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 ประเดน็ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าข้อมูลเพ่ือการพัฒนาพืน้ท่ีเขต 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป   
1) ประวัติความเป็นมาของพ้ืนที/่ส านักงานเขต 

          เขตสะพานสูงเป็นท้องที่ท่ีมีล าคลองไหลผ่านหลายสาย คลองที่มีความส าคัญ ได้แก่ คลองแสนแสบ 
คลองบ้านม้า 1 คลองทับช้างล่าง คลองลาดบัวขาว คลองสะพานสูง คลองหลอแหล เป็นต้น ตั้งแต่อดีตมีการสร้าง
สะพานข้ามคลองขึ้นเพ่ือให้ผู้คนทั้งสองฝั่งคลองเหล่านั้นสามารถติดต่อไปมาหาสู่กันได้ แต่เนื่องจากการเดินทาง
ทางน้ ามีความส าคัญมาก จึงจ าเป็นต้องสร้างสะพานทรงสูงเข้าไว้เพ่ือให้เรือทุกขนาดสามารถลอดผ่านไปได้สะดวก 
สะพานลักษณะดังกล่าวมีอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ จึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นที่มาของชื่อ "สะพานสูง" 

        ต าบลสะพานสูง ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นท้องที่การปกครองท้องที่หนึ่งของอ าเภอบางกะปิ จังหวัด
พระนคร โดยกระทรวงมหาดไทยได้ขยายเขตสุขาภิบาลบางกะปิให้ครอบคลุมถึงต าบลนี้ด้วยในปี พ.ศ. 2506 
จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2514 จังหวัดพระนครถูกรวมเข้ากับจังหวัดธนบุรี เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี[5] 
และในปี พ.ศ. 2515 จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเปลี่ยนค าเรียกเขตการปกครองใหม่ด้วย 
ต าบลสะพานสูงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น   แขวงสะพานสูง อยู่ในการปกครองของเขตบางกะปิ  ด้วยเหตุ
ที่เขตบางกะปิมีเนื้อที่กว้างขวางมากและมีจ านวนประชากรเพ่ิมข้ึน ขณะที่ท้องที่บางแห่งอยู่ไกลจากส านักงานเขต 
ในปี พ.ศ. 2532 กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การปกครองใหม่เพ่ือความสะดวกในการบริหาร
ราชการ โดยจัดตั้งเขตบึงกุ่ม ประกอบด้วยแขวงคลองกุ่ม แขวงคันนายาว และแขวงสะพานสูงแยกจากเขตบาง
กะปิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายนเป็นต้นไป  อย่างไรก็ตาม หลังจากแบ่งเขตใหม่แล้ว เขตบึงกุ่มยังคงมีท้องที่
กว้างขวางและมีประชากรหนาแน่น ประกอบกับความเจริญทางด้านสาธารณูปโภคได้หลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่เพ่ิมข้ึน
เรื่อย ๆ ในที่สุดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 กระทรวงมหาดไทยจึงมีประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตการ
ปกครองใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยรวมพ้ืนที่แขวงสะพานสูงและหมู่ที่ 7-12 ของแขวงประเวศ เขตประเวศ จัดตั้งเป็น 
เขตสะพานสูง และในวันที่ 7 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน กรุงเทพมหานครได้ประกาศตั้งแขวงสะพานสูงเต็มพ้ืนที่เขต
สะพานสูงอย่างเป็นทางการ เพื่อความชัดเจนและประโยชน์ในด้านการปกครอง การบริหาร และการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ประกาศทั้ง 2 ฉบับเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกันคือวันที่ 21 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน  ซ่ึง
เป็นวันเดียวกับท่ีส านักงานเขตสะพานสูงได้เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกพร้อมกับส านักงานเขตแยกใหม่ทางฝั่งพระ
นครอีก 5 แห่ง ได้แก่ เขตสายไหม เขตคันนายาว เขตหลักสี่ เขตวังทองหลาง และเขตคลองสามวา 

สภาพทั่วไปของเขตสะพานสูง 

  ส านักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานภาคสนามของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขอบเขตความ

