
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
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เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตหนองแขม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงานเขตหนองแขม 

 
1. ข้อมูลทั่วไป   
      ๑) ประวัติความเป็นมาของพื้นที่/ส านักงานเขต ที่มาของช่ือเขต 

ที่มาของชื่อเขต 
สภาพพ้ืนที่และท่ีมาของชื่อ “หนองแขม” ชื่อเขต “หนองแขม” สันนิษฐานว่ามาจากสภาพพ้ืนที่

ในบริเวณที่ตั้งอ้าเภอหนองแขมในอดีต ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มน้้าท่วมขังตลอดทั้งปี และมีหนองน้้าที่มีต้นแขม
ขึ้นอยู่เป็นจ้านวนมาก โดย ในปี พ.ศ.2413 พระวินัยธร(ค้า) เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน ต.บางช้าง อ.สามพราน 
จ.นครปฐม ได้มาสร้างวัดขึ้นที่ริมหนองน้้าแห่งนี้และตั้งชื่อวัดว่า “วัดหนองแขม” ตามลักษณะของหนองน้้า 
นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้ขุดบ่อไว้ริมหนองน้้าแห่งนี้เพ่ือกักเก็บน้้าจืดไว้ใช้ เรียกกันว่า “บ่อหนองแขม” 
จนกระทั่งเป็น “เขตหนองแขม” ในที่สุด นอกจากนี้ยังมีหนองน้้าส้าคัญอีกแห่งคือ “หนองค้างพลู” ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นชื่อแขวงหนึ่งของเขตหนองแขม โดยหนองค้างพลูนั้นอยู่บนเส้นทางล้าเลียงพลูในสมัยก่อนซึ่ง
ชาวบ้านจะเดินทาง หาบพลูจากแถบนครไชยศรีซึ่งเป็นแหล่งปลูกพลูแหล่งใหญ่ไปขายแถบบางกอกน้อย
และ เป็นจุดแวะพักหรือค้างคืน จึงเป็นที่มาของชื่อ “หนองค้างพลู” (จากค้าบอกเล่าของนายเสงี่ยม นาค
วัชระ อายุ 94 ปี อดีตก้านันต้าบลหลักสอง)  

ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ประวัติศาสตร์ 

จากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มต่้าเหมาะแก่การปลูกข้าว ในอดีตจึงมีการท้านากันทั่วไปใน
เขตหนองแขม โดยเฉพาะตามสองฝั่งคลองภาษีเจริญและคลองทวีวัฒนาและยังมีการขุดคลองซอยหลาย 
สายเพ่ือชักน้้าจากคลองหลักทั้งสองเข้าไปสู่พ้ืนที่นาที่อยู่ห่างออกไป แต่ในปัจจุบันพ้ืนที่เกษตรกรรมในเขต
หนองแขมถูกเปลี่ยนเป็นเขตที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย และเป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมหลาย
แห่ง แต่งยังมีการท้าสวนบ้างประปรายตามแนวคลองย่อย สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของเขตหนองแขมเป็นที่
ราบลุ่ม เศรษฐกิจดั้งเดิมขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม ท้านา ท้าสวน ปัจจุบันสภาพพ้ืนที่ และการประกอบ
อาชีพเปลี่ยนแปลงไป เขตชุมชนเมืองขยายตัวจากพ้ืนที่ชั้นใน ต่างถิ่นอพยพเข้ามาอยู่อาศัย และประกอบ
อาชีพมากขึ้น พ้ืนที่การเกษตรถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล สาธารณสุข 
สถานีโทรทัศน์ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และหมู่บ้านจัดสรร 

ต่อมาบริเวณหนองแขมซึ่งมีคลองภาษีเจริญตัดผ่าน มีความเจริญและมีผู้คนเพ่ิมขึ้น ใน ปี
พ.ศ.2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ทรงมีพระราชประสงค์ให้กระจาย
อ้านาจการปกครองจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นให้มาก ขึ้น ด้วยการแต่งตั้งให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ต่าง
พระเนตรพระกรรณเหมือนกับใน นานาอารยประเทศที่พระองค์ไปพบเห็นมา โดยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่า 
พ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณหนองแขมมีความอุดมสมบูรณ์ น่าจะใช้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาในย่านฝั่งตะวันตก
ของกรุงเทพฯได้ จึงทรงโปรดเกล้าให้มีการสถาปนาพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นอ้าเภอหนองแขมขึ้นตรงต่อ กระทรวง
นครบาล(ปัจจุบันคือกระทรวงมหาดไทย) โดยแต่งตั้งให้ นายยอด อ่อนโอภาส เป็นนายอ้าเภอคนแรกซึ่ง
จากประวัติของอ้าเภอหนองแขม ระบุว่าใช้สถานที่บริเวณหน้าบ้านพักคนงานของโรงสีเหลียงเฮงฮวดใน
ปัจจุบัน เป็นสถานทีท้าการ โดยตั้งอยู่ใกล้ๆ กับสถานีต้ารวจหนองแขม 
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ในช่วงแรกของการสถาปนาอ้าเภอหนองแขม ได้มีการแบ่งการปกครองออกเป็น 4 ต้าบล 
คือ ต้าบลหนองแขม มีขุนขจรหนองแขมเขตร์ เป็นก้านันปกครอง ต้าบลหนองค้างพลู มีขุนประเทศหนอง
แขมขันธ์ เป็นก้านันปกครอง ต้าบลหลักสอง มีขุนภิบาลเขตร์นคร เป็นก้านันปกครอง และต้าบลหลักหนึ่ง 
ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ต้าบลบางแคมีขุนหนองแขมกนิษฐศร เป็นก้านันปกครอง 

สมัยก่อนเส้นทางการสัญจรไปมาของประชาชนในพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ จะใช้
คลองภาษีเจริญเป็นเส้นทางหลักและยังเป็นแหล่งน้้าที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้ ชาวหนองแขม และย่านใกล้เคียงได้
ใช้ในการเพาะปลูกมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และไม่เพียงเท่านั้น คลองภาษีเจริญยังเป็นหนึ่งในเส้นทางที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ใช้เสด็จประพาสไปยังจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 
ส่งผลให้สองฝั่งคลองได้รับการพัฒนาให้เจริญอย่างรวดเร็ว มีทั้งโรงสีข้าง ตลาด และแหล่งชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณที่มีการตั้งที่ว่าการอ้าเภอหนองแขม ถือว่ามีความเจริญมากกว่าแหล่งอ่ืน เนื่องจากท้าเล
เหมาะแก่การค้าขายอละแลกเปลี่ยนสินค้า เพราะมีทั้งตลาดวัดชุมชน โรงสีสถานีต้ารวจ และที่ท้าการ
อ้าเภอหนองแขม ว่ากันว่าอ้าเภอหนองแขมในสมัยนั้นเปรียบเสมือนประตูที่จะเชื่อมระหว่างหัว เมืองฝั่ง
ตะวันตกของกรุงเทพฯ กับเมืองหลวงเลยทีเดียว ปัจจุบัน ส้านักงานเขตหนองแขมตั้งอยู่เลขที่  28 ถ.เพชร
เกษม หมู่ที่ 7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

อีก 7 ปีต่อมา คือปี พ.ศ.2452 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอึกครั้งหนึ่งโดยผู้ใหญ่ช้าง นาค
วัชระ ซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหมื่นประสารธุระราษฎร์ ได้มอบที่ดินบริเวณปากคลองมหาศร         
หมู่ที่ 5 ต้าบลหนองแขม ริมคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือให้กับทางราชการเพ่ือใช้ในการก่อสร้างที่ว่าการ 
อ้าเภอหนองแขม และหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จอ้าเภอหนองแขมก็ย้ายมาอยู่ในที่ท้าการใหม่จาก ข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ระบุถึงเหตุผลในการย้ายที่ท้าการอ้าเภอมาอยู่ที่บริเวณ ปากคลองมหาศรเพราะเห็นว่า
การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วมีการตัดถนน หนทางกันมากขึ้น โดยเฉพาะถนนเพชรเกษมที่ถือ
เป็นเส้นทางหลักในการขนถ่ายสินค้าจากชานเมืองฝั่ง ตะวันตกเข้าสู่กรุงเทพฯ กระท้าได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็น
เหตุให้ความนิยมในการเดินทางด้วยเรือในคลองภาษีเจริญลดน้อยลง 

ปี พ.ศ.2481ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่องการยุบรวมอ้าเภอและกิ่งอ้าเภอที่มีขนาดเลือกและมีปริมาณงานไม่มากนัก เข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือความ
สะดวกในการบริหารงานและเพ่ือความเหมาะสมในแต่ละท้องที่ ซึ่งอ้าเภอหนองแขมก็เป็นหนึ่งในอ้าเภอที่มี
การเปลี่ยนแปลงโดยถูกยุบเป็นกิ่ง อ้าเภออยู่ในความปกครองของอ้าเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี  บริเวณ
รอบนอกของอาคารส้านักงานเขตหนองแขม ด้านติด ถ.เพชรเกษม เวลาผ่านไปราว 20 ปี ได้มีพระราช
กฤษฎีกาตั้งกิ่งอ้าเภอหนองแขมให้ กลับมามีฐานะเป็นอ้าเภออีกครั้งหนึ่ง ขึ้ นตรงกับจังหวัดธนบุรี
เหมือนเดิมมาถึงปี พ.ศ.2515 ได้มีการปรับปรุงพ้ืนที่การปกครองของกรุงเทพฯ ใหม่ตามประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ให้ยุบรวมนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
24 เขต อ้าเภอหนองแขม จึงเปลี่ยนชื่อเป็นเขตหนองแขมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ส้าคัญของเขตหนองแขมก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยปี พ.ศ.2521 ได้ย้ายที่ท้าการเดิมจากปากคลองมหาศร 
ไปอยู่บริเวณริมถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดิน จ้านวน 20 ไร่ มาจากนาย
ล้อม ฟักอุดม เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ท้าการส้านักงานเขตหนองแขมมาจนกระท่ังถึง ปัจจุบัน 
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2) พ้ืนที่ เขตปกครอง อาณาเขตติดต่อ และแผนที่ 
               เขตหนองแขม  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  35.825  ตารางกิโลเมตร 
               เขตหนองแขมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง (khwaeng) ได้แก่ 

1. หนองแขม (Nong Khaem) พ้ืนที่ 18.789 ตร.กม. 
2. หนองค้างพลู (Nong Khang Phlu) พ้ืนที่ 17.036 ตร.กม.  

