษีปูาย 4,149,913.15 
รวม 46,731,648.89 
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สถิติการจัดเก็บรายได้ประจ าเดือนมิถุนายน  2557 

ประเภทภาษี ยอดจัดเก็บ (1 ต.ค.56 – 30 มิ.ย. 57) 
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 48,285,14.48 
2.ภาษีบ ารุงท้องที่ 2,337,323.37 
3. ภาษีปูาย 4,657,853.63 
รวม 55,280,291.48 

 

สถิติการจัดเก็บรายได้ประจ าเดือนกรกฎาคม  2557 
ประเภทภาษี ยอดจัดเก็บ (1 ต.ค.56 – 31 ก.ค. 57) 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 50,302,921.29 
2.ภาษีบ ารุงท้องที่ 2,471,625.71 
3. ภาษีปูาย 4,779,063.73 
รวม 57,553,610.73 

 

 
7)  ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต 

ส่วนราชการในส านักงานเขต 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

สนับสนุนงานประจ า สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ 

ฝุายปกครอง - 2,916,100 

ฝุายทะเบียน - - 

ฝุายเทศกิจ - - 

ฝุายการคลัง - - 

ฝุายการศึกษา 146,500 57,504,700 

ฝุายโยธา - 31,752,400 

ฝุายรายได้ 5,041,300 - 

ฝุายพัฒนาชุมชนฯ 15,256,400 200,000 

ฝุายรักษาความสะอาด 105,836,500 2,625,000 

ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - 2,083,900 

รวมงบประมาณ (ล้านบาท) 126,280,700 97,082,100 
**งบสนับสนุนงานประจ าและงานเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 
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8)  ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ (ทั้งรัฐและเอกชน/ในและนอกสังกัด) 
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ ที่ตั้ง ภารกิจ/ความรับผิดชอบ 

1.  ที่ท าการไปรษณีย์   เขตหนองจอก งานไปรษณีย์ 

2.  สถานีไฟฟูาย่อย  เขตหนองจอก งานด้านจ่ายกระแสไฟฟูา 

3.  โรงกรองน้ าประปา เขตหนองจอก งานด้านประปา 

4.  ตลาดสด  (ส านักงานตลาด กทม.)                 เขตหนองจอก งานบริหารตลาดขายสินค้า 

5.  สถานธนานุบาล กทม. เขตหนองจอก รับจ าน าทรัพย์สิน 

6.  ส านักงานขนส่งเขตพ้ืนที่ 4 เขตหนองจอก งานด้านทะเบียนการคมนาคม 

7.  ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 เขตหนองจอก งานสาธารณสุข 

8.  ที่ท าการชลประทาน เขตหนองจอก งานชลประทาน 
9.  ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขา
หนองจอก   

เขตหนองจอก งานที่ดิน 

10. มูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัย ศูนย์ราชพฤกษ์   เขตหนองจอก งานบรรเทาสาธารณภัย 
11. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขตหนองจอก เขตหนองจอก ดูแลการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาด

สัตว์ บ ารุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ 
สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษบ้า การควบคุมการฆ่า
สัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์  และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์
สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์  

12.สถานีดับเพลิงย่อย หนองจอก เขตหนองจอก งานดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย 
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2. ข้อมูลเฉพาะ 
2.1ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กยภ.) 
 พื้นที่เขตหนองจอก 

มีการก าหนดการใช้ที่ดินหลักในพ้ืนที่ไว้ 7 ประเภท คือ  
1. ประเภทชนบทและเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

- เกษตรกรรม การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร  
- เป็นชุมชนและศูนย์กลางการให้บริการทางสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ชนบท

และเกษตรกรรม 
2. ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

- การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม ในบริเวณที่มีข้อจ ากัดด้าน
การระบายน้ าและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 

- การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม และการส่งเสริมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็มและน้ ากร่อยบริเวณชายฝั่งทะเล 
3. ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

- ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยบริเวณชานเมือง 
- ด ารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง 

4. ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยใน
บริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน 

5. ประเภทสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถาบันราชการ
และการด าเนินกิจการของรัฐที่เก่ียวกับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ 

6. ประเภทอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเขตการบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับ
การประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมลพิษน้อย 

7. ประเภทพาณิชยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชน เพ่ือ
กระจายกิจกรรมการค้าและการบริการที่อ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนที่อยู่อาศัย
ในบริเวณชานเมือง 

ประเภทการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ตามผังเมืองรวม (ตร.ม.) การใช้ที่ดิน พ.ค. 56-มิ.ย.57 (ตร.ม.) 
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม     29,569,358.52        12,716.25  
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม   192,976,925.06        92,920.63  
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย     25,893,120.53        27,502.48  
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง      3,882,152.74          5,039.29  
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม         351,069.53            480.00  
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ         681,238.85                  -    
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม         229,672.45            241.00  

รวม   253,583,537.68      138,899.65  
ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง 

o ประเภท จ านวน ขนาดและระยะทางของถนน ตรอก ซอยในพ้ืนที่เขต 
- จ านวนเส้นทาง ตรอก ซอย 
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หนองจอกมีถนนสายหลักท่ีใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาระหว่างเขตหนองจอกและ
เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร  จ านวน 4 สาย คือ 

1. ถนนสุวินทวงศ์ 
2. ถนนเชื่อมสัมพันธ์ 
3.  ถนนเลียบวารี                 
4. ถนนมิตรไมตรี 
- ระยะทาง 
- สภาพของถนน ตรอก ซอย 

o จ านวนสะพานรถข้าม 1 แห่ง  

ชื่อสะพาน ชื่อถนน ชื่อทางแยก ชนิดสะพาน ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีที่สร้าง 

ถนนฉลองกรุง - ถนนสุวินทวงศ์ ฉลองกรุง - เหล็ก 448 1(1).2(1) 2547 
o จุดตัดถนน 
o รูปแบบการเดินทางในพ้ืนที่ 

- ประเภทการเดินทาง 
- จ านวนผู้เดินทางในพ้ืนที่ด้วยระบบต่าง ๆ  

o สถิติการจดทะเบียนรถยนต์ในพื้นที่ 
o สภาพการจราจรในพ้ืนที่ 

- ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางในพ้ืนที่ 
- จ านวนจุดและพ้ืนที่ที่การจราจรติดขัด 
- ช่วงเวลาวิกฤติและสาเหตุ 

o จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้ 
o จุดจอดจักรยาน 
o จ านวนท่าเรือ (เรือโดยสาร)  3 แห่ง 
o จ านวนจุดเชื่อมต่อบริการขนส่งสาธารณะ 
o ระยะเวลาที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ 
o สภาพทางเท้าในพ้ืนที่ 
o ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน จ านวนรถยนต์ที่สามารถรองรับได้ 
o จุดเสี่ยงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง 

คูคลอง/ระบบการระบายน้้า/การป้องกันน้้าท่วม 
o จ านวน/ประเภท/ขนาดพ้ืนที่แหล่งน้ าในพ้ืนที่ 
o จ านวนคูคลอง/ทางระบายน้ า (ประเภท/ขนาด/ระยะทาง) 

- อยู่ในความรับผิดชอบของส านักการระบายน้ าจ านวน 6 คลอง 
- อยู่ในความรับผิดชอบของส านักเขตจ านวน 93 คลอง 

o การบุกรุกคูคลองพ้ืนที่สาธารณะ(ที่เก่ียวกับการระบายน้ า) 
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o จุดอ่อนน้ าท่วม(บริเวณ, ขนาดพ้ืนที่) 

บริเวณท่ีเป็นจดุออ่นน า้ทว่ม 
ขนาดพืน้ท่ี 
(ตร.ม.) 