รับผิดชอบตามพ้ืนที่การปกครอง เพื่อให้การบริการหรือการติดต่อข้อราชการของประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยรับเอานโยบาย แผนงาน และบริการต่างๆ มาบริการให้กับประชาชนที่พักอาศัยในท้องที่การ

ปกครองของเขตสะพานสูง ส านักงานเขตสะพานสูงได้รับการจัดตั้งเป็นเขตการปกครองหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14  ตุลาคม 2540 ซึ่งได้ก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เขตปกครอง

และจัดตั้งเขตสะพานสูงขึ้นโดยได้รับโอนเขตการปกครองมาจากแขวงสะพานสูงของเขตบึงกุ่ม  และพ้ืนที่บางส่วน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2_1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B4
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%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2506
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2514
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%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2515
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B2
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ของแขวงประเวศ อาคารสถานที่ท าการส านักงานเขตสะพานสูงตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 21 

พฤศจิกายน 2540 ได้ใช้อาคารที่ท าการสโมสรของหมู่บ้านพฤกษชาติ เลขท่ี 112 ซอยรามค าแหง 118 ถนน

รามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  มีพื้นท่ีท าการ 1,520 ตารางเมตร ปัจจุบันได้ย้ายมา

ท าการที่อาคารเลขท่ี 5 ซอยรามค าแหแง 118 ซึ่งเป็นอาคารส านักงานเขตที่ก่อสร้างข้ึนใหม่ในบริเวณพ้ืนที่เดิม 

ห่างจากที่ท าการเก่าประมาณ 100 เมตร ประชาชนที่มาติดต่อราชการสามารถเดินทางมาได้ตามเส้นทางถนน

รามค าแหง  หรือเข้าทางเส้นถนนราษฎร์พัฒนาตัดกับทางด่วนคู่ขนานถนนวงแหวนรอบนอก และมาทางด้านข้าง

ของหมู่บ้านพฤกษชาติ มีชุมชนในพ้ืนที่  28  ชุมชน 

2) พ้ืนที่ เขตปกครอง อาณาเขตติดต่อ และแผนที่ 
            สภาพทางภูมิศาสตร์  

              เขตสะพานสูง  มีพ้ืนที่การปกครองรวม 28,124 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาบริเวณติดต่อกับพ้ืนที่

เขตอ่ืนๆ ดังนี้ 

2) ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  เขตบึงกุ่มและเขตคันนายาว 

3) ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  เขตมีนบุรี และ เขตลาดกระบัง 

4) ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  เขตบางกะปิ 

5) ทิศใต้      ติดต่อกับ  เขตประเวศ 
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ส านักงานเขตสะพานสูง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดท าแผนพัฒนาเขต   
การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ าและทางระบายน้ า  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม 
และท่ีจอดรถ  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ   การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึกและประกอบ
อาชีพ การส่งเสริมการลงทุน  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  การจัดการศึกษา  การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  การจัดให้
มีพิพิธภัณฑ์     การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบ ารุงรักษา
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน  การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการ
อนามัย  โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรม จราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุม
อาคาร การป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้ ประกอบด้วย 10  สว่นราชการ 
ได้แก่  ฝ่ายปกครอง  ฝ่ายทะเบียน  ฝ่ายโยธา  ฝ่ายสิ่งแวดลอ้มและสุขาภิบาล  ฝ่ายรายได้   ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ  ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลัง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มี
อัตราก าลัง จ านวน 132 คน  มีบุคลากรครองต าแหน่ง จ านวน 121 คน ได้รับงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2556 
จ านวน 292,846,900  บาท 
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3) ประชากร  
o จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ์(แยกแขวง เพศ สถานภาพ) 

ข้อมูลท่ัวไปของพืน้ท่ีเขต 
           1. จ านวนประชากรในพ้ืนท่ีจ าแนกตามอายุและแขวง 

         
แขวง เพศ 

อายุ (ปี) 