การแบ่งเขตการปกครอง 
                ตั้งอยู่บนฝั่งธนบุรี (ทางตะวันตกสุดของกรุงเทพมหานคร) มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ 

 ทิศเหนือ       ติดต่อกับเขตทวีวัฒนา มีคลองบางไผ่เป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางแค มีคลองทวีวัฒนา ซอยเพชรเกษม 69 (อินทาปัจ) และ  
                     ถนนบางบอน 3 เป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศใต้           ติดต่อกบัเขตบางบอน มีคลองหนามแดงเป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอ้าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และอ้าเภอสามพราน  
                      จังหวัดนครปฐม มีคลองสี่วา (คลองตากล่อม) คลองภาษีเจริญ                  
                      แนวแบ่งเขตการปกครองกรุงเทพมหานครกับจังหวัด 
                      สมุทรสาคร และคลองศรีส้าราญเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง 
                      กรุงเทพมหานครกับอ้าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1


 
 



แผนที่เขตหนองแขม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3)  ประชากร  

o จ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (แยกแขวง เพศ สถานภาพ) 
o โครงสร้างประชากร (เด็ก วัยแรงงาน ผู้สูงวัย) 
o จ้านวนบ้าน/จ้านวนครัวเรือน 
o ความหนาแน่นและการกระจายตัวของประชากร 
o การนับถือศาสนา 
o สัญชาติ/เชื้อชาติ 
o อัตราการเกิด/ตาย/ 
o อัตราการย้ายถิ่น/สาเหตุการย้ายถิ่น 
o ประชากรแฝง/แรงงานต่างด้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4) โครงสร้างทางการบริหาร/อัตราก้าลัง  

o ข้าราชการประจ้า/ลูกจ้าง 
o ข้าราชการฝุายการเมือง 

โครงสร้างทางการบริหารและอตัราก าลงั  
1.ข้าราชการประจ้า/ลูกจ้าง 

ส่วนราชการในส้านักงานเขต 

จ้านวน(คน) 
ข้าราชการ ลูกจ้าง 

อัตราถือ
ครอง 

อัตราจริง อัตราถือครอง อัตราจริง 

ฝุายปกครอง 15 15 15 15 
ฝุายทะเบียน 18 18 1 1 
ฝุายเทศกิจ 11 11 29 29 
ฝุายการคลัง 14 14 1 1 
ฝุายการศึกษา 7 7 1 1 
ฝุายโยธา 18 18 58 57 
ฝุายรายได้ 11 11 2 2 
ฝุายพัฒนาชุมชนฯ 13 13 2 2 
ฝุายรักษาความสะอาด 13 13 345 345 
ฝุายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล 

10 10 4 4 

 
2. ข้าราชการฝุายการเมือง 

- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร      1  คน 
- สมาชิกสภาเขต                             7 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5)  อ านาจหน้าที่/ความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ในส านักงานเขต 

       1. ฝ่ายปกครอง 
   มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียน
มูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติกรรม ) 
การฌาปนกิจ-สงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การ
ท้าประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดท้าแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสาร
และรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขต
เคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนและการติดตาม
ประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอ้านวยการและเลขานุการ งานพิธีการ 
งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ้า
ทั่วไป ของส้านักงานเขต งานที่ไม่ได้ก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
      2. ฝ่ายทะเบียน 
  มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ้าตัวประชาชน ทะเบียน
แรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การควบคุมดูแล
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดท้าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการพิจารณา
ก้าหนดหน่วยเลือกตั้ง การด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหน้าที่อ่ืนที่
เกีย่วข้องหรือได้รับมอบหมาย 
      3. ฝ่ายโยธา 
  มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก 
ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การ
พิจารณาอนุญาตกระท้าการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การจัดหาหรือการจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนเพ่ือกิจการที่อยู่ในอ้านาจหน้าที่หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
อย่างอ่ืนโดยวิธีตกลงซื้อขาย การขออุทิศ และการจัดซื้อโดยวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี การดูแล
รักษาที่สาธารณะและที่เอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบ้ารุงดูแลรักษาคู คลอง ทาง
เท้าและท่อระบายน้้า สะพานข้ามคลอง การปูองกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ร่วมมือกับส้านักผังเมืองในการ
วางและจัดท้าผังเมืองประเภทต่าง ๆ การควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้
และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก้าหนดพ้ืนที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีเป็น
พ้ืนที่เฉพาะภายในเขต การจัดท้า ติดตั้ง ซ่อมแซม และดูแลรักษาความสะอาดปูายชื่อซอย ปูายจราจรและ
กระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสี ตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดท้าคันชะลอความเร็ว 
การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการส้ารวจ ออกแบบ หรือ
ประมาณราคาเพ่ือของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง 
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือบ้ารุงรักษาตามสัญญาหรืออ้านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 
     4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
  มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบ
กิจการทีเ่ป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จ้าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการ



จ้าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนาควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคลาร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข การก้าจัดแมลงและสัตว์น้าโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ ก้าจัด 
ห้าม ปูองกันและระงับเหตุร้าคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้
เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร หารใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น 
และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
      5. ฝ่ายรายได้ 
มีอ้านาจหน้าที่เก่ียวกับการด้าเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง 
ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ค้างช้าระภาษีที่อยู่ในพ้ืนที่เขต 
การด้าเนินคดีแก่ผู้ค้างช้าระภาษี การจัดท้าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดท้าสถิติการจัดเก็บ
รายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
     ๖. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะ-สิ่งแวดล้อม การ
เก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้้าเจ้าพระยาเรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
ไขมัน และน้้ามัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบ้ารุงรักษา
ต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดท้าแผนการปลูกต้นไม้และพ้ืนที่สี
เขียวในพ้ืนที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความส้าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
     ๗. ฝ่ายการศึกษา  
มีอ้านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการส่ง เสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษา                  
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสาน 
ตรวจสอบ กลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ เพ่ือน้าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล้าดับชั้น วิเคราะห์ข้อมูลประชากรวั ย
เรียนเพ่ือการวางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับ ตรวจสอบและจัดท้าบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับส่งให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เขตเพ่ือเตรียมการรับนักเรียน ประสานงาน 
ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่เขต รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือน้าเสนอผู้อ้านวยการเขต ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เกี่ยวกับงานการศึกษาของส้านักงานเขต วางแผนและด้าเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหล่ง
สนับสนุน ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา การ
ส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การคุ้มครองสิทธิของนักเรียน ส้ารวจและจัดท้าทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และประสานการใช้
ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการนักเรียนของสถานศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประสานการส้ารวจข้อมูล ส่งเสริมการจัดการศึกษาส้าหรับเด็กพิการ ด้อยโอกาส เด็กความสามารถ
พิเศษกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าเนินการด้านภารกิจของศูนย์วิชาการ ด้าเนินการด้าน
การเงิน การงบประมาณและการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 



     ๘. ฝ่ายการคลัง  
มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงิน งบประมาณ
กรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด (ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
น้าส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดท้าสรรพบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ การ
ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดท้างบเดือนแสดงรายการจ่ายเงิน ของหน่วยงาน การจัดท้ารายงาน
ทางการเงินตามระยะเวลาที่ก้าหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพ่ือการบริหา ร การตรวจสอบ
รายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีการควบคุมการจัดท้าแผนการใช้
จ่ายเงินเพ่ือการบริหารการบริหารงบประมาณ การติดตามผลการด้าเนินงาน ด้านงบประมาณ การจัดหา
และควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็ กทรอนิกส์) การ
ปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จ้านวน 
๙ ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชีระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 
ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณการเงิน การคลัง การพัสดุ
และทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
     ๙. ฝ่ายเทศกิจ  
มีอ้านาจหน้าที่เก่ียวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอ่ืนที่ก้าหนดให้
เป็นอ้านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริม
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทา-สาธารณ
ภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดีและการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี 
และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
     ๑๐. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
 มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด้าเนินการพัฒนาชุมชน และสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น้า
ชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กร
ประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนา
ชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืนเพ่ือจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพการจัดหาแหล่งจ้าหน่ายผลผลิต การด้าเนินการเกี่ยวกับศูนย์
ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การด้าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การ
สงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริม
ความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการด้าเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน 
ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬาและลานกีฬา การด้าเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การ
ให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์
ส่งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟู บ้ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
การสนับสนุนและประสานการด้าเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การ
ให้ค้าปรึกษาแนะน้าทางวิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อมเพ่ือการเกษตร การด้าเนินการเกี่ยวกับ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย  
    