สาเหต ุ
ระยะเวลาเฉล่ียใน
การระบายน า้ 

(นาที) 

ผลกระทบตอ่พืน้ท่ี 

มาก ปานกลาง น้อย 

ชมุชนเคหะฉลองกรุง             

หมูบ้่านพรอล่าวิลล์             

ชมุชนเกาะกลางพฒันา             

หมูบ้่านรอยลัปาร์ควิลล์             

ชมุชนเลียบคลองล าต้นไทร             

o ระยะเวลาเฉลี่ยในการระบายน้ า 
o คูคลอง แม่น้ า(บริเวณ) ที่มีการก่อสร้างแนวเขื่อนปูองกันน้ าท่วม (ชื่อคลอง,มีหรือไม่มีเขื่อน,ความ

ยาวของเขื่อน-ร้อยละของความยาวคลอง)  
การใหบ้ริการของการประปา 
o พ้ืนที่การให้บริการของการประปา 
o ปริมาณและแนวโน้มการใช้น้ าของประชาชนในพื้นที่ 
o จ านวนครัวเรือนที่มี/ไม่มีน้ าปาปาใช้ 
o แหล่งน้ าที่ใช้อุปโภค/บริโภคในพื้นที่ 

การใหบ้ริการของการไฟฟ้า 
o พ้ืนที่ให้บริการของการไฟฟูา 
o ปริมาณและแนวโน้มการใช้ไฟฟูาของประชาชนในพื้นท่ี 
o จ านวนครัวเรือนที่มี/ไม่มีไฟฟูาใช้ 

 
 
2.2ด้านสิ่งแวดล้อม 
 มูลฝอย/สิ่งปฏิกูล/ไขมัน 

o ประเภท/ปริมาณขยะต่อวันของประชาชนในพ้ืนที่ 
มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน  

  

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ท่ี......142.45............ตนั 

    ขยะยอ่ยสลาย........2.37..............ตนั 
 

    ขยะรีไซเคลิ....  ....9.17.................ตนั 
 

    ขยะอนัตราย.........0.93................ตนั 
 

    ขยะทัว่ไป........129.98..................ตนั 
 

2. ปริมาณส่ิงปฏิกูลท่ีจดัเก็บได้......325.............ลบ.ม./เดือน    

3. ปริมาณไขมันท่ีจดัเก็บได้......8...........ลบ.ม. /เดือน 
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o ประเภท จ านวน ที่ตั้งของสถานประกอบการ (เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงงาน) ประเภท
มูลฝอย/ปริมาณมูลฝอย 

o จ านวน ที่ตั้งของแหล่งก าเนิดมูลฝอยที่เป็นที่พักอาศัยอ่ืน ๆ (เช่น โรงเรียน วัด ตลาด 
ร้านอาหาร) ประเภทมูลฝอย/ปริมาณมูลฝอย 

o ที่ตั้งของสถานประกอบการที่มีการประกอบอาหาร 
o ร้านรับซื้อของเก่า ปริมาณการรับซื้อ ที่ตั้ง  
o ความสามารถในการจัดเก็บ/รูปแบบ/วิธีการ/เส้นทาง (การบริหารจัดการ) 

- ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้    
- ปริมาณมลูฝอยอันตรายในครัวเรือน/มูลฝอยอเิล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกได้ 
- ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้ (ลบ.ม.) /จ านวน  
- ปริมาณขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่และต้องน าไปก าจัด/วิธีการก าจัด 

o ศักยภาพของส านักงานเขต เช่น จ านวน ประเภทรถ(เก็บขน) เจ้าหน้าที่ 
 
 อากาศ/เสียง 

o ปริมาณฝุุนละอองในอากาศ/พ้ืนที่ที่มีปัญหา 
o ปริมาณก๊าชอันตรายในอากาศ/พ้ืนที่ที่มีปัญหา 
o แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ 
o ระบุต าแหน่งข้อมูล 

o จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด) 
จดุท่ี บริเวณ/สถานท่ีตรวจวดั ชว่งเวลาในการตรวจวดั ผู้ รับผิดชอบ 

- - - - 

        

        

        
o  จดุตรวจวดัเสียงในพืน้ท่ี (ระบจุดุหรือบริเวณท่ีตดิตัง้เคร่ืองมือตรวจวดั) 

  
จดุท่ี บริเวณ/สถานท่ีตรวจวดั ชว่งเวลาในการตรวจวดั ผู้ รับผิดชอบ 

1 
  
  

บริเวณถนนสวุินทวงศ์ขาเข้า-ขาออก  
ตัง้จดุตรวจวดัเสียงจากยานพาหนะ 

  

ทกุวนัจนัทร์, พธุ, ศกุร์ 
เวลา 10.00 - 12.00 น. 

  

- ต ารวจจราจรกลาง 
- ส านกัสิ่งแวดล้อม 
- ส านกังานเขต 

 o จุดตรวจวัดควันด าในพ้ืนที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด) 
จดุท่ี บริเวณ/สถานท่ีตรวจวดั ชว่งเวลาในการตรวจวดั ผู้ รับผิดชอบ 
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1 
  
  
  

บริเวณถนนสวุินทวงศ์ขาเข้า-ขาออก  
ตัง้จดุตรวจวดัควนัด าจากยานพาหนะ 

  
 

ทกุวนัจนัทร์, พธุ, ศกุร์ 
เวลา 10.00 - 12.00 น. 

  
 

 
- ต ารวจจราจรกลาง 
- ส านกัสิ่งแวดล้อม 
- ส านกังานเขต 

 

o กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
o สถิติจ านวนเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง  

  
น้้าเสีย/การบ้าบัด 

o จ านวนคูคลอง แหล่งน้ าทั้งหมด 
o จ านวนคูคลอง แหล่งน้ าที่มีคุณภาพน้ าต่ ากว่ามาตรฐาน 
o พ้ืนที่ให้บริการของโรงบ าบัดน้ าเสีย 
o ที่ตั้งของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการที่มีผลต่อคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ 
o ปริมาณน้ าเสียที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่  (ปริมาณน้ าเสีย/วัน หรือ อัตราการใช้น้ าเฉลี่ยของประชากร) 
o จ านวนผู้รับบริการบ าบัดน้ าเสียจากกรุงเทพมหานคร (อาคาร/แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีการขอ

อนุญาตต่อเชื่อมระบบระบายน้ าเสีย) 
o จ านวนสถานประกอบการที่จัดส่งรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย (สถาน

ประกอบการที่มีการจัดส่งรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย) 
o จ านวนเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

- ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 
- อากาศ/เสียง 
- น้ าเสีย/การบ าบัด 
- พ้ืนที่สีเขียว/ต้นไม้ 
- อ่ืน ๆ   

 พื้นที่สีเขียว 
o จ านวน/ประเภท/ขนาดพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ 

o ชุดข้อมูลชุดที่ 1 พ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นสวน (สวนถนน สวนหย่อมขนาดเล็ก สวน
หมู่บ้าน สวนชุมชน สวนระดบัย่าน สวนระดับเมือง สวนเฉพาะทาง) 

o ชุดข้อมูลชุดที่ 2 พ้ืนที่สีเขียวประเภทอ่ืน ๆ  (สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหล่งน้ า 
ที่ลุ่ม ที่ว่าง พื้นที่ไม้ยืนต้น พ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พื้นที่อ่ืน ๆ) 

o ชุดข้อมูลชุดที่ 3 สรุปภาพรวมของพ้ืนที่สีเขียวทั้ง 10 ประเภท ได้แก่ สวน (7 
ประเภท) และพ้ืนที่สีเขียวอื่น ๆ 9 ประเภท 

o จ านวนผู้ได้รับบริการสวนสาธารณะหลักของ กทม. 32 แห่ง 
สวนสาธารณะ 192 แห่ง 
ขนาดพ้ืนที่สวนสาธารณะ  1,329,483.80  ตร.ม. 
จ านวนประชากรในพื้นที่เขต  159,962  คน 
สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อจ านวนประชากร  8.31 ตร.ม/คน 
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2.3 ด้านสังคม 
ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

o จ านวน/ประเภท/ที่ตั้ง/ประชากร 
o การศึกษา 
o อาชีพ 

1. เกษตรกรรม ประมาณ  80 เปอร์เซ็นต์ 
2. รับราชการประมาณ   10  เปอร์เซ็นต์ 
3.รับจ้างค้าขายประมาณ   6  เปอรเ์ซ็นต์ 
4. อ่ืน ๆ ประมาณ   4  เปอร์เซ็นต์ 
o รายได้ 
o ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย 
o การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ศาสนา 
o จ านวนศาสนสถาน 