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

แขวงสะพานสงู 

ชาย 2284 2777 3115 3511 3052 2900 3272 3489 3452 3428 

หญิง 2164 2511 3104 3441 3408 3127 3937 4101 4282 4386 

รวม 4448 5288 6219 6952 6460 6027 7209 7590 7734 7814 

รวมทัง้หมด   4448 5288 6219 6952 6460 6027 7209 7590 7734 7814 
 

แขวง เพศ 
อายุ (ปี ต่อ) 

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

แขวงสะพานสงู 

ชาย 3224 2707 2193 1285 775 550 232 123 37 14 1 42421 

หญิง 4245 3520 2637 1732 1139 800 502 283 84 25 2 49430 

รวม 7469 6227 4830 3017 1914 1350 734 406 121 39 3 91851 

รวมทัง้หมด   7469 6227 4830 3017 1914 1350 734 406 121 39 3 91851 
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2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิน่ของประชากรใน
พ้ืนท่ี  

      
แขวง 

การเกิด การตาย 

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

แขวงสะพานสงู 144 166 143 88 400 436 288 149 

รวม 144 166 143 88 400 436 288 149 

         
แขวง 

การย้ายเข้า การย้ายออก 

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

แขวง.สะพานสงู 5749 6197 6602 3815 4989 4946 4852 2745 

รวม 5749 6197 6602 3815 4989 4946 4852 2745 
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3. การย้ายถิ่นและเหตุของการย้ายถิ่น 
   

สาเหต/ุแขวง 
จ านวน (คน) แยกรายแขวง 

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

หางานท า         

ต้องการเปล่ียนงาน         

ต้องการรายได้เพิ่มขึน้         

หน้าท่ีการงาน         

ศกึษาตอ่         

ย้ายท่ีอยู่อาศยั         

กลบัภมูิล าเนา         

ตดิตามครอบครัว         

ท ากิจการครอบครัว         

รักษาตวั         

ขาดคนดแูล         

ดแูลผู้ อ่ืน         

อ่ืน ๆ          

      

4. จ านวนแรงงานต่างด้าวท่ีลงทะเบียน 
       

ประเทศ 
จ านวน (คน) แยกแขวง 

    
แขวงสะพานสงู 

แขวง
....... 

แขวง
......... 

แขวง
......... 

    พมา่ 2017       
    ลาว 295       
    เขมร 321       
    อ่ืน ๆ (ระบ)ุ         
     

 
 
 

        



7 

 

5. ความหนาแน่น
ของประชากร 

        

แขวง 
ประชากร พืน้ท่ี 

     ความ
หนาแน่น     
(คน/ตร.
กม.) 

จ านวน
บ้าน  

ครอบครัว 

รวม ชาย หญิง 
(ตร.
กม.) (หลัง) 

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

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

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

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

          

6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน) 
     ศาสนา จ านวน (คน) 

      พทุธ   
      อิสลาม   
      คริสต์   
      อ่ืนๆ (ระบ)ุ   
      

        7. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนท่ีเขต 
       ศาสนา จ านวน (แห่ง) 

      พทุธ 1 
      อิสลาม 9 
      คริสต์ ไมมี่ 
      อ่ืนๆ (ระบ)ุ ไมมี่ 
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8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีควรแก่การอนุรักษ์ 
    แขวง จ านวน (แห่ง) ช่ือ ความส าคัญ 

แขวงสะพานสงู 1 
วดัลาดบวัขาว(ราช

โยธา) มีอายกุวา่ 142 ปี มีวตัถโุบราณ คือประต ู

แขวง.......................      และ หน้าตา่ง กฏิุ ของหลวงปู่ ทอง 

แขวง.......................     เจ้าอาวาสองค์แรก 

แขวง.......................       
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9. กิจกรรมตามประเพณีท่ีส าคัญ โดดเด่น 

      กิจกรรม ความส าคญั ชว่งเวลาในการจดักิจกรรม 

1.การท าบญุ การออกร้าน โรงทาน เป็นงานประจ าปี เพ่ือเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียว 
ประมาณปลายเดือนมกราคม-ต้นเดือน
กมุภาพนัธ์ 