 
 



 
๖) รายได้ของส้านักงานเขตหนองแขม (ภาษ/ีเงินอุดหนุน/อ่ืนๆ)  

 
 

ประเภทรายได้ 
 

รายได้ (ล้านบาท) 

ประมาณการ รายได้จริง 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 83,000,000.00 82,145,528.69 

ภาษีบ้ารุงท้องที่ 2,100,000.00 2,170,328.53 

ภาษีปูาย 8,700,000.00 8,914,603.00 

 
1) ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ของส้านักงานเขต  
 

ส่วนราชการในส้านักงานเขต 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

สนับสนุนงานประจ้า สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ 
ฝุายปกครอง 644,300 - 
ฝุายทะเบียน - - 
ฝุายเทศกิจ - - 
ฝุายการคลัง - - 
ฝุายการศึกษา 1,000,000 21,039,600 
ฝุายโยธา 26,682,000 8,553,200 
ฝุายรายได้ - 10,000 
ฝุายพัฒนาชุมชนฯ 2,925,400 7,360,200 
ฝุายรักษาความสะอาดฯ 114,000 1,325,000 
ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 1,000,000 10,903,600 
รวมงบประมาณ (ล้านบาท) 32,365,700 49,191,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2) ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ (ทั้งรัฐและเอกชน/ในและนอกสังกัด) 

............................................................................................................................. .......................

............................................................................................................ ........................................

............................................................................................................................. .......................

....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ข้อมูลเฉพาะ 

2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ประเภทการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ตามผังเมืองรวม พ้ืนที่การใช้ที่ดินปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง 
- ที่อยู่อาศัย    
- พาณิชยกรรม    
- อุตสาหกรรม    
- คลังสินค้า    
- อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม 

   

- ชนบทและ
เกษตรกรรม 

   

- อนุรักษ์เพ่ือส่งเสริม
ศิลป วัฒนธรรมไทย 

   

- สถานบันราชการ  
การสาธารณูปโภค/ 
สาธารณูการ 

   

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง 

2.1 ถนนตรอกซอยในพื้นที่เขต 

 

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

 
ดี พอใช้ 

ต้อง
ปรับปรุง 

 ถนนสายหลกั 2 10.8 /     
 ถนนสายรอง 9 19 /     
 ตรอก ซอย 244 87.53 /     
 จ านวนจดุตดัของถนนในพืน้ท่ีเขต........................................จดุ 

    

 

 

 

 
2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพื้นที่เขต 
 

    

ช่ือสะพาน ช่ือถนน 

ช่ือ
ทาง
แยก ชนิดสะพาน 

 ความ
ยาว
(เมตร) 

ชอ่ง
จราจร ปีท่ีสร้าง 

- - - - - - - 

              

              

       2.3 รูปแบบการเดินทางหลักในพื้นที่เขต  2 รูปแบบ                    
(รถเมล์ , รถสองสองแถว) 

   
2.4 สภาพการจราจร            
ในพื้นที่ 

         ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางในพ้ืนที่......40.........................กิโลเมตร/ชั่วโมง  
 

      2.5 พื้นที่ที่มีปัญหา
การจราจร 

    



 

จุด/บริเวณท่ีการจราจร
ติดขัด ช่วงเวลา สาเหต 

ถนนเพชรเกษม ขาเข้า - ขา
ออก 08.00 - 10.00 น. ปริมาณรถมาก 

  16.00 - 19.00 น.   

ซอยเพชรเกษม 81 08.00 - 10.00 น. ทางแคบ,ปริมาณรถมาก 

  16.00 - 19.00 น. ทางม้าลายมาก 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 จ้านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้ 

      

ช่ือถนน/เส้นทาง ต้นทาง ปลายทาง 
ระยะทาง 
(กม.) สถิตผิู้ใช้ทาง 

สถิติ
อบุตัเิหต ุ

ถนนบางบอน 4 
ถนนเลียบคลอง
ภาษีเจริญฝ่ังใต้ คลองหนามแดง 2.05 

ประมาณ 6 
คน - 

ถนนเลียบคลองภาษี
เจริญฝ่ังใต้ ถนนบางบอน 3 ถนนบางบอน 5 2.5 

ประมาณ 10  
คน - 

ถนนพทุธมณฑล
สาย 3 ถนนเพชรเกษม คลองบางไผ ่ 2.2 

ประมาณ 20  
คน - 

จ านวนจดุจอดจกัรยานในพืน้ท่ี 13 จดุ 
      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o รูปแบบการเดินทางในพ้ืนที่ 

- ประเภทการเดินทาง 
- จ้านวนผู้เดินทางในพ้ืนที่ด้วยระบบต่าง ๆ  

o สถิติการจดทะเบียนรถยนต์ในพื้นที่ 
o สภาพการจราจรในพ้ืนที่ 

- ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางในพ้ืนที่  
- จ้านวนจุดและพ้ืนที่ที่การจราจรติดขัด 
- ช่วงเวลาวิกฤติและสาเหตุ 

o จ้านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้ 
o จุดจอดจักรยาน 
o จ้านวนท่าเรือ (เรือโดยสาร) 
o จ้านวนจุดเชื่อมต่อบริการขนส่งสาธารณะ  
o ระยะเวลาที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ 
o สภาพทางเท้าในพ้ืนที่ 
o ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ้านวนรถยนต์ที่สามารถรองรับได้ 
o จุดเสี่ยงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง 

คูคลอง/ระบบการระบายน้้า/การป้องกันน้้าท่วม 
o จ้านวน/ประเภท/ขนาดพ้ืนที่แหล่งน้้าในพ้ืนที่  
o จ้านวนคูคลอง/ทางระบายน้้า (ประเภท/ขนาด/ระยะทาง) 
o การบุกรุกคูคลองพ้ืนที่สาธารณะ (ที่เก่ียวกับการระบายน้้า) 
o จุดอ่อนน้้าท่วม (บริเวณ, ขนาดพ้ืนที)่ 



o ระยะเวลาเฉลี่ยในการระบายน้้า 
o คูคลอง แม่น้้า(บริเวณ) ที่มีการก่อสร้างแนวเขื่อนปูองกันน้้าท่วม (ชื่อคลอง,มีหรือไม่มี

เขื่อน,ความยาวของเขื่อน-ร้อยละของความยาวคลอง) 
 
 

การให้บริการของการประปา  
o พ้ืนที่การให้บริการของการประปา 
o ปริมาณและแนวโน้มการใช้น้้าของประชาชนในพื้นที่ 
o จ้านวนครัวเรือนที่มี/ไม่มีน้้าปาปาใช้ 
o แหล่งน้้าที่ใช้อุปโภค/บริโภคในพื้นที่ 

การให้บริการของการไฟฟ้า  
o พ้ืนที่ให้บริการของการไฟฟูา 
o ปริมาณและแนวโน้มการใช้ไฟฟูาของประชาชนในพื้นท่ี 
o จ้านวนครัวเรือนที่มี/ไม่มีไฟฟูาใช้ 

2.2 ด้านสิ่งแวดล้อม  
 มูลฝอย/สิ่งปฏิกูล/ไขมัน  

o ประเภท/ปริมาณขยะต่อวันของประชาชนในพ้ืนที่ 
o ประเภท จ้านวน ที่ตั้งของสถานประกอบการ (เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงงาน) 

ประเภทมูลฝอย/ปริมาณมูลฝอย 
o จ้านวน ที่ตั้งของแหล่งก้าเนิดมูลฝอยที่เป็นที่พักอาศัยอ่ืน ๆ (เช่น โรงเรียน วัด ตลาด 

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

- ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้    
- ปริมาณมูลฝอยอันตรายในครัวเรือน/มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกได้ 
- ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้ (ลบ.ม.) /จ้านวน  
- ปริมาณขยะที่น้ากลับมาใช้ใหม่และต้องน้าไปก้าจัด/วิธีการก้าจัด 

o ศักยภาพของส้านักงานเขต เช่น จ้านวน ประเภทรถ(เก็บขน) เจ้าหน้าที่ 
 อากาศ/เสียง 

o ปริมาณฝุุนละอองในอากาศ/พ้ืนที่ที่มีปัญหา 
o ปริมาณก๊าชอันตรายในอากาศ/พ้ืนที่ที่มีปัญหา 
o แหล่งก้าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ 
o ระบุต้าแหน่งข้อมูล  

o จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงส้าหรับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
แห่งใหม่ 

o จุดตรวจวัดควันด้า 
o กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

o สถิติจ้านวนเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง  
 น้้าเสีย/การบ้าบัด  



o จ้านวนคูคลอง แหล่งน้้าทั้งหมด 
o จ้านวนคูคลอง แหล่งน้้าที่มีคุณภาพน้้าต่้ากว่ามาตรฐาน 
o พ้ืนที่ให้บริการของโรงบ้าบัดน้้าเสีย 
o ที่ตั้งของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการที่มีผลต่อคุณภาพน้้าในพ้ืนที่ 
o ปริมาณน้้าเสียที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่  (ปริมาณน้้าเสีย/วัน หรือ อัตราการใช้น้้าเฉลี่ยของ