วัด   17 แห่ง 
มัสยิด   49 แห่ง 
โบสถ์คริสต์  3 แห่ง 
โบสถ์พราหมณ์-ฮินดู -  
โบสถ์ซิกข์  -  
ศาลเจ้า   1 แห่ง 
o กิจกรรมประจ าปีตามประเพณี (ส าคัญ/โดดเด่น) 

- งานประจ าปีวัดหนองจอก (กลางเดือน 3 เดือนกุมภาพันธ์)  แขวงกระทุ่มราย 
- การจัดงานสงกรานต์ของชาวมอญ  ณ วัดใหม่เจริญราษฎร์ แขวงคลองสิบสอง และวัด
ราษฎร์บ ารุง  แขวงล าต้อยติ่ง 
- ศิลปะการแสดง  “ลิเกเรียบ”  การตีกลอง “กลองร ามะนา” ของชุมชนชาวคลอสิบสี่ 
แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก 

การศึกษา 
การศึกษาในระบบ 
o โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพ้ืนที่เขต แยกตามระดับชั้นประถม/มัธยม 

ความสามารถในการรับนักเรียน และจ านวนที่รับจริงตามปีการศึกษา(สนศ.) 
o โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

แยกตามพ้ืนที่เขต ความสามารถในการรับนักเรียน และจ านวนที่รับจริงตามปี
การศึกษา(สนศ.) 

o โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพ้ืนที่เขต แยกตามระดับชั้นประถม/
มัธยม ความสามารถในการรับนักเรียน และจ านวนที่รับจริงตามปีการศึกษา (สนศ.) 

o จ านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรายชั้น รายโรงเรียน                 
ตามปีการศึกษา 

o จ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั้น แยก
ประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
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o จ านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสังกัด กทม. แยกรายชั้น/รายโรงเรียน          
ตามปีการศึกษา 

o ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/
สัญชาติ) 

o ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนนอกโรงเรียนสังกัด กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /
ศาสนา/สัญชาติ) 

o ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การศึกษาต่อของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียน
ตามปีการศึกษา 

o ผลคะแนนระดับประเทศของโรงเรียนในสังกัด กทม. ใน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย 

o จ านวนเด็กลาออกกลางคัน การซ้ าชั้น การขาดเรียน/สาเหตุ ของโรงเรียนในสังกัด 
กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา 

o จ านวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั้น รายวิชา 
รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 

o จ านวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม.ที่ย้ายกลับภูมิล าเนา/สาเหตุ 
แยกตามระดับชั้น รายวิชา รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 

o ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสังกัด กทม. 
จ านวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจ าแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2556 

ขนาดเล็ก 
จ านวนนักเรียน

ตั้งแต่ 1-400 คน 

ขนาดกลาง 
จ านวนนักเรียน 

ตั้งแต่ 401-800 คน 

ขนาดใหญ่ 
จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 

801 คนข้ึนไป 

รวม 

25 แห่ง 6 แห่ง 6 แห่ง 37 แห่ง 
การศึกษานอกระบบ 
o จ านวนเด็กเคลื่อนย้าย/สาเหตุ ของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปี

การศึกษา 
o จ านวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานที่ตัง้ แยกตามพ้ืนที่เขต จ านวน

รับนักศึกษาได้เท่าไหร่ หลักสูตรที่เปิดสอน 
o ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพๆ ได้ท างานตรงกับความต้องการแยกรายโรงเรียน

ตามปีการศึกษา 
o ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพผ่านมาตรฐานชีพผ่านมาตรฐานวิชาชีพ แยกราย

โรงเรียนตามปีการศึกษา 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
o จ านวนห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหน่วยงานอ่ืน (ใครเรียนรู้ กทม.  

หรือหน่วยงานอื่น หรือประชาชน)  
- ห้องสมุดหนองจอก 1 แห่ง จ านวนผู้ใช้บริการ 1,692 คน 
o ห้องสมุด/บ้านหนังสือส าหรับคนตาบอด 
o จ านวนบ้านหนังสือ 
o จ านวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น/แหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขต เช่น 

แหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ 
โบราณสถาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสมุนไพร เป็นต้น  
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- พิพิธภัณฑ์ฯเขตหนองจอก จ านวนผู้ใช้บริการ 1,797 คน 
o สถิติการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ  
o จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

สวัสดิการสังคม 
o จ านวนผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน และได้รับการดูแล 
o จ านวนเด็กเร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ 
o จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน/จ านวนนักเรียน 

- จ านวน 32 ศูนย์ จ านวนนักเรียน 2,024 คน แบ่งเป็น ชาย 1,036 คน หญิง 988 คน 
o จ านวนห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือ/ผู้ใช้บริการ 
o จ านวนศูนย์เยาวชน/สมาชิก/การให้บริการ 

- 1 ศูนย์ จ านวน 231,012 คน 
o จ านวนศูนย์กีฬา/สมาชิก/การให้บริการ 
o จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ใช้บริการ 
o จ านวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น/ผู้รับบริการ 
o จ านวนสวนสาธารณะ/พ้ืนที/่ผู้ใช้บริการ 
o จ านวนลานกีฬา Extreme sports /การให้บริการ 
o จ านวนศูนย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มุมเมือง/การให้บริการ 
o จ านวนศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นักเรียน 
o จ านวนศูนย์ฝึกดนตรี/นักเรียน/หลักสูตร 
o จ านวนผู้ด้อยโอกาส 
o จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการลดหย่อนค่าเล่าเรียนในการอบรม

พัฒนาอาชีพ 
o จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย 
o จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย 
o จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับสวัสดิการกองทุนออมหรือกองทุนชุมชนเพื่อประกอบ

อาชีพ 
o จ านวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการชุมชนโดยตรง  
o จ านวนเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิ์ 
o เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง 
o เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์  
o เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
o ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่มีรายได้ที่มั่นคง  
o ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่มีอาชีพที่มั่นคง 
o ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือ

การประกอบอาชีพ 
o ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่ได้รับการจดทะเบียนในฐานข้อมูล 
o ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่ได้รับความคุ้มครองและความ

ปลอดภัยในการท างาน 
 แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ/อาคารที่ควรค่าต่ออนุรักษ์ 
2.4ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้  
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 การมีงานท้า  
o ผู้มีงานท าและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้มีงานท า/ผู้ว่างงาน (ในระบบ/นอกระบบ) 

ตลาด 

ช่ือตลาด ท่ีตัง้/บริเวณ 
เจ้าของ 

จ านวนแง 
กทม. เอกชน 

ตลาดนดัเช่ือมสมัพนัธ์ 999 ถ.เช่ือมสมัพนัธ์ แขวงกระทุม่ราย   * 140 

ตลาดเพิ่มสขุ 25/20 ม.1 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุม่ราย   * 160 