ท าบญุไถ่ชีวิตโค ไหว้พระ มหรสพใน จิตใจให้พทุธศาสนิกชนในพืน้ท่ีเขต ของทกุปี 

งานประจ าปีหลวงปู่ ทอง     

2. การลอยกระทง ในงานลอยกระทง 
เป็นกิจกรรมท่ีระลกึถึงคณุคา่และ
ความส าคญั ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทกุปี 

ประจ าปีของวดัลาดบวัขาว(ราชโยธา) ของแมน่ า้ล าคลอง   

3. ตกับาตรเทโว เป็นวนัระลกึถึงพระพทุธเจ้าเสดจ็ลงโปรด ทกุแรม 1 ค ่า เดือน 11 หรือข่วงออกพรรษา 

  มนษุย์ ของทกุปี 

4.สวดมนต์ข้ามปี เป็นการสงบจิตใจ ระลกึถึงคณุความดี และ   

  เป็นการเร่ิมต้นปีด้วยความเป็นสิริมงคล   

        หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามท่ีมีการจัดเก็บ 
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o จ านวนบ้าน/จ านวนครัวเรือน 
o ความหนาแน่นและการกระจายตัวของประชากร 

แขวง 
จ านวน

ประชากร 
ชาย หญิง 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ความ
หนาแน่น  
(ตร.กม.) 

จ านวนบ้าน 
(หลัง) 

สะพานสูง 91,358 42,270 49,088 28.124 3,248 34,027 
 

o โครงสร้างประชากร (เด็ก วัยแรงงาน ผู้สูงวัย) 
o การนบัถือศาสนา 
o สญัชาต/ิเชือ้ชาติ 
o อตัราการเกิด/ตาย/ 

จ านวนประชากรเกิด ในเขตสะพานสงู 

หนว่ยงาน 
 

ประชากรเกิด อตัราการเกิด 2556 
2555 2556 ตอ่ประชากร 

1,000 คน 
เพิ่ม/ลด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ส านกังานเขต 
สะพานสงู 

212 224 436 134 115 249 4.4 -40.6 

 
o อตัราการย้ายถ่ิน/สาเหตกุารย้ายถ่ิน 

จ านวนประชากรในพืน้ท่ีส านกังานเขตสะพานสงู ตามทะเบียนราษฎร ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2550-2556      หนว่ย:คน 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
86,043 87,082 88,013 88,578 88,918 89,895 91,358 

 
ร้อยละการเปล่ียนแปลงของประชากรในส านกังานเขตสะพานสงู                                               หนว่ย : คน 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
1.31 1.21 1.07 0.64 0.38 1.10 1.63 

 
o ประชากรแฝง/แรงงานตา่งด้าว 

 
 
 



11 

 

4) โครงสร้างทางการบริหาร/อตัราก าลงั  
o ข้าราชการประจ า/ลกูจ้าง 
o ข้าราชการฝ่ายการเมือง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/
ลูกจ้าง      

ส่วนราชการในส านักงานเขต 

จ านวน (คน) 
 

ข้าราชการ ลูกจ้าง 
 

อัตราถือครอง อัตราจริง อัตราถือครอง อัตราจริง 
 

ฝ่ายปกครอง 16 18(ผอ. ผช) 6 7 
 

ฝ่ายทะเบียน 16 16 2 2 
 

ฝ่ายเทศกิจ 11 11 22 22 
 

ฝ่ายการคลงั 12 12 2 2 
 

ฝ่ายการศกึษา 6 6 1 1 
 

ฝ่ายโยธา 18 18 53 57 
 

ฝ่ายรายได้ 9 10 2 2 
 

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ 14 14 4 4 
 

ฝ่ายรักษาความสะอาด 10 12 330 308 
 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล 9 9     
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2. จ านวนข้าราชการการเมือง 
     

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 1 คน 
   

 - สมาชิกสภาเขต 7 คน 
   

 
5) อ านาจหน้าท่ี/ความรับผิดชอบของฝ่ายตา่ง ๆ ในส านกังานเขต 

ส านักงานเขตมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดท าแผนพัฒนาเขต การจัดให้มี 

และบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอด

รถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ การ

ส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษาการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ

บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การ

ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัย

ครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่า

สัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ 

การคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง 

การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ

ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

ต่าง ๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เป็น

อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑. ฝ่ายปกครอง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียน  

พินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะทะเบียน

นิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง 

การท าประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและ

รับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ 

งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารงาน

ทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอ านวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัย

อาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทั่วไปของส านักงานเขต งานที่ไม่ได้

ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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๒. ฝ่ายทะเบียน มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตัว 

ประชาชนทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การ

ควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการ

พิจารณาก าหนดหน่วยเลือกตั้ง การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและหน้าที่อ่ืนที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๓. ฝ่ายโยธา มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน  

ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้าการ

พิจารณาอนุญาตกระท าการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค  การจัดหาหรือจัดการกรรมสิทธิ์

ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน เพ่ือกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน โดยวิธี

ตกลงซื้อขาย การขออุทิศ และการจัดซื้อโดยวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่

ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบ ารุงดูแลรักษาคูคลอง ทางหรือท่อระบายน้ า สะพาน

ข้ามคลอง การปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ร่วมมือกับส านักผังเมืองในการวางและจัดท าผังเมืองประเภทต่าง ๆ 

การควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุม

การใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีท่ีเป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต การจัดท า ติดต้ัง 

ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดปูายชื่อซอยปูายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเส้น 

รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดท าคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน 

และรวมถึงการส ารวจออกแบบหรือประมาณราคาเพ่ือของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การ

ควบคุมการก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษาตามสัญญาหรืออ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่

อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๔. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การ 

สุขาภิบาล สถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร 

และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ 

การควบคุม ดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนาควบคุมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ 

ก าจัด ห้าม ปูองกันและระงับเหตุร าคาญท่ีอาจเกิดหรือเกิดข้ึนในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้

เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อ่ืน

ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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๕. ฝ่ายรายได้ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร  

(ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย ์ ผู้

ค้างช าระภาษีที่อยู่ในพ้ืนที่เขต การด าเนินคดีแก่ผู้ค้างช าระภาษี การจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การ

จัดท าสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ

มอบหมาย 

๖. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด 

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ า

เจ้าพระยาเรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ ามัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ

เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในท่ี

สาธารณะ การจัดท าแผนการปลูกต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาด

บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

              ๗. ฝ่ายการศึกษา มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้

สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสาน 

ตรวจสอบ กลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ เพ่ือน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น วิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนเพื่อการวาง

แผนการรับนักเรียนแต่ละระดับ ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่งให้

สถานศกึษาท่ีรับผิดชอบในพ้ืนที่เขตเพ่ือเตรียมการรับนักเรียน ประสานงาน ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียน

ของสถานศึกษาในพ้ืนที่เขต รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือน าเสนอ

ผู้อ านวยการเขต ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับงานการศึกษาของส านักงานเขต 

วางแผนและด าเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแหล่ง

ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการจัด

สวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา การส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การคุ้มครองสิทธิของนักเรียน 

ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพ และประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการนักเรียนของ

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ประสานการส ารวจข้อมูล ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ด้อยโอกาส เด็กความสามารถพิเศษ
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กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการด้านภารกิจของศูนย์วิชาการ ด าเนินการด้านการเงิน 

การงบประมาณและการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ และหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

              ๘. ฝ่ายการคลัง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่าย

จากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด (ได้แก่ การรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การน าส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดท าสรรพบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ 

การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดท างบเดือนแสดงรายการจ่ายเงิน ของหน่วยงาน การจัดท ารายงานทางการ

เงินตามระยะเวลาที่ก าหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงิน

ของหน่วยงาน การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีการควบคุมการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร 

การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการด าเนินงาน ด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุม

ทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูล

และข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จ านวน ๙ ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ 

ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชีระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน 

ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงาน

ภาพรวมของงบประมาณการเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ

ได้รับมอบหมาย 

                ๙. ฝ่ายเทศกิจ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและ

กฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดีและการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

               ๑๐. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาชุมชน และ

สังคมท้ังทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและ

ที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์

ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การ

ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพการจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต การ

ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การด าเนินการเก่ียวกับยา

เสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและ

ส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการด าเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน 

ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬาและลานกีฬา การด าเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การ
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ให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม 

เผยแพร่ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภา

วัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและ

ประสานการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้ค าปรึกษาแนะน า

ทางวิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อมเพ่ือการเกษตร การด าเนินการเก่ียวกับศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

บทบาทและภารกิจประจ าของหน่วยงาน 
ความรับผดิชอบ/งานประจ าในภาพรวมของส านักงานเขต 

o การปกครอง  
o การทะเบียน  
o การจัดท าแผนพัฒนาเขต  
o การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
o การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
o การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ การสาธารณูปการ  
o การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ  
o การส่งเสริมการลงทุน  
o การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
o การจัดการศึกษาการสังคมสงเคราะห์  
o การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
o การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
o การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์  
o การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
o การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
o การส่งเสริมกีฬา  
o การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
o การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  
o การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
o การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  
o การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
o การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
o การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
o การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่น ๆ  
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o การคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

o การผังเมือง  
o การวิศวกรรมจราจร  
o การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
o การควบคุมอาคาร  
o การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
o การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
o การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
o การจัดเก็บรายได้  
o การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอ านาจ

หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
              

6) รายได้ของส านกังานเขต (ภาษี/เงินอดุหนนุ/อ่ืนๆ)  

3. รายได้ของส านักงานเขต  
   

ประเภทของรายได้ 
รายได้ (ล้านบาท) 

 
ประมาณการ รายได้จริง 

 
 - ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ   48000000 50365069.8 

 
 - ภาษีบ ารุงท้องท่ี 2200000 2308848.18 

 
 - ภาษีป้าย 7600000 7739806.9 

 
 - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ระบ)ุ 1342055 929855 

 
 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 0 0 
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7) คา่ใช้จา่ย/งบประมาณในการพฒันาพืน้ท่ีของส านกังานเขต  

ส่วนราชการในส านักงานเขต 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

  

สนับสนุนงาน
ประจ า 

สนับสนุนงาน
ยุทธศาสตร์   

ฝ่ายปกครอง     
  

ฝ่ายทะเบียน     
  

ฝ่ายเทศกิจ     
  

ฝ่ายการคลงั     
  

ฝ่ายการศกึษา     
  

ฝ่ายโยธา     
  

ฝ่ายรายได้     
  

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ     
  

ฝ่ายรักษาความสะอาด     
  

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล     
  

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)     
  

งบสนบัสนนุงานประจ าและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง คา่ใช้จา่ยตามแผนปฏิบตัริาชการประข าปี 

ของหนว่ยงาน 
     

8) สว่นราชการ/หนว่ยงานบริการสงัคมท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี (ทัง้รัฐและเอกชน/ในและนอกสงักดั) 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................... 

2. ข้อมูลเฉพาะ 

2.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (กยภ.)   ++ข้อมูลผังเมือง **** 
 การใชป้ระโยชน์ที่ดิน 

ประเภทการใช้ที่ดนิ พืน้ที่ตามผังเมืองรวม พืน้ที่การใช้ที่ดนิปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง 
- ที่อยูอ่าศยั 27,957,663.92 82,278.45  
- พาณิชยกรรม - - - 
- อตุสาหกรรม - - - 
- คลงัสนิค้า - - - 
- อนรัุกษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม 

- - - 
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ประเภทการใช้ที่ดนิ พืน้ที่ตามผังเมืองรวม พืน้ที่การใช้ที่ดนิปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง 
- ชนบทและเกษตรกรรม - - - 
- อนรัุกษ์เพื่อสง่เสริมศิลป 
วฒันธรรมไทย 

- - - 

- สถานบนัราชการ  
การสาธารณปูโภค/ 
สาธารณปูการ 

- - - 

 

    1. การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ * ข้อมูลส านักงาน
เขต 

   
ประเภทการใช้ที่ดนิ 

พืน้ที่ (ตร.กม.) 