ประชากร) 
o จ้านวนผู้รับบริการบ้าบัดน้้าเสียจากกรุงเทพมหานคร (อาคาร/แหล่งก้าเนิดมลพิษท่ีมี 
      การขออนุญาตต่อเชื่อมระบบระบายน้้าเสีย) 
o จ้านวนสถานประกอบการที่จัดส่งรายงานสรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย  
      (สถานประกอบการที่มีการจัดส่งรายงานสรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย) 
o จ้านวนเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร้าคาญ 

- ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 
- อากาศ/เสียง 
- น้้าเสีย/การบ้าบัด 
- พ้ืนที่สีเขียว/ต้นไม้ 
- อ่ืน ๆ   

 พื้นที่สีเขียว  
o จ้านวน/ประเภท/ขนาดพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ 

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

o ชุดข้อมูลชุดที่ 2 พ้ืนที่สีเขียวประเภทอ่ืน ๆ  (สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหล่ง
น้้า ที่ลุ่ม ที่ว่าง พื้นที่ไม้ยืนต้น พื้นที่เกษตรกรรม พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า พื้นที่อ่ืน ๆ)  

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

แต่ละชุดข้อมูลประกอบด้วย 
- จ้านวน (แห่ง) 
- ขนาดพ้ืนที่แต่ละแห่ง (ตร.ม.) 
- สถานที่ตั้งของพ้ืนที่ 
- ภาพถ่ายแสดงลักษณะของแต่ละพ้ืนที่ 
- สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมต่อประชากร 
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวอื่น ๆ ต่อประชากร 
- พ้ืนที่สีเขียวในภาพรวมต่อประชากร 
- ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวต่อพ้ืนที่ กทม. 

o จ้านวนผู้ได้รับบริการสวนสาธารณะหลักของ กทม. 32 แห่ง 

2.3 ด้านสังคม  
ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

o จ้านวน/ประเภท/ที่ตั้ง/ประชากร 
o การศึกษา 
o อาชีพ 
o รายได้ 



o ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย 
o การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ศาสนา 
o จ้านวนศาสนสถาน 
o กิจกรรมประจ้าปีตามประเพณี (ส้าคัญ/โดดเด่น) 

การศึกษา 
การศึกษาในระบบ 

o โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพ้ืนที่เขต แยกตามระดับชั้นประถม/
มัธยม ความสามารถในการรับนักเรียน และจ้านวนที่รับจริงตามปีการศึกษา (สนศ.)  

o โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาส้าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
แยกตามพ้ืนที่เขต ความสามารถในการรับนักเรียน และจ้านวนที่รับจริงตามปี
การศึกษา (สนศ.) 

o โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพ้ืนที่เขต แยกตามระดับชั้นประถม/
มัธยม ความสามารถในการรับนักเรียน และจ้านวนที่รับจริงตามปีการศึกษา (สนศ.) 

o จ้านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรายชั้น รายโรงเรียน                 
ตามปีการศึกษา 

o จ้านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั้น 
แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 

o จ้านวนเด็กชาย-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 จ้านวนเด็กลาออกกลางคัน การซ้้าชั้น การขาดเรียน/สาเหตุ ของโรงเรียนในสังกัด 

กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
o จ้านวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั้น 

รายวิชา รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
o จ้านวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม.ที่ย้ายกลับภูมิล้าเนา/

สาเหตุ แยกตามระดับชั้น รายวิชา รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
o ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสังกัด กทม.  

การศึกษานอกระบบ 
o จ้านวนเด็กเคลื่อนย้าย/สาเหตุ ของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปี

การศึกษา 



o จ้านวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานที่ตั้ง แยกตามพ้ืนที่เขต จ้านวน
รับนักศึกษาได้เท่าไหร่ หลักสูตรที่เปิดสอน 

o ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพๆ ได้ท้างานตรงกับความต้องการ แยกราย
โรงเรียนตามปีการศึกษา 

o ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพผ่านมาตรฐานชีพผ่านมาตรฐานวิชาชีพ แยกราย
โรงเรียนตามปีการศึกษา 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
o จ้านวนห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหน่วยงานอ่ืน (ใครเรียนรู้ กทม.  

หรือหน่วยงานอื่น หรือประชาชน)  
o ห้องสมุด/บ้านหนังสือส้าหรับคนตาบอด 
o จ้านวนบ้านหนังสือ 
o จ้านวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น/แหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขต เช่น 

แหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ 
โบราณสถาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสมุนไพร เป็นต้น  

o สถิติการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ  
o จ้านวนเครือข่ายที่ด้าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

สวัสดิการสังคม 
o จ้านวนผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน และได้รับการดูแล 
o จ้านวนเด็กเร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ 
o จ้านวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน/จ้านวนนักเรียน 
o จ้านวนห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือ/ผู้ใช้บริการ 
o จ้านวนศูนย์เยาวชน/สมาชิก/การให้บริการ 
o จ้านวนศูนย์กีฬา/สมาชิก/การให้บริการ 
o จ้านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ใช้บริการ 
o จ้านวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น/ผู้รับบริการ 
o จ้านวนสวนสาธารณะ/พ้ืนที/่ผู้ใช้บริการ 
o จ้านวนลานกีฬา Extreme sports /การให้บริการ  
o จ้านวนศูนย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มุมเมือง/การให้บริการ 
o จ้านวนศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นักเรียน 
o จ้านวนศูนย์ฝึกดนตรี/นักเรียน/หลักสูตร 
o จ้านวนผู้ด้อยโอกาส 
o จ้านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการลดหย่อนค่าเล่าเรียนในการอบรม

พัฒนาอาชีพ 
o จ้านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย 
o จ้านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย 
o จ้านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับสวัสดิการกองทุนออมหรือกองทุนชุมชนเพื่อ

ประกอบอาชีพ 
o จ้านวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการชุมชนโดยตรง  
o จ้านวนเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิ์  
o เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง 



o เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์  
o เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
o ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่มีรายได้ที่มั่นคง  
o ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่มีอาชีพที่มั่นคง 
o ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่้าเพ่ือ

การประกอบอาชีพ 
o ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่ได้รับการจดทะเบียนใน

ฐานข้อมูล 
o ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่ได้รับความคุ้มครองและความ

ปลอดภัยในการท้างาน 

 แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ/อาคารที่ควรค่าต่ออนุรักษ์ 

2.4 ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้  
 การมีงานท้า  

o ผู้มีงานท้าและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้มีงานท้า/ผู้ว่างงาน (ในระบบ/นอกระบบ) 

ตลาด 
o จ้านวน/แผงค้าของตลาด กทม. 
o จ้านวน/แผงค้าของตลาดเอกชน 
o จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอยและจ้านวนผู้ค้า 
o ตลาดนัด 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พื้นที่ 
o ประเภท/ปริมาณ/ช่วงเวลา 
o พ้ืนที่เกษตรกรรม  
o จ้านวนเกษตรกร 
o จ้านวนผลิตภัณฑ์ BANGKOK BRAND  
o จ้านวนสินค้าชุมชนหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

โรงงาน 
o จ้านวน/ประเภท/แรงงานของโรงงานในพ้ืนที่เขต 

สถานประกอบการ 
o จ้านวนโรงแรม 
o จ้านวนห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซ้ือ/ศูนย์ค้าปลีก-ส่ง 
o จ้านวนสถานบริการน้้ามัน/ก๊าซ 
o สถานบันเทิง/โรงภาพยนตร์ 
o ธนาคาร/ร้านขายทอง/โรงจ้าน้า 

การท่องเที่ยว 
o จ้านวนแหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
o จ้านวนนักท่องเที่ยว/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 จ้านวน ที่ตั้งของสถานพยาบาล/ให้บริการ  
o จ้านวนเตียง การครองเตียงของสถานพยาบาล/สถานบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุข 
o จ้านวนผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาล แยกผู้ปุวยใน ผู้ปุวยนอก  

โรคที่รักษา 
o สถิติการรักษา (ตาย หาย เฝูาระวัง) 
o จ้านวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

2.6  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 สถิติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

o คดีอาชญากรรม (ท้าร้ายร่างกาย ฆ่า ข่มขืน ปล้น ชิงทรัพย์) 
o อุบัติเหตุทางถนน/รถยนต์ 
o คดีเก่ียวกับยาเสพติด 
o ไฟไหม้/แผ่นดินไหว/น้้าท่วม 
o อาคารทรุด  ปูายล้ม ตึกถล่ม 
o สารเคมีรั่วไหล 