ตลาดใหมห่นองจอก ม.2 ถ.บรีุรมย์ แขวงกระทุม่ราย   * 33 

ตลาดนดัล าอีรัว้ 2/3 ม.7 ถ.เช่ือมสมัพนัธ์ แขวงโคกแฝด   * 40 

น.ส. นิรยา วีระมนทนาศกัดิ์ 62 ม.2 ถ.เลียบวารี แขวงโคกแฝด   * 20 

ตลากล านกแขวก 32 ม.8 ถ.สวุินทวงศ์ แขวงโคกแฝด   * 40 

นายปรีชา  จนัทร์ศรีสริุยวงศ์ 10/1 ม.2 ถ.มิตรไมตรี แขวงคูฝ่ั่งเหนือ   * 85 

ตลาดสดส่ีแยกหนองจอก ม.3 ถ.สวุินทวงศ์ แขวงล าผกัชี   * 40 

ตลาดนดัล าอีรัว้ 2/8 ม.7 ถ.เช่ือมสมัพนัธ์ แขวงโคกแฝด   * 25 
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พื้นที่ 
o ประเภท/ปริมาณ/ช่วงเวลา 
o พ้ืนที่เกษตรกรรม 
o จ านวนเกษตรกร 
o จ านวนผลิตภัณฑ์ BANGKOK BRAND  
o จ านวนสินค้าชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

โรงงาน 
o จ านวน/ประเภท/แรงงานของโรงงานในพ้ืนที่เขต 

สถานประกอบการ 
o จ านวนโรงแรม  

- ไม่มี 
o จ านวนห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซ้ือ/ศูนย์ค้าปลีก-ส่ง 

ศูนย์การค้า   3  แห่ง 
ซุปเปอร์มาร์เกต  3 แห่ง 
มินิมาร์ท  31 แห่ง 
ร้านอาหาร  43 แห่ง 

o จ านวนสถานบริการน้ ามัน/ก๊าซ 
o สถานบันเทิง/โรงภาพยนตร์ 

- ไม่มี 
o ธนาคาร/ร้านขายทอง/โรงจ าน า 

ธนาคาร  5 แห่ง 
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โรงรับจ าน า 1 แห่ง 
การท่องเที่ยว 

o จ านวนแหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
o จ านวนนักท่องเที่ยว/ประเภท/ช่วงเวลาของการมาเที่ยว 
o ค่าใช้จ่ายต่อหัว/ต่อวันของนักท่องเที่ยว 
o เรื่องร้องเรียนของนักท่องเที่ยว 

 
 
 
 
2.5 ด้านสาธารณสุข 
 การเจ็บป่วย 

o สถิติการปุวยและตายด้วยโรคที่ไม่ติดต่อ 
o สถิติการปุวยและตายด้วยโรคติดต่อ 

บริเวณท่ีมีการแพร่ระบาดของโรค 
o สถิติการตายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
o สถิติการฆ่าตัวตาย และความรุนแรงในครอบครัว 

การให้บริการ 
o ประเภท จ านวน ที่ตั้งของสถานพยาบาล/ให้บริการ 
o จ านวนเตียง การครองเตียงของสถานพยาบาล/สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
o จ านวนผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาล แยกผู้ปุวยใน ผู้ปุวยนอก 

โรคที่รักษา 
o สถิติการรักษา(ตาย หาย เฝูาระวัง) 
o จ านวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 
2.6 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 สถิติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

ประเภท 
จ านวน 
(ครัง้/คดี) 

หมายเหต ุ

อาชญากรรม     

 - ท าร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์ 45 ต.ค. 56 - ก.ค. 57 

 - การกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ 86 ต.ค. 56 - ก.ค. 58 

อบุตัเิหตทุางถนน 216 ต.ค. 56 - ก.ค. 59 

อคัคีภยั 386 ไฟไหม้บ้าน 6 ครัง้ 

อาคารทรุด/ถลม่ - ไฟไหม้หญ้า 380 ครัง้ 

ป้ายล้ม - - 
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สารเคมีร่ัวไหล - - 

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ     
 การป้องกัน 
o จ านวนปูาย/อาคารเสี่ยงภัย 
o จ านวนจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ 
o จ านวนจุดติดตั้งและจ านวนกล้อง cctv ในพ้ืนที่ 

- 1,399 จุด 
o จ านวนไฟส่องสว่างในพ้ืนที่  

 
 

o จ านวนสถานีและพ้ืนที่การให้บริการของสถานีต ารวจในพ้ืนที่ 
สถานี พืน้ท่ีให้บริการ 

ต ารวจนครบาลหนองจอก เขต หนองจอก 

ต ารวจนครบาลสวุินทวงค์ เขต หนองจอก 

ต ารวจนครบาลล าผกัชี เขต หนองจอก 

ต ารวจนครบาลประชาส าราญ เขต หนองจอก 

ต ารวจนครบาลล าหิน เขต หนองจอก 
o จ านวนสถานีปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/สถานีดับเพลิง/หัวจ่ายน้ าดับเพลิง/มูลนิธิกู้ภัย 
จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั - สถานี 

จ านวนสถานีดบัเพลิง 1 สถานี 

จ านวนหวัจ่ายน า้ดบัเพลิงในพืน้ท่ี 409 แหง่ 

จ านวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ท่ี 2 มลูนิธิ 
o ความเร็วในการเข้าถึงพ้ืนที่เกิดเหตุ  

- 8 นาที 
2.7 ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง(กยบ.) 

o สถิติการเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556 
ผู้มีสิทธิ์  110,486 คน 
ผู้มาใช้สิทธิ์ 70,978 คน 
ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์ 64.24 

o จ านวนชมรม มูลนิธิ หรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเขต (จ านวนสมาชิก/
กิจกรรมต่อปี) 

o จ านวนชมรม มูลนิธิต่าง ๆ ที่เข้าร่วม/สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ จ านวนและความถี่ของการเข้า
ร่วม 
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o จ านวนอาสาสมัครต่าง ๆ  

อาสาสมคัร จ านวน (คน) หมายเหต ุ

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.     

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้     

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสือ 10   

 - อาสาสมคัรดนตรี     

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา     

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)     

 - อาสาสมคัรลานกีฬา 19   

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม 4   

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ 4   

 - อาสาสมคัร อปพร. 852   

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ     

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ 248   

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน 1   

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์
และสวสัดกิารสงัคม 

    

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย     

 - อาสาสมคัรพิทกัสิ่งแวดล้อม     

 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ     
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3. ทิศทางการพัฒนาของส านักงานเขต 

เปูาหมายการพัฒนา/วิสัยทัศน์ของส านักงานเขต 
............................................................................................................................. ..................................
........................................................................................................................... 

4. ปัญหา/ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต 

ด้าน ประเด็นปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพื้นที่ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านกายภาพ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

      

2. ด้านสังคม - เกิดความแตกแยกในชุมชน - ไม่ร่วมมือกันดูแลพ้ืนที่ 
- เกิดปัญหาการร้องเรียนมาก 

- ลงประชาคมพ้ืนที่เพ่ือ
ชี้แจงท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

3. ด้านเศรษฐกิจ - ถนนตรอกซอยช ารุด เสื่อม
โทรม 
 
- ระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง 
เช่น รถโดยสาธารณะ, 
น้ าประปา 

- การเดินทางหน่วยงานต่างๆ 
ต้องเสียเวลามาก และเสีย
ค่าใช้จ่ายสูง 
- ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวก 

- หน่วยงานเกี่ยวข้องขอ
จัดสรรงบ 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม - ไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม - น้ าคูคลองเน่าเสีย - ขยายระบบบ าบัดน้ าเสีย 

5. ด้านสาธารณสุข - โรคไข้เลือดออกระบาด 
- การควบคุมด าเนินการไม่
ทัว่ถึง 

- เพ่ิมบุคลากร, อุปกรณ์ 

6. ด้านการบริหารจัดการ       

7. อ่ืน ๆ (ระบุ)       
         



ข้อมูลทั่วไปของพืน้ที่เขต

1. จ านวนประชากรในพ้ืนทีจ่ าแนกตามอายุและแขวง

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

ชาย 1,305 1,443 1,425 1,451 1,072 1,037 1,463 1,682 1,808 1,557

หญิง 1,239 1,316 1,365 1,423 1,242 1,186 1,554 1,939 1,844 1,612

รวม 2,544 2,759 2,790 2,874 2,314 2,223 3,017 3,621 3,652 3,169

ชาย 717 779 756 790 671 628 696 839 808 811

หญิง 650 724 734 767 744 673 845 887 870 849

รวม 1,367 1,503 1,490 1,557 1,415 1,301 1,541 1,726 1,678 1,660

ชาย 322 321 301 332 305 307 357 370 338 325

หญิง 271 336 231 363 317 298 311 342 344 381

รวม 593 657 532 695 622 605 668 712 682 706

ชาย 290 311 366 381 355 330 344 384 426 496

หญิง 268 335 350 395 432 325 369 402 468 506

รวม 558 646 716 776 787 655 713 786 894 1,002

รวมทัง้หมด 5,062 5,565 5,528 5,902 5,138 4,784 5,939 6,845 6,906 6,537

แขวง

แขวง…กระทุม่ราย……

แขวง…หนองจอก……

แขวง…คลองสิบ……

แขวง…คลองสิบสอง…

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 1,124 722 526 333 231 156 87 47 17 3 4 17,493

หญิง 1,140 829 588 363 287 220 121 61 26 8 2 18,365

รวม 2,264 1,551 1,114 696 518 376 208 108 43 11 6 35,858

ชาย 545 401 314 191 118 94 59 25 6 1 0 9,249

หญิง 601 871 350 216 174 136 85 36 20 4 2 10,238

รวม 1,146 1,272 664 407 292 230 144 61 26 5 2 19,487

ชาย 276 217 174 116 92 66 28 17 5 2 2 4,273

หญิง 302 243 191 139 97 91 49 22 7 4 1 4,340

รวม 578 460 365 255 189 157 77 39 12 6 3 8,613

ชาย 403 275 188 133 123 83 39 15 7 1 1 4,951

หญิง 389 268 192 138 113 90 59 32 10 4 0 5,145

รวม 792 543 380 271 236 173 98 47 17 5 1 10,096

รวมทัง้หมด 4,780 3,826 2,523 1,629 1,235 936 527 255 98 27 12 148,108

แขวง…คลองสิบ……

แขวง…คลองสิบสอง…

แขวง

แขวง…กระทุม่ราย……

แขวง…หนองจอก……

รวม
อาย ุ(ปี ตอ่)

เพศ



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

ชาย 1,186 1,345 1,354 1,412 1,161 1,026 1,224 1,376 1,528 1,502

หญิง 1,094 1,264 1,280 1,376 1,180 1,093 1,334 1,641 1,713 1,538

รวม 2,280 2,609 2,634 2,788 2,341 2,119 2,558 3,017 3,241 3,040

ชาย 678 682 670 712 559 535 635 705 696 704

หญิง 636 645 635 653 618 530 706 849 782 748

รวม 1,314 1,327 1,305 1,365 1,177 1,065 1,341 1,554 1,478 1,452

ชาย 847 1,043 1,069 1,218 934 809 921 1,199 1,494 1,475

หญิง 885 1,006 1,045 1,156 964 844 1,130 1,479 1,663 1,505

รวม 1,732 2,049 2,114 2,374 1,898 1,653 2,051 2,678 3,157 2,980

ชาย 236 153 111 85 64 41 16 5 2 0

หญิง 245 162 129 107 68 33 23 10 3 0

รวม 481 315 240 192 132 74 39 15 5 0

รวมทัง้หมด 5,807 6,300 6,293 6,719 5,548 4,911 5,989 7,264 7,881 7,472

แขวง เพศ

แขวง…ล าผกัชี……

แขวง…ล าต้อยติง่…

แขวง…โคกแฝด……

แขวง…คู้ ฝ่ังเหนือ……

อาย ุ(ปี)



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

ชาย 1,137 672 404 269 183 135 81 22 7 3 1 16,028

หญิง 1,104 678 510 299 238 176 105 37 13 8 0 16,681

รวม 2,241 1,350 914 568 421 311 186 59 20 11 1 32,709

ชาย 589 334 273 181 104 61 37 29 8 3 2 8,197

หญิง 595 411 288 185 140 110 59 26 14 4 4 8,638

รวม 1,184 745 561 366 244 171 96 55 22 7 6 16,835

ชาย 1,062 655 436 273 199 137 62 20 8 4 2 13,867

หญิง 1,073 715 560 362 266 161 112 57 13 3 1 15,000

รวม 2,135 1,370 996 635 465 298 174 77 21 7 3 28,867

ชาย 298 306 313 377 338 305 332 357 404 385 327 4,455

หญิง 290 306 304 356 348 295 374 370 400 402 333 4,558

รวม 588 612 617 733 686 600 706 727 804 787 660 9,013

รวมทัง้หมด 6,148 4,077 3,088 2,302 1,816 1,380 1,162 918 867 812 670 174,848

แขวง เพศ

แขวง…โคกแฝด……

แขวง…คู้ ฝ่ังเหนือ……

แขวง…ล าผกัชี……

แขวง…ล าต้อยติง่…

อาย ุ(ปี ตอ่)
รวม



2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิน่ของประชากรในพ้ืนที ่

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

แขวง..กระทุม่ราย... 481 400 135 75 143 170 233 174

แขวง...หนองจอก.... 2 0 43 24 93 82 78 23

แขวง..คลองสิบ...... 0 1 13 18 59 65 41 19

แขวง...คลองสิบสอง.... 0 0 12 9 54 66 46 20

รวม 483 401 203 126 349 383 398 236

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

แขวง..กระทุม่ราย... 2,990 3,024 2,779 1,666 2,068 2,137 1,999 1,328

แขวง...หนองจอก.... 1,453 1,463 1,520 922 866 836 839 468

แขวง..คลองสิบ...... 441 395 437 255 363 278 310 158

แขวง...คลองสิบสอง.... 606 702 670 312 576 550 473 274

รวม 5,490 5,584 5,406 3,155 3,873 3,801 3,621 2,228

การย้ายออก
แขวง

การย้ายเข้า

แขวง
การเกิด การตาย



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

แขวง..โคกแฝด... 0 0 54 21 124 149 104 40

แขวง...คู้ ฝ่ังเหนือ.... 0 0 32 20 65 69 58 19

แขวง...ล าผกัชี...... 0 2 25 10 134 125 93 45

แขวง..ล าต้อยติง่.... 1 0 13 8 52 45 33 35

รวม 1 2 124 59 375 388 288 139

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

แขวง..โคกแฝด... 2,387 2,173 2,110 1,233 1,872 1,827 1,786 1,021

แขวง...คู้ ฝ่ังเหนือ.... 1,346 1,350 1,175 645 755 777 734 440

แขวง...ล าผกัชี...... 1,925 1,876 1,810 999 1,552 1,467 1,411 857

แขวง..ล าต้อยติง่.... 582 515 593 306 358 351 368 211

รวม 6,240 5,914 5,688 3,183 4,537 4,422 4,299 2,529

แขวง
การย้ายเข้า การย้ายออก

แขวง
การเกิด การตาย



3. การย้ายถิน่และเหตุของการย้ายถิน่

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

หางานท า -

ต้องการเปลีย่นงาน -

ต้องการรายได้เพ่ิมขึน้ -

หน้าทีก่ารงาน -

ศกึษาตอ่ -

ย้ายทีอ่ยอ่าศยั -

กลบัภมิูล าเนา -

ติดตามครอบครัว -

ท ากิจการครอบครัว -

รักษาตวั -

ขาดคนดแูล -

ดแูลผู้ อ่ืน -

อ่ืน ๆ -

สาเหต/ุแขวง
จ านวน (คน) แยกรายแขวง



4. จ านวนแรงงานต่างด้าวทีล่งทะเบียน

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

พม่า 3,743

ลาว 699

เขมร 1,290

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

5. ความหนาแน่นของประชากร

พืน้ที่ จ านวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวง..กระทุม่ราย.... 35,912 17,528 18,384 38 14,070