การป้องกัน 
o จ้านวนปูาย/อาคารเสี่ยงภัย 
o จ้านวนจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ 
o จ้านวนจุดติดตั้งและจ้านวนกล้อง cctv ในพ้ืนที่ 
o จ้านวนไฟส่องสว่างในพ้ืนที่  
o จ้านวนสถานีและพ้ืนที่การให้บริการของสถานีต้ารวจในพ้ืนที่ 
o จ้านวนสถานีปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/สถานีดับเพลิง/หัวจ่ายน้้าดับเพลิง 
o มูลนิธิกู้ภัยต่าง ๆ  
o ความเร็วในการเข้าถึงพ้ืนที่เกิดเหตุ 

2.7 ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง (กยบ.) 
o สถิติการเลือกตั้ง 
o จ้านวนชมรม มูลนิธิ หรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเขต (จ้านวน

สมาชิก/กิจกรรมต่อปี) 
o จ้านวนชมรม มูลนิธิต่าง ๆ ที่เข้าร่วม/สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ จ้านวนและความถี่ของ

การเข้าร่วม 
o จ้านวนอาสาสมัครต่าง ๆ  



o อาสาสมัครศูนย์เยาวชน กทม. 
o อาสาสมัครห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 
o อาสาสมัครบ้านหนังสือ 
o อาสาสมัครดนตรี 
o อาสาสมัครศูนย์กีฬา 
o อาสาสมัครศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.) 
o อาสาสมัครลานกีฬา 
o อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 
o อาสาสมัครด้านคนพิการ 
o อาสาสมัคร อปพร. 
o อาสาสมัครสาธารณสุข 
o อาสาสมัครเฝูาระวังภัยยาเสพติด 
o อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชน 
o อาสาสมัครเพ่ือปฏิบัติงานในส้านักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
o อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
o อาสาสมัครชักลากขยะในชุมชน 

3. ทิศทางการพัฒนาของส านักงานเขต 
เปูาหมายการพัฒนา/วิสัยทัศน์ของส้านักงานเขต 

............................................................................................................................. .......................

............................................................................................... .......................................  

4. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
.....................................................................................  



ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่เขต

1. จ านวนประชากรในพ้ืนที่จ าแนกตามอายแุละแขวง

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

ชาย 2,252    2,483    2,431    2,858    2,544    2,333    2,907    3,204    3,076    2,942    2,662    

หญิง 2,141    2,330    2,410    2,990    2,539    2,550    3,464    3,848    3,896    3,693    3,293    

รวม 4,393    4,813    4,841    5,848    5,083    4,883    6,371    7,052    6,972    6,635    5,955    

ชาย 2,055    2,307    2,498    2,890    2,729    2,487    2,920    2,960    2,995    3,079    2,790    

หญิง 1,996    2,279    2,439    2,842    2,703    2,537    3,204    3,370    3,554    3,604    3,387    

รวม 4,051    4,586    4,937    5,732    5,432    5,024    6,124    6,330    6,549    6,683    6,177    

แขวงหนองแขม

แขวงหนองค้างพลู

อายุ (ป)ี
เพศแขวง



ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่เขต

1. จ านวนประชากรในพ้ืนที่จ าแนกตามอายแุละแขวง

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

ชาย 1,960    1,398    884       596       381       185       85        26        9          -       

หญิง 2,450    1,817    1,199    864       631       330       160       41        10        -       

รวม 4,410    3,215    2,083    1,460    1,012    515      245      67        19        -       

ชาย 2,188    1,651    960       638       474       215       77        23        4          2          

หญิง 2,718    2,035    1,282    936       649       343       162       43        14        1          

รวม 4,906    3,686    2,242    1,574    1,123    558      239      66        18        3         

แขวงหนองแขม

แขวงหนองค้างพลู

อายุ (ป)ี
แขวง เพศ



2. จ านวนการเกิด การตาย การยา้ยถ่ินของประชากรในพ้ืนที่

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

แขวงหนองแขม 361             541             46               19               315             318             339             198             

แขวงหนองค้างพลู 219             153             662             347             372             330             258             105             

รวม 580             694             708             366             687             648             597             303             

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

แขวงหนองแขม 6,649           5,565           5,544           3,242           4,276           4,056           4,044           2,512           

แขวงหนองค้างพลู 6,142           5,762           5,254           2,827           5,409           5,266           5,113           2,988           

รวม 12,791         11,327         10,798         6,069          9,685          9,322          9,157          5,500          

การเกิด (คน) การตาย (คน)
แขวง

แขวง
การย้ายเขา้ (คน) การย้ายออก (คน)



4. จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน

แขวงหนองแขม แขวงหนองค้างพลู

เมยีนมาร์ 5,590                                     6,226                                     

ลาว 1,512                                     2,823                                     

กัมพูชา 1,829                                     2,725                                     

อ่ืนๆ (ระบ)ุ 8,931                                    11,774                                  

จ านวน (คน) แยกแขวงประเทศ



5. ความหนาแน่นของประชากร

รวม ชาย หญิง

แขวงหนองแขม 76,137         35,365          40,772          17.036          4,469            19,490          20,662          

แขวงหนองค้างพลู 76,456         36,168          40,288          18.789          4,069            18,410          18,548          

ครอบครัวแขวง
ประชากร (คน) พ้ืนที่

(ตร.กม.)

ความหนาแน่น

(คน/ตร.กม.)

จ านวนบ้าน

(หลัง)



โครงสร้างทางการบริหารและอตัราก าลงั  
1.ขา้ราชการประจ า/ลูกจา้ง 

ส่วนราชการในส านกังานเขต 

จ านวน(คน) 
ขา้ราชการ ลูกจา้ง 

อตัราถือ
ครอง 

อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง 

ฝ่ายปกครอง 15 15 15 15 
ฝ่ายทะเบียน 18 18 1 1 
ฝ่ายเทศกิจ 11 11 29 29 
ฝ่ายการคลงั 14 14 1 1 
ฝ่ายการศึกษา 7 7 1 1 
ฝ่ายโยธา 18 18 58 57 
ฝ่ายรายได ้ 11 11 2 2 
ฝ่ายพฒันาชุมชนฯ 13 13 2 2 
ฝ่ายรักษาความสะอาด 13 13 345 345 
ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล 10 10 4 4 

 
2. ขา้ราชการฝ่ายการเมือง 

- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร      1  คน 
- สมาชิกสภาเขต                             7 คน 



4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต 

ส่วนราชการในส านักงานเขต 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

สนับสนุนงานประจ า สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ 
ฝ่ายปกครอง 644,300 - 
ฝ่ายทะเบียน - - 
ฝ่ายเทศกิจ - - 
ฝ่ายการคลัง - - 
ฝ่ายการศึกษา 1,000,000 21,039,600 
ฝ่ายโยธา 26,682,000 8,553,200 
ฝ่ายรายได้ - 10,000 
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2,925,400 7,360,200 
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 114,000 1,325,000 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 1,000,000 10,903,600 
รวมงบประมาณ (ล้านบาท) 32,365,700 49,191,600 
 

 

 

 

 

 



2.6 จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลิง/หวัจ่ายน ้าดบัเพลิง 

จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั - สถานี 
จ านวนสถานีดบัเพลิง 1 สถานี 
จ านวนหวัจ่ายน ้าดบัเพลิงในพื้นท่ี 200 แห่ง 
จ านวนมูลนิธิกูภ้ยัในพื้นท่ี - มูลนิธิ 
 

2.7 ความเร็วเฉล่ียในการเขา้ถึงพื้นท่ีเกิดเหตุกรณีเกิดอุบติัภยัต่าง ๆ     15   นาที 

  



ดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจดัการเมือง (หมายเหตุ : น าเสนอขอ้มูลตามท่ีมีการจดัเก็บ) 

1. สถิติการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้ง 
การมีส่วนร่วม(ราย) 

ผูมี้สิทธ์ิ ผูม้าใชสิ้ทธ์ิ 
สว. 98,346 38,876 
สส. 96,068 68,267 
ผว.กทม. 99,067 50,771 
สก. 101,579 45,460 
สข. 104,235 47,076 
 

2. จ  านวนชมรม มูลนิธิ หรือองคก์รต่าง ๆ ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาเขต(จ านวนสมาชิก/กิจกรรมต่อปี) 

ช่ือองคก์ร ท่ีตั้ง สมาชิก(ราย) กิจกรรมท่ีด าเนินการในพื้นท่ี จ านวนคร้ัง 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 