แขวง....หนองจอก..... 19,113 9,267 9,846 30 6,524

แขวง....คลองสิบ..... 8,620 4,277 4,343 31 2,019

แขวง....คลองสิบสอง.... 10,108 4,954 5,154 39 3,189

พืน้ที่ จ านวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวง...โคกแฝด...... 32,731 16,041 16,690 23 10,664

แขวง..คู้ ฝ่ังเหนือ...... 16,853 8,209 8,644 18 5,615

แขวง....ล าผกัชี....... 28,920 13,900 15,020 33 11,458

แขวง...ล าต้อยติง่..... 9,016 4,457 4,559 25 2,535

แขวง
ประชากร      ความหนาแน่น  

   (คน/ตร.กม.)
ครอบครัว

942

637

279

260

ประเทศ

ครอบครัวแขวง
ประชากร      ความหนาแน่น  

   (คน/ตร.กม.)

949

867

364

1,453

จ านวน (คน) แยกแขวง



6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน)

ศาสนา จ านวน (คน)

พทุธ -

อิสลาม -

คริสต์ -

อ่ืนๆ (ระบ)ุ -

7. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนทีเ่ขต

ศาสนา จ านวน (แหง่)

พทุธ 17

อิสลาม 45

คริสต์ 1

อ่ืนๆ (ระบ)ุ -



8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุทีค่วรแก่การอนุรักษ์

แขวง จ านวน (แหง่)

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

9. กิจกรรมตามประเพณีทีส่ าคัญ โดดเด่น

กิจกรรม

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

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

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ือ ความส าคญั

ความส าคญั ชว่งเวลาในการจดักิจกรรม



โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

15 15 26 25

16 16 0 0

13 13 30 30

16 15 2 2

9 9 2 2

19 18 67 60

14 13 3 3

16 16 2 2

12 9 280 278

10 9 6 5

2. จ านวนข้าราชการการเมือง

.........1.......... คน

..........7.......... คน

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

จ านวน (คน)

สว่นราชการในส านกังานเขต

ฝ่ายการศกึษา

ลกูจ้างประจ าข้าราชการ

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล



3. รายได้ของส านักงานเขต 

ประมาณการ รายได้จริง

 - ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ

 - ภาษีป้าย

 - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ระบ)ุ

 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - ภาษีบ ารุงท้องที่

รายได้ (ล้านบาท)
ประเภทของรายได้



4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต 

สนบัสนนุงานประจ า สนบัสนนุงานยทุธศาสตร์

- 2,916,100

- -

- -

- -

146,500 57,504,700

- 31,752,400

5,041,300 -

15,256,400 200,000

105,836,500 2,625,000

- 2,083,900

126,280,700 97,082,100

งบสนบัสนนุงานประจ าและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง คา่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าปี

ของหน่วยงาน

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

สว่นราชการในส านกังานเขต

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)

งบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ทีต่ัง้ ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

1.ทีท่ าการไปรษณีย์  เขตหนองจอก งานไปรษณีย์

2.สถานีไฟฟ้ายอ่ย เขตหนองจอก งานด้านจ่ายกระแสไฟฟ้า

3.โรงกรองน า้ประปา เขตหนองจอก งานด้านประปา

4.ตลาดสด  (ส านกังานตลาด กทม.)                เขตหนองจอก งานบริหารตลาดขายสนิค้า

5.สถานธนานบุาล กทม. เขตหนองจอก รับจ าน าทรัพย์สนิ

6.ส านกังานขนสง่เขตพืน้ที ่4 เขตหนองจอก งานด้านทะเบียนการคมนาคม

7.ศนูย์บริการสาธารณสขุ 44 เขตหนองจอก งานสาธารณสขุ

8.ทีท่ าการชลประทาน เขตหนองจอก งานชลประทาน

9.ส านกังานทีด่นิกรุงเทพมหานคร  

สาขาหนองจอก
เขตหนองจอก งานทีด่นิ

12.สถานีดบัเพลงิ ยอ่ย หนองจอก เขตหนองจอก งานดบัเพลงิและบรรเทาสาธารณภยั

10.มลูนิธิอาสาสมคัรกู้ภยั ศนูย์ราช

พฤกษ์
เขตหนองจอก งานบรรเทาสาธารณภยั

11.ส านกังานปศสุตัว์อ าเภอเขต

หนองจอก

เขตหนองจอก ดแูลการด าเนินการตามกฎหมายวา่ด้วยโรคระบาดสตัว์ บ ารุงพนัธุ์สตัว์ 

ควบคมุคณุภาพ อาหารสตัว์ สถานพยาบาลสตัว์ โรคพิษบ้า การควบคมุการ



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

ถนนฉลองกรุง-ถนนสวุนิทวงศ์ ฉลองกรุง เหลก็ 448 1(1).2(1) 2547

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

2.3 รูปแบบการเดินทางหลักในพ้ืนที่เขต

จดุ/บริเวณทีก่ารจราจรตดิขดั สาเหต



2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.) สถิตผิู้ ใช้ทาง สถิตอิบุตัเิหต

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

2.7 จ านวนท่าเทยีบเรือในพ้ืนที่ (เรือโดยสาร)...........................ท่า3 ทา่

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

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

ปลายทางต้นทางช่ือถนน/เส้นทาง



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

2.11  ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ทีส่ามารถรองรับได้

รถยนต์ทีร่องรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)

2.12 จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

การป้องกนั/แก้ไขสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุสาเหตุบริเวณทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ

ช่ืออาคาร/สถานทีจ่อดรถยนต์
เจ้าของ



คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนทีเ่ขต

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

แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ



2. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขัง และการระบายน ้า

มาก ปานกลาง น้อย

ชมุชนเคหะฉลองกรุง

หมู่บ้านพรอลา่วิลล์

ชมุชนเกาะกลางพฒันา

หมู่บ้านรอยลัปาร์ควิลล์

ชมุชนเลียบคลองล าต้นไทร

 3. ปริมาณน ้าฝนรวมของพ้ืนที.่...................มิลลิเมตร/ปี

 4. ช่วงเวลาที่มีฝนตกมากที่สุดของปี คือ  ระหวา่งเดือน......................... ถึง เดือน..........................

 5. ช่องทางหลักในการระบายน ้าในพืน้ที่เขตประกอบด้วย....................................................................................

 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการ

ระบายน า้ (นาท)ี

ขนาดพืน้ที่

 (ตร.ม.)
 บริเวณที่เป็นจดุอ่อนน า้ทว่ม สาเหตุ

ผลกระทบตอ่พืน้ที่



น า้เสีย และการบ าบดั 

1. จ านวนคูคลอง แหล่งน ้าที่มีคณุภาพน า้ต ่ากวา่มาตรฐานในพืน้ที่เขต..............................แหง่

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

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

4. พ้ืนทีท่ีไ่ด้รับการบริการของโรงบ าบัดน ้าเสีย...............................................ตร.กม.