3. จ  านวนอาสาสมคัรต่าง ๆ 

อาสาสมคัร จ านวน(คน) หมายเหตุ 
-อาสาสมคัรศูนยเ์ยาวชน กทม.   
-อาสาสมคัรห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้   
-อาสาสมคัรบา้นหนงัสือ   
-อาสาสมคัรดนตรี   
-อาสาสมคัรศูนยกี์ฬา   
-อาสาสมคัรศูนยฝึ์กกีฬาเยาวชน(โรงเรียนกีฬา กทม.)   
-อาสาสมคัรลานกีฬา   
-อาสาสมคัรปฏิบติังานดา้นพฒันาสังคม   
-อาสาสมคัรดา้นคนพิการ   
-อาสาสมคัร อปพร. 1,140  
-อาสาสมคัรสาธารณสุข   
-อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพติด 254  
-อาสาสมคัรช่วยปฏิบติังานสภาเยาวชน   
-อาสาสมคัรเพื่อปฏิบติังานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดิการสังคม   
-อาสาสมคัรชกัลากมูลฝอย 3  
-อาสาสมคัรพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม   
-อ่ืน ๆ(ระบุ)   



มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะต่อวนัในพื้นท่ี   228    ตนั 

 ขยะยอ่ยสลาย    20  ตนั 

 ขยะรีไซเคิล   40      ตนั 

 ขยะอนัตราย    1     ตนั 

 ขยะทัว่ไป    167    ตนั 

2. ปริมาณส่ิงปฏิกูลท่ีจดัเก็บได ้ 167   ลบ.ม./เดือน 

3. ปริมาณไขมัน ท่ีจดัเก็บได ้ 14  ลบ.ม./เดือน 

4.ร้านรับซ้ือของเก่าปริมาณการรับซ้ือ ท่ีตั้ง 

ช่ือร้าน/สถานท่ีรับซ้ือของเก่า ท่ีตั้ง พื้นท่ีร้าน(ตร.ม.) 
1.ร้านยงเจริญ 83/34 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู 184 
2.ร้านอากู๋  22/23 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองคา้งพลู 165 
3.ร้านเจห้งษ ์ 24/11 ม.10 แขวงหนองคา้งพลู 160 
4.บริษทัอภิชาต จ ากดั 15/46 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองแขม 146 
5.นายค ารณ  มูลเงิน 13/16 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม 100 
 

 



ด้านชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
1.  ประชากร 

แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน ที่ตั้ง 
จ านวนประชากร 

(คน) 
อายุ 

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึ้นไป 
1.แขวงหนองแขม ชุมชนชานเมือง 1. สะพาน 1 1/2  ซ.พูนสุข แขวงหนองแขม 148 200    

  2. หมู่ 11 หนองแขม 825 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม 337 373    
  3. ซอยประสิทธิ์ 4/3 222 ซ.ประสิทธิ์ 4/3 แขวงหนองแขม 132 142    
  4. ซอยสถิตย์ 80/40 ซ.สถิตย์ แขวงหนองแขม 69 67    
  5. เลียบคลองศรีส าราญ 9 ซ.เลียบฯ เหนือ 11 แขวงหนองแขม 232 228    
    6. หมู่ 1 หนองแขม 594 ซ.สวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม 158 156    
    7. สวัสดิการหนองแขม 18/244 ถ.สวัสดิการ แขวงหนองแขม 827 1,068    
    8. เลียบคลองตาปลั่ง 259 แขวงหนองแขม 356 345    
    9. หมู่ 4 วัดศรีนวล 6 ถ.หนองแขม - วัดศรีนวล แขวงหนองแขม 174 217    
  10. เพ่ิมดีพัฒนา 29/38 แขวงหนองแขม 179 193    
  11. แย้มผกาสามัคคี ม.13 87 ซ.แย้มผกา 1 ถ.บางบอน 4 แขวงหนองแขม 185 217    
  12. ซอย 99 615 ซ.บางบอน 5 แขวงหนองแขม 114 126    
 ชุมชนเมือง   1. ดงรัก 111/406 ซ.เลียบฯ ใต้ 5/4 แขวงหนองแขม 285 295    
    2. เอ่ียมวุฒิ 4/15 ซ.เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม 83 95    
    3. หรรษา 1 6 ซ.มาเจริญ 3 แยก 1 แขวงหนองแขม 1,302 1,516    
    4. ประดิษฐ์เจริญ 28 ซ.เลียบฯ เหนือ 28 แขวงหนองแขม 85 97    
    5. จัดสรร 2 6 ซ.เลียบฯ เหนือ 22 แขวงหนองแขม 385 388    
    6. ข้างวัดหลักสาม 20/34 ถ.เลียบฯ ใต้ แขวงหนองแขม 141 156    
    7. ซอยโรงงานยากันยุง 979 ซ.เพชรเกษม 79 แขวงหนองแขม 79 130    



    8. ตลาดหนองแขม 28 ซ.เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม 248 312    
    9. สาครปานสินธุ ์ 10 ซ.สาครปานสินธุ์ แขวงหนองแขม 89 70    
  10. เลียบคลองหมื่นแช่ม ม.13 11 ซ.เลียบฯ ใต้ 3/2 แขวงหนองแขม 220 189    
  11. ศิริธร 14/19 ถ.เลียบฯ ใต้ แขวงหนองแขม 235 229    
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แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน ที่ตั้ง 
จ านวนประชากร 

(คน) 
อายุ 

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึ้นไป 
1.แขวงหนองแขม ชุมชนเมือง(ต่อ) 12. ศาลเจ้าแม่กวนอิม 27/108 ถ.บางบอน 5 (สายเดิม) แขวงหนองแขม 278 300    
   (ต่อ)  13. หรรษา 79 605 ซ.เพชรเกษม 79 แขวงหนองแขม 816 823    

 หมู่บ้านจัดสรร   1. หมู่บ้านกานดา 670 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม 358 316    
    2. หมู่บ้านพุดตาน 139 ซ.หมู่บ้านพุดตาน แขวงหนองแขม 1,494 1,947    
    3. หมู่บ้านวังทอง 556 ซ.เพชรเกษม 77 แขวงหนองแขม 716 638    
    4. ธนวัฒฑ ์ 132 ซ.เลียบฯ เหนือ 2 แขวงหนองแขม 250 347    
    5. หมู่บ้านพรทิพา 4 162 ถ.หนองแขม - วัดศรีนวล แขวงหนองแขม 172 220    
    6. เปรมปรีดิ์ 165 ซ.เพชรเกษม 79 แยก 15 แขวงหนองแขม 259 255    
 อาคารสูง   1. แฟลต กทม. 51/29 ซ.หมื่นประสาน แขวงหนองแขม 130 200    
         

2.แขวงหนองค้างพล ู ชุมชนชานเมือง   1. หมู่ 3 หนองค้างพลู 12 ซ.เพชรเกษม 110 แยก 21 แขวงหนองค้างพลู 479 471    
    2. หมู่ 4 หนองค้างพลู 29 ซ.เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู 231 220    
    3. รักเจริญ 46/10 ซ.เพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู 317 337    
  4. ซอยเพชรเกษม 77 แยก 1 28/16 ซ.เพชรเกษม 77 แยก 1 แขวงหนองค้างพลู 100 80    
    5. ซอยหล่อพระ 6/15 ซ.เพชรเกษม 108/2 แขวงหนองค้างพลู 318 332    



    6. ฉัตรชัยเสริมโชค 6 ถ.เลียบฯ ทวีวัฒนา ซ.1 แยก 3 - 11 888 982    
    7. ชายแดน 13 ซ.เพชรเกษม 110 แยก 14-1-1-2  286 280    
    8. สามัคคี 4 - 6 120 ซ.เพชรเกษม 110 แยก 4 662 761    
 ชุมชนเมือง   1. วัดวงษ์ลาภาราม 26 ซ.เพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู 269 242    
    2. ซอยก านันวิจิตร 26/4 ซ.เพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู 463 552    
    3. ซอยเพชรเกษม 108 108 ซ.เพชรเกษม 108 แขวงหนองค้างพลู 268 269    
    4. ซอยเพชรเกษม 112 112 ซ.เพชรเกษม 112 แขวงหนองค้างพลู 217 258    
    5. สงวนค า 17/175 ซ.เพชรเกษม 81/3 แขวงหนองค้างพลู 420 440    
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แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน ที่ตั้ง 
จ านวนประชากร 

(คน) 
อายุ 

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึ้นไป 
2.แขวงหนองค้างพล ู ชุมชนเมือง(ต่อ)   6. เลียบคลองมหาศร   42 ซ.มาเจรญิ 1 แยก 1 แขวงหนองค้างพลู 98 133    
  (ต่อ)    7. ซอยนาคสถาพร 1 12 ซ.เพชรเกษม 69 แยก 6 - 2 - 7 466 573    

    8. ซอยนาคสถาพร 2 46 ซ.เพชรเกษม 69 แยก 8 แขวงหนองค้างพลู 372 463    
    9. ซอยต้นสน 18 ซ.เพชรเกษม 71 แขวงหนองค้างพลู 238 272    
  10. แสงศิริ 26/1 ซ.เพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู  238 365    
  11. ซอยเพชรเกษม 116 34/4 ซ.เพชรเกษม 116 แขวงหนองค้างพลู 650 701    
  12. ดวงเดือน 9 ซ.เพชรเกษม 110 แยก 3 แขวงหนองค้างพลู 254 222    
  13. ริมคลองราษฎร์เจริญสุข 17/178 ซ.เพชรเกษม 108 แขวงหนองค้างพลู 385 472    
  14. ซอยสามัคคี 22/5 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู 195 226    
  15. แยก 9 พัฒนา 6 ซ.เพชรเกษม 110 แยก 9 แขวงหนองค้างพลู 184 195    