5. จ านวนผู้ รับบริการบ าบัดน ้าเสียจากกรุงเทพมหานคร...........................ราย



6. จ านวนและทีต้ั่งของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการทีมี่ผลต่อคุณภาพน ้าในพ้ืนที่

7. จ านวนสถานประกอบการที่จดัสง่รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย.......35..........แหง่

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

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

สถานประกอบการ

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

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

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

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

ไมมี่ผลกระทบเน่ืองจากกมี

ระบบบ าบดัน า้เสีย

ตลาด ถนนบรีุภิรมย์  แขวงกระทุ่มราย1..ตลาดสดหนองจอก...

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

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

1...ชมุชนริมคลองแสนแสบ,.

คลองล าปลาทวิ.....
แขวงกระทุ่มราย

ไมมี่ผลกระทบโรงงาน

น า้เสีย, ขยะ

ผลกระทบตอ่พืน้ที่ที่ตัง้ช่ือ

ชมุชน

ประเภทของกิจกรรม

ถนนฉลองกรุง แขวงล าผกัชี1..บ.ฟตุบอลไทย สปอร์ตติง้กู๊ดส์ จ ากดั.



มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ที.่.....142.45............ตนั

    ขยะยอ่ยสลาย........2.37..............ตนั

    ขยะรีไซเคลิ....  ....9.17.................ตนั

    ขยะอนัตราย.........0.93................ตนั

    ขยะทัว่ไป........129.98..................ตนั

2. ปริมาณส่ิงปฏิกูลทีจ่ดัเก็บได้......325.............ลบ.ม./เดอืน

3. ปริมาณไขมันทีจ่ดัเก็บได้......8...........ลบ.ม. /เดอืน



4. ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ทีต่ัง้

พืน้ทีร้่าน (ตร.ม.)

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ือร้าน/สถานทีรั่บชือ้ของเก่า ทีต่ัง้



อากาศ/เสียง

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

    

2. พ้ืนที/่บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

- -

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

- -

ผลกระทบ

-

พืน้ที/่บริเวณทีมี่ปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ

- - -



4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

1 ต ารวจจราจรกลาง

ส านกัสิ่งแวดล้อม

ส านกังานเขต

5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

1 ต ารวจจราจรกลาง

ส านกัสิ่งแวดล้อม

ส านกังานเขต

ตัง้จดุตรวจวดัเสยีงจากยานพาหนะ เวลา 10.00 - 12.00 น.

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

บริเวณถนนสวุนิทวงศ์ขาเข้า-ขาออก ทกุวนัจนัทร์, พธุ, ศกุร์

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

บริเวณถนนสวุนิทวงศ์ขาเข้า-ขาออก ทกุวนัจนัทร์, พธุ, ศกุร์

ตัง้จดุตรวจวดัควนัด าจากยานพาหนะ เวลา 10.00 - 12.00 น.



6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

ผลกระทบประเภทของกิจกรรมช่ือ ทีต่ัง้



7. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี)

จ านวนเร่ือง

ร้องเรียน

จ านวนเร่ืองทีไ่ด้รับ

การแก้ไข
หมายเหตุ

3 3

8 8

22 22

8 8

4 4

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ แมลง ยงุ

เร่ือง

ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู

ฝุ่ น/อากาศ

เสยีง

น า้เสยี/การบ าบดั

น า้ทว่ม

พืน้ทีส่เีขียว/ต้นไม้



ด้านชุมชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

1. ประชากร

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

2. การศกึษาของประชาชนในชุมชน

ประถมศกึษา มธัยม อดุมศกึษา อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

การศกึษา (ร้อยละ)
แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

ที่ตัง้
อาย ุ(คน)

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน
จ านวนประชากร



3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน

รับจ้างทัว่ไป
ลกูจ้าง/

พนกังานบริษัท

รับราชการ/

วสิาหกิจ
ค้าขาย ธรุกิจสว่นตวั อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน

จ านวนผู้ มีสิทธ์ิ ร้อยละผู้ใช้สิทธิ

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

การมีสว่นร่วมทางการเมือง (ลา่สดุ)แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

อาชีพ (ร้อยละ) รายได้เฉลีย่ของ

ครัวเรือน/เดือน 

(บาท)

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน



ด้านการศึกษา

การศึกษาในระบบ

1. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม /มธัยม ความสามารถใน

การรับนกัเรียน และจ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

2. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครทีจ่ดัการศกึษาส าหรับเด็กทีมี่ความต้องการพิเศษ แยกตามพืน้ทีเ่ขต 

ความสามารถในการรับนกัเรียน และจ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

3. โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม /มธัยม ความสามารถใน

การรับนกัเรียน และจ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

4. จ านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

5. จ านวนเด็กทีมี่ความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยกประเภทตามความ

พิการ/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

6. จ านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสงักดั กทม. แยกรายชัน้/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

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

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

9. ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การศกึษาตอ่ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

10. ผลคะแนนระดบัประเทศของโรงเรียนในสงักดั กทม. ใน 5 รายวชิา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษา และภาษาองักฤษ

11. จ านวนเด็กลาออกกลางคนั การซ า้ชัน้ การขาดเรียน/สาเหต ุของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกราย

โรงเรียนตามปีการศกึษา

12. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ รายวชิา รายโรงเรียนตาม

ปีการศกึษา

13. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม.ทีย้่ายกลบัภมิูล าเนา/สาเหต ุแยกตาม

ระดบัชัน้ รายวชิา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา



14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม.

การศึกษานอกระบบ

1. จ านวนเด็กเคลือ่นย้ายและสาเหต ุ ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

2. จ านวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศนูย์ฝึกอาชีพ สถานทีต่ัง้ แยกตามพืน้ทีเ่ขต จ านวนรับนกัศกึษาได้เทา่ไหร่

 หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน

3. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพๆ ได้ท างานตรงกบัความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

4. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพผ่านมาตรฐานชีพผ่านมาตรฐานวชิาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปี

การศกึษา

การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จ านวนห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหน่วยงานอ่ืน (ใครเรียนรู้ กทม. หรือหน่วยงานอ่ืน หรือ

ประชาชน)

2. ห้องสมดุ/บ้านหนงัสือส าหรับคนตาบอด

3. จ านวนบ้านหนงัสือ

4. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/แหลง่/ศนูย์การเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ในพืน้ทีเ่ขต เชน่ แหลง่เรียนรู้ด้านการ

ทอ่งเทีย่ว แหลง่เรียนรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน แหลง่เรียนรู้ โบราณสถาน อทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สวนสมนุไพร เป็นต้น

5. สถิติการใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ

6. จ านวนเครือขา่ยทีด่ าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



ด้านสังคม 

1. จ านวนผู้ พิการ/ผู้สงูอายทุีล่งทะเบียน และได้รับการดแูล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้ พิการ

ผู้สงูอายุ

2. จ านวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ส ารวจ ได้รับบริการ

เดก็เร่ร่อน

คนไร้บ้าน

3. จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน

จ านวนเดก็

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท
จ านวน (ราย)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ทีต่ัง้ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน



4. จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสอื/ผู้ ใช้บริการ

จ านวน (แหง่)
ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

5.  จ านวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย)

จ านวน

ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

ศนูย์เยาวชน

ศนูย์กีฬา

ประเภท

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนงัสอื

ประเภท



6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ

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

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

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

จ านวนลาน

กีฬา Extreme

 sports

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

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

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

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

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

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



12. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

13. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านทีอ่ยู่อาศยั

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

14. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ทีไ่ด้รับสวสัดกิารกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

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

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

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



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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 