  16. บุญส่ง 42/7 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู 94 93    
  17. การค้าหนองแขม ม.2 71/20 ซ.เพชรเกษม 81/1 แขวงหนองค้างพลู 475 712    



  18. กองขยะหนองแขม 51/3 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู 313 337    
  19. ชายคลอง 45/11 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู 155 165    
  20. นาคสามัคคี 84 ซ.เพชรเกษม 69 แยก 6 - 1 - 1 202 230    
 หมู่บ้านจัดสรร   1. หมู่บ้านชมเดือน 2 69/9 ซ.เพชรเกษม 108 แขวงหนองค้างพลู 448 600    
    2. หมู่บ้านหรรษา 3 

โครงการวีว่า (ซอยสนอง) 
54/194 ซ.สนอง ถ.มาเจริญ  
แขวงหนองค้างพลู 

358 371    

    3. สร้อยมาลา 38/38 39 ซ.เพชรเกษม 81/6 แขวงหนองค้างพลู 411 479    
    4. จันทร์ทรัพย ์ 79/458 ซ.เพชรเกษม 81/6 แขวงหนองค้างพลู 299 234    
    5. หรรษากรมที่ดิน 78/200 ซ.เพชรเกษม 81/6 แขวงหนองค้างพลู 331 409    
    6. หรรษาร่วมใจ 79/61 ซ.เพชรเกษม 81/6 แขวงหนองค้างพลู 353 427    
    7. หรรษาสร้างสรรค์ 77/52 ซ.เพชรเกษม 81/5 แขวงหนองค้างพลู 280 370    
    8. หรรษาชัยพัฒนา 33/5 ซ.เพชรเกษม 81/6 แขวงหนองค้างพลู 265 294    
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แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน ที่ตั้ง 
จ านวนประชากร 

(คน) 
อายุ 

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึ้นไป 
2.แขวงหนองค้างพลู  
(ต่อ) 

หมู่บ้านจัดสรร
(ต่อ) 

  9. หลังตลาดศูนย์การค้า
หนองแขม ม.2 

71/104 ซ.เพชรเกษม 81/1 แขวงหนองค้างพลู 197 177    

  10. หรรษามาเจริญ 53/58 ซ.เพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู 413 460    
  11. จิตรณรงค์ 21 146 ซ.เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู 612 609    
  12. พงษ์ศิริชัย 2 5/30 ซ.ม.พงษ์ศิริชัย 2 แขวงหนองค้างพลู 321 420    
  13. หมู่บ้านสุขสันต์ 9 6/132 ซ.เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู 298 351    
 อาคารสูง   1. คอนโดหนองแขม  3521 ซ.เพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู 393 413    
         



         
 
 

หมายเหตุ  :  น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  อาชีพ และ รายได้ของประชาชนในชุมชน 

แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน 

อาชีพ (ร้อยละ) 
รายได้เฉลี่ย

ของครัวเรือน รับจ้างทั่วไป 
ลูกจ้าง/
พนักงาน
บริษัท 

รับราชการ/
วิสาหกิจ 

ค้าขาย 
ธุรกิจ

ส่วนตัว 
อ่ืนๆ 

1.แขวงหนองแขม ชุมชนชานเมือง   1. สะพาน 1        
    2. หมู่ 11 หนองแขม        
    3. ซอยประสิทธิ์ 4/3        



    4. ซอยสถิตย์        
    5. เลียบคลองศรีส าราญ        
    6. หมู่ 1 หนองแขม        
    7. สวัสดิการหนองแขม        
    8. เลียบคลองตาปลั่ง        
    9. หมู่ 4 วัดศรีนวล        
  10. เพ่ิมดีพัฒนา        
  11. แย้มผกาสามัคคี ม.13        
  12. ซอย 99        
 ชุมชนเมือง   1. ดงรัก        
    2. เอ่ียมวุฒิ        
    3. หรรษา 1        
    4. ประดิษฐ์เจริญ        
    5. จัดสรร 2        
    6. ข้างวัดหลักสาม        
    7. ซอยโรงงานยากันยุง        
    8. ตลาดหนองแขม        
    9. สาครปานสินธุ ์        
  10. เลียบคลองหมื่นแช่ม ม.13        
  11. ศิริธร        
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แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน 
อาชีพ (ร้อยละ) 

รายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือน รับจ้างทั่วไป 

ลูกจ้าง/
พนักงาน

รับราชการ/
วิสาหกิจ 

ค้าขาย 
ธุรกิจ

ส่วนตัว 
อ่ืนๆ 



บริษัท 
1.แขวงหนองแขม ชุมชนเมือง(ต่อ) 12. ศาลเจ้าแม่กวนอิม        
   (ต่อ)  13. หรรษา 79        

 หมู่บ้านจัดสรร   1. หมู่บ้านกานดา        
    2. หมู่บ้านพุดตาน        
    3. หมู่บ้านวังทอง        
    4. ธนวัฒฑ ์        
    5. หมู่บ้านพรทิพา 4        
    6. เปรมปรีดิ์        
 อาคารสูง   1. แฟลต กทม.        
          

2.แขวงหนองค้างพล ู ชุมชนชานเมือง   1. หมู่ 3 หนองค้างพลู        
    2. หมู่ 4 หนองค้างพลู        
    3. รักเจริญ        
  4. ซอยเพชรเกษม 77 แยก 1        
    5. ซอยหล่อพระ        
    6. ฉัตรชัยเสริมโชค        
    7. ชายแดน        
    8. สามัคคี 4 - 6        
 ชุมชนเมือง   1. วัดวงษ์ลาภาราม        
    2. ซอยก านันวิจิตร        
    3. ซอยเพชรเกษม 108        
    4. ซอยเพชรเกษม 112        
    5. สงวนค า        
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แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน 

อาชีพ (ร้อยละ) 
รายได้เฉลี่ย

ของครัวเรือน รับจ้างทั่วไป 
ลูกจ้าง/
พนักงาน
บริษัท 

รับราชการ/
วิสาหกิจ 

ค้าขาย 
ธุรกิจ

ส่วนตัว 
อ่ืนๆ 

2.แขวงหนองค้างพล ู ชุมชนเมือง(ต่อ)   6. เลียบคลองมหาศร          
  (ต่อ)    7. ซอยนาคสถาพร 1        

    8. ซอยนาคสถาพร 2        
    9. ซอยต้นสน        
  10. แสงศิริ        
  11. ซอยเพชรเกษม 116        
  12. ดวงเดือน        
  13. ริมคลองราษฎร์เจริญสุข        
  14. ซอยสามัคคี        
  15. แยก 9 พัฒนา        

  16. บุญส่ง        
  17. การค้าหนองแขม ม.2        
  18. กองขยะหนองแขม        
  19. ชายคลอง        
  20. นาคสามัคคี        
 หมู่บ้านจัดสรร   1. หมู่บ้านชมเดือน 2        
    2. หมู่บ้านหรรษา 3 โครงการวีว่า 

 (ซอยสนอง) 
       

    3. สร้อยมาลา        



    4. จันทร์ทรัพย ์        
    5. หรรษากรมที่ดิน        
    6. หรรษาร่วมใจ        
    7. หรรษาสร้างสรรค์        
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แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน 

อาชีพ (ร้อยละ) 
รายได้เฉลี่ย

ของครัวเรือน รับจ้างทั่วไป 
ลูกจ้าง/
พนักงาน
บริษัท 

รับราชการ/
วิสาหกิจ 

ค้าขาย 
ธุรกิจ

ส่วนตัว 
อ่ืนๆ 

2.แขวงหนองค้างพล ู หมู่บ้านจัดสรร   8. หรรษาชัยพัฒนา        
(ต่อ) (ต่อ) 9. หลังตลาดศูนย์การค้าหนองแขม ม.2        

  10. หรรษามาเจริญ        
  11. จิตรณรงค์ 21        
  12. พงษ์ศิริชัย 2        
  13. หมู่บ้านสุขสันต์ 9        
 อาคารสูง   1. คอนโดหนองแขม         
          
          

 
 
หมายเหตุ  :  น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ 
 
 

  



ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้      

1. การมีงานท า      

 ผู้มีงานท าและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้มีงานท า/ผู้ว่างงาน (ในระบบ/นอกระบบ)     

  ผู้มีงานท า    ราย 

  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   บาท/เดือน     

2. ตลาด/ตลาดนัด      

ชื่อตลาด ที่ตั้ง/บริเวณ 
เจ้าของ 

จ านวนแผง 
กทม. เอกชน 

1. ตลาดศูนย์การค้าหนองแขม บ้านเลขท่ี 99/46 หมู่ 2 ซอยเพชรเกษม 81แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 1160  / 325 
2. ตลาดนัดสี่แยกหนองแขม หมู่ 8 ถนนบางบอน 5 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 1160  / 70 
3. ตลาดคุณตาพลอย บ้านเลขท่ี 1 หมู่ 5 ซอย เลียบฯ ฝั่งเหนือ 3/6 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 1160  / 30 
4. ตลาดนัดอุ่นเรือน บ้านเลขท่ี 47/113 หมู่ 5 ถนนเลียบฯ ฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 1160  / 40 
5. ตลาดนัดวัดหนองแขม บ้านเลขท่ี 66 หมู่ 8 ถนนลียบฯ ฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 1160  / 110 

6. ตลาดนัดโรงถ่ายอัศวิน บ้านเลขท่ี 21/21 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.1160  / 90 
7. ตลาดนัดวัดอุดมรังสี บ้านเลขท่ี 11/7 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 1160  / 130 
8. ตลาดนัดแสงศิริ หมู่ 3 ซอย เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 1160  / 35 
9. ตลาดนัดเพชรเกษม 77 บ้านเลขท่ี 62/35 หมู่ 7 ซอย เพชรเกษม 77 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 1160  / 200 
10. ตลาดนัดฉัตรชัยเสริมโชค หมู่ 9 ซอย ทวีวัฒนา 1 ถนนทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 1160  / 50 
11. ตลาดสดเพชรเกษม 79 บ้านเลขท่ี 2/5 ซอย เพชรเกษม 79 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 1160  / 80 
12. ตลาดนัดประชาบ ารุง* บ้านเลขท่ี 47 หมู่ 9 ถนนเลียบฯ ฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 1160  / 60 



13. ตลาดศูนย์การค้านครเพชรเกษม* บ้านเลขท่ี 61/39 หมู่เดิม 7 ซอย เพชรเกษม 75 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 1160  / 192 
 

หมายเหตุ: *ตลาดนัดประชาบ ารุง และตลาดศูนย์การค้านครเพชรเกษม อยู่ระหว่างปิดปรับปรุง 

6. สถานประกอบการ 

แขวง 
สถานประกอบการ (แห่ง) 

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง/ก๊าซ ธนาคาร โรงรับจ าน า 
หนองค้างพลู    1 28 6/5 = 11   
หนองแขม    - 23 2/3 = 5   
 

แขวง 
สถานประกอบการ (ต่อ) 

ร้านขายทอง ร้านอาหาร แผงอาหารริมบาทวิถี 
หนองค้างพลู  23 256 
หนองแขม  14 - 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเขต 
ด้าน ประเด็นปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพื้นที่ แนวทางแก้ไข 

1. ด้านกายภาพ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- - - 

2. ด้านสังคม - - - 
3.ด้านเศรษฐกิจ - - - 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม - เกิดปัญหาน้้าเน่าเสียบริเวณคลองมหา

ศรและคลองหนามแดงรอยต่อเขตบาง
บอนและเขตหนองแขมเนื่องจากไม่มีการ
เปิดประตูน้้าเพ่ือระบายน้้าออกไป ท้าให้
น้้าเกิดการเน่าเสีย และพืชผลทางการ
เกษตรเสียหาย 
- คลองภาษีเจริญ เนื่องจากไม่มีการเปิด
ประตูน้้าเพ่ือระบายน้้าออกไป และมีการ
ทิ้งน้้าเสียจากครัวเรือนและตลาดนัด (วัด
หนองแขม) ลงสู่แม่น้้าดังกล่าว 

ท้าให้ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณคลองดังกล่าวไม่สามารถใช้
น้้าในการอุปโภคและการเกษตรได้และก่อให้เกิดกลิ่น
เหม็นรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 

- ประสานส้านักการระบายน้้าในการเปิด
ประตูระบายน้้าลงสู่คลองที่เป็นปัญหา 
- แนะน้าและกวดขันเจ้าของตลาดและ
ผู้ค้าไม่ให้เทน้้าใช้และน้้าล้างพ้ืนตลาดลงสู่
คลองสาธารณะ 

5. ด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 

5.1 การระบาดของโรคไข้เลือดออกใน
พ้ืนที่เขตหนองแขม 

5.1 ปัจจุบันปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกใน
พ้ืนที่เขตหนองแขมเป็นอุปสรรคส้าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่และเป็นปัญหาทางการ
สาธารณสุขที่จะต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยปจัจัยที่มี

5.1 การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดการระบาดของโรคด้วยการ
ด้าเนินงานเชิงรุกแบบบูรณาการ รวมทั้ง
การปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่เพ่ือสร้างความ



 
 
 
 
 

ความส้าคัญต่อการแพร่ระบาดของโรคมีความซับซ้อน
และแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก ่ภูมิต้านทานของ
ประชาชน ชนิดของเชื้อไวรัส ความหนาแน่นของ
ประชากรและการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน สภาพภูมิอากาศ 
ชนิดของยุงพาหะ การขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนักของประชาชนในการก้าจัด 

เข้มแข็งให้ทุกกลุ่ม เป้าหมายในการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกถือเป็นสิ่ง
ส้าคัญ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการด้าเนินการดังกล่าว
เพ่ือป้องกันการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก  

ด้าน ประเด็นปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพื้นที่ แนวทางแก้ไข 
  แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้้ายุงลายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีการแปรเปลี่ยนและมี
ผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกเป็นอย่างยิ่ง และยังมีส่วนท้าให้รูปแบบ
การเกิดโรคมีความผันแปรไปในแต่ละปี จากการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันที่มีความรุนแรง
เพ่ิมมากข้ึน และความชุกชุมของยุงลายที่เป็นพาหะน้า
โรคไข้เลือดออก เนื่องจากพ้ืนทีเ่ขตหนองแขมมีผู้ป่วย
ไข้เลือดออกอยู่ในล้าดับต้นๆ และยังคงมีแนวโน้มการ
ระบาดโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจาก
สภาพพ้ืนที่และสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนจึงเป็น
สาเหตุท้าให้เชื้อโรคมีการพัฒนา และปรับเปลี่ยนสาย
พันธุ์ที่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพของโรครุนแรงมากข้ึน 
รวมทั้งเป็นพ้ืนทีท่ี่มีประชากรพักอาศัยจ้านวนมากและ
มีความหลากหลายทางสังคม สภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยแออัด และการสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเอื้ออ้านวยท้าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์

 



ของลูกน้้ายุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 
 

ด้าน ประเด็นปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพื้นที่ แนวทางแก้ไข 
 5.2 การเลี้ยงสัตว์ เช่น สุนัข แมว เป็นต้น 

เกินความเหมาะสม 
5.2 ในบางพ้ืนที่ของเขตหนองแขม
โดยเฉพาะ พ้ืนที่ที่เป็นหมู่บ้าน เช่น 
หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 1, 2 หมู่บ้าน 
ปริญลักษณ์ หมู่บ้านไลโอ เป็นต้น มีการ
เลี้ยงสุนัขและแมวในปริมาณที่มากเกิน
ความจ้าเป็น ท้าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้
อาศัยหลังอ่ืนๆ เนื่องจากบางคนที่เลี้ยงไม่มี
ความตระหนักในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
เช่น ไม่ค่อยท้าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ที่มี
การเลี้ยงก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นของมูลสุนัข
และแมว มีการปล่อยสุนัขและแมวออกมา
ถ่ายมูลนอกพ้ืนที่บ้านโดยไม่มีการจัดเก็บให้
เรียบร้อย เป็นต้น 

5.2 ควรมีการออกข้อก้าหนดในการเลี้ยง
สัตว์ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
เลี้ยงสัตว์ในปริมาณท่ีมากเกินความจ้าเป็น 
และสร้างความตระหนักให้กับผู้ที่มีความ
ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อผู้ที่พักอาศัยบริเวณ
ใกล้เคียง 

 5.3 โรคมือ เท้า ปาก 5.3 มีการระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนฯ  

5.3 แนะน้า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ผู้ดูแลศูนย์ฯ ดังกล่าว  
     - ท้าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ และ
ของเล่นต่างๆ ในศูนย์ฯ  



     - หากพบผู้ป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องและปิดสถานที่เกิดการระบาดและ
ท้าความสะอาด 

 

 

ด้าน ประเด็นปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพื้นที่ แนวทางแก้ไข 
 5.4 ปัจจุบันมีจ้านวนผู้ประกอบการด้าน

อาหาร ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปรุง ผู้เสริฟ ผู้ล้าง 
และเจ้าของกิจการ เป็นคนต่างด้าวเพิ่ม
จ้านวนมากขึ้น ส่งผลให้คนเหล่านี้ไม่ได้รับ
ความรู้ที่ถูกต้องในด้านสุขาภิบาลอาหาร 

5.4 เมื่อคนต่างด้าวที่เข้ามาท้ากิจการด้าน
อาหาร ไม่ได้รับการควบคุมดูแลที่ถูกต้อง 
อาจส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคท่ีเกิด
จากอาหารเป็นสื่อ 

5.4 ปรับมาตรการให้ครอบคลุมในเรื่องการ
ให้ความรู้ และรับรองรองกลุ่มคนต่างด้าวที่
เข้ามาท้างานด้านอาหาร เช่น ได้เข้ารับการ
ทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารตาม
หลักสูตรกรุงเทพมหานคร พร้อมสามารถ
ออกใบรับรองให้กับคนต่างด้าว 

6. ด้านการบริหารจัดการ - - - 

7. อ่ืนๆ (ระบ)ุ - - - 

 
 

 

 

 