1. การมีงานท า

o  ผู้ มีงานท าและรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนของผู้ มีงานท า/ผู้วา่งงาน (ในระบบ/นอกระบบ)

 ผู้ มีงานท า ราย

รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน บาท/เดือน

2. ตลาด/ตลาดนัด

กทม. เอกชน

* 140

* 160

* 33

* 40

* 20

* 40

* 85

* 40

* 25

เจ้าของ
จ านวนแผงที่ตัง้/บริเวณช่ือตลาด

ตลาดนดัเช่ือมสมัพนัธ์ 999 ถ.เช่ือมสมัพนัธ์ แขวงกระทุม่ราย

ตลาดเพ่ิมสขุ 25/20 ม.1 ถ.เลยีบวารี แขวงกระทุม่ราย

ตลาดใหม่หนองจอก ม.2 ถ.บรีุรมย์ แขวงกระทุม่ราย

ตลาดนดัล าอีรัว้ 2/3 ม.7 ถ.เช่ือมสมัพนัธ์ แขวงโคกแฝด

น.ส. นิรยา วีระมนทนาศกัดิ์ 62 ม.2 ถ.เลยีบวารี แขวงโคกแฝด

ตลากล านกแขวก 32 ม.8 ถ.สวุินทวงศ์ แขวงโคกแฝด

นายปรีชา  จนัทร์ศรีสริุยวงศ์

ตลาดสดสีแ่ยกหนองจอก

ตลาดนดัล าอีรัว้

10/1 ม.2 ถ.มิตรไมตรี แขวงคูฝ่ั่งเหนือ

ม.3 ถ.สวุินทวงศ์ แขวงล าผกัชี

2/8 ม.7 ถ.เช่ือมสมัพนัธ์ แขวงโคกแฝด



3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

แผง ผู้ ค้า (ราย)

จ านวน
จดุผอ่นผนั/บริเวณ หมายเหตุ



4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

พืน้ที่เกษตรกรรมในพืน้ที่ ไร่

จ านวนเกษตรกร ราย

ผลผลติ (ระบชุนิด/ประเภท/ชว่งเวลาที่ได้ผลผลติ/ผลผลติตอ่ไร่)

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

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

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

ผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND 

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

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

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

สนิค้าชมุชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์

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

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

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



5. โรงงาน

จ านวนแรงงานประเภทการประกอบการที่ตัง้ช่ือโรงงาน



6. สถานประกอบการ

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

ร้านขายทอง ร้านอาหาร

แขวง

แขวง............................

แขวง............................

แขวง............................

สถานประกอบการ (แหง่)

แขวง............................

แขวง............................

แผงอาหารริมบาทวิถี

สถานประกอบการ (ตอ่)
แขวง

แขวง............................

แขวง............................

แขวง............................



7. การท่องเทีย่ว

จ านวนแหลง่ทอ่งเที่ยวในพืน้ที่ ................ แหง่

จ านวน (แหง่)

กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเที่ยว

งบประมาณที่ใช้

คา่ใช้จา่ยเฉลีย่ของนกัทอ่งเที่ยว .................... บาท/คน/วนั

เร่ืองร้องเรียนของนกัทอ่งเที่ยว เฉลีย่ .................... เร่ือง/เดือน

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

กิจกรรม ชว่งเวลาในการจดักิจกรรม จ านวนนกัทอ่งเที่ยว

ชว่งเวลาที่มีการทอ่งเที่ยวประเภทของแหลง่ทอ่งเที่ยว



ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สถิติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่

จ านวน 

(ครัง้/คด)ี

45

86

216

386

-

-

-

ไฟไหม้บ้าน 6 ครัง้

ประเภท

อาชญากรรม

 - ท าร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

 - การกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ

อบุตัเิหตทุางถนน

อคัคภียั

หมายเหตุ

ต.ค. 56 - ก.ค. 57

ต.ค. 56 - ก.ค. 58

ต.ค. 56 - ก.ค. 59

ไฟไหม้หญ้า 380 ครัง้

-

-

อาคารทรุด/ถลม่

ป้ายล้ม

สารเคมีร่ัวไหล

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ



2. การป้องกัน

2.1 จ านวนป้าย/อาคารเสี่ยงภยั/

ประเภท จ านวน

ป้ายขนาดใหญ่

อาคารเสี่ยงภยั

2.2 จ านวนจดุเสี่ยงในพืน้ที่ จดุ

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

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

บริเวณ/พืน้ทีท่ีเ่ป็นจดุเสี่ยง สาเหตหุรือปัจจยัเสี่ยง วธีิการป้องกนั/แก้ไข

หมายเหตุ

หมายเหตุ



2.5 จ านวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ที่

2.6 จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลงิ/หวัจ่ายน า้ดบัเพลงิ

.......-...............สถานี

.......1...............สถานี

.....409..............แหง่

......2................มลูนิธิ

2.7 ความเร็วเฉลี่ยในการเข้าถึงพืน้ทีเ่กิดเหตกุรณีเกิดอบุตัภิยัตา่ง ๆ .......8............ นาที

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

พืน้ทีใ่ห้บริการสถานี

ต ารวจนครบาลหนองจอก เขต หนองจอก

ต ารวจนครบาลสวุนิทวงค์ เขต หนองจอก

จ านวนหวัจ่ายน า้ดบัเพลงิในพืน้ที่

จ านวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ที่

ต ารวจนครบาลล าผกัชี เขต หนองจอก

ต ารวจนครบาลประชาส าราญ เขต หนองจอก

จ านวนสถานีดบัเพลงิ

จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ต ารวจนครบาลล าหิน เขต หนองจอก



ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ)

1. สถิตกิารเลอืกตัง้

ผู้ มีสทิธ์ิ ผู้มาใช้สทิธ์

สว.

สส.

 ผว.กทม.

สก.

สข.

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

สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้ทีต่ัง้ช่ือองค์กร

การมีสว่นร่วม (ราย)
การเลอืกตัง้

กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่



3. จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

จ านวน (คน)

10

19

4

4

852

248

1

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ

หมายเหตุ

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

 - อาสาสมคัรดนตรี

 - อาสาสมคัรพิทกัสิ่งแวดล้อม

 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - อาสาสมคัร อปพร.

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย

 - อาสาสมคัรลานกีฬา

อาสาสมคัร

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)



ปัญหาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพืน้ทีเ่ขต

ด้าน ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพืน้ที่ แนวทางแก้ไข

1. ดา้นกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ดา้นสังคม - เกิดความแตกแยกในชุมชน - ไม่ร่วมมือกนัดูแลพ้ืนท่ี
- เกิดปัญหาการร้องเรียนมาก

- ลงประชาคมพ้ืนท่ีเพ่ือช้ีแจงท าความเขา้ใจกบั
ประชาชนในพ้ืนท่ี

3. ดา้นเศรษฐกิจ - ถนนตรอกซอยช ารุด เส่ือมโทรม

- ระบบสาธารณูปโภคไม่ทัว่ถึง เช่น รถโดย
สาธารณะ, น ้าประปา

- การเดินทางหน่วยงานต่างๆ ตอ้ง
เสียเวลามาก และเสียค่าใชจ่้ายสูง
- ประชาชนไม่ไดรั้บความสะดวก

- หน่วยงานเก่ียวขอ้งขอจดัสรรงบ

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม - ไม่มีระบบบ าบดัน ้าเสียรวม - น ้าคูคลองเน่าเสีย - ขยายระบบบ าบดัน ้าเสีย

5. ดา้นสาธารณสุข - โรคไขเ้ลือดออกระบาด - การควบคุมด าเนินการไม่ทัว่ถึง - เพ่ิมบุคลากร, อุปกรณ์

6. ดา้นการบริหารจดัการ

7. อ่ืน ๆ (ระบุ)