ตามผังเมือง
รวม 

การใช้ที่ดนิ
ปัจจุบัน 

การ
เปล่ียนแปลง 

1. ท่ีอยู่อาศยั 26.866 0.6612   

2. พาณิชยกรรม   0.0041   

3. อตุสาหกรรม - -   

4. คลงัสินค้า - -   

5. อนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม - -   

6. ชนบทและเกษตรกรรม - -   

 7. อนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริมศลิป วฒันธรรมไทย - -   

 8. สถานบนัราชการ การสาธารณปูโภค/ - -   

สาธารณกูาร 

    หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามท่ีมีการจดัเก็บ 
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ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง 
o ประเภท จ านวน ขนาดและระยะทางของถนน ตรอก ซอยในพืน้ท่ีเขต 

- จ านวนเส้นทาง ตรอก ซอย 
- ระยะทาง  
- สภาพของถนน ตรอก ซอย 

      สะพานสูง                   

ล าดับ 
ที ่

ประเภท
ถนน 

ถนน/ตรอก/
ซอย 

จาก ถึง 
ความยาว
ถนน (ม.) 

เขต
ถนน
กว้าง 
(ม.) 

ผิว
จราจร
กว้าง 
(ม.) 

ลักษณะ
ผิว

จราจร 

ช่อง
จราจร 

ทางเท้า/
ไหล่ทาง

กว้าง (ม.) 

ลักษณะทางเท้าและ
ไหล่ทาง 

ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา 

1 สายหลกั ถนนกรุงเทพ
กรีฑา 

 คลองบา้น
มา้ 

 ทางเขา้ ม.
นกักีฬาแหลม
ทอง 

3742.00 30.00 6.00 แอสฟัลต ์ 2 1.0
0 

1.00 แอส
ฟัลต ์

แอสฟัลต ์

2 สายหลกั ถนน
รามค าแหง  

 คลองบา้น
มา้ 2 

 คลองบางชนั 7400.00 30.00 18.00 ค.ส.ล. 6 1.5
0 

1.50 กระ 
เบ้ือง 

กระเบ้ือง 
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2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง 
    2.1 ถนน ตรอกซอยในพ้ืนท่ีเขต 
    

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

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

ถนนสายหลกั 3 สาย   


    

ถนนสายรอง           

ตรอก ซอย           

จ านวนจดุตดัของถนนในพืน้ท่ีเขต........................................จดุ 
   

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพ้ืนท่ีเขต 
    ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีที่สร้าง 

              

              

              

              

              

              

              
o จ านวนสะพานรถข้าม  - 
o จดุตดัถนน  - 
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o รูปแบบการเดนิทางในพืน้ท่ี  - 

- ประเภทการเดนิทาง   
- จ านวนผู้ เดนิทางในพืน้ท่ีด้วยระบบตา่ง ๆ   

2.3 รูปแบบการเดนิทางหลักในพ้ืนท่ีเขต 
   (รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว) .......................... รูปแบบ 

 

      2.4 สภาพการจราจรในพ้ืนท่ี 
         ความเร็วเฉล่ียของการเดินทางในพืน้ท่ี 70 กิโลเมตร/ชัว่โมง  

  

      2.5 พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาการจราจร 
    จุด/บริเวณที่การจราจรตดิขัด ช่วงเวลา สาเหต ุ

ถนนรามค าแหงแยกมีสทีน ถึง ซอยรามค าแหง 118 07.00-08.30 น. ชว่งเวลาเร่งดว่น 

      

      

      

      

      

      

      o สถิตกิารจดทะเบียนรถยนต์ในพืน้ท่ี 
o สภาพการจราจรในพืน้ท่ี 

- ความเร็วเฉล่ียของการเดนิทางในพืน้ท่ี  
- จ านวนจดุและพืน้ท่ีท่ีการจราจรติดขดั 
- ชว่งเวลาวิกฤตแิละสาเหต ุ
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o จ านวนเส้นทางจกัรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้ 
o จดุจอดจกัรยาน 

2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /
ระยะทาง /ผู้ใช้ 

      
ช่ือถนน/เส้นทาง ต้นทาง ปลายทาง 

ระยะทาง 
(กม.) 

สถติผู้ิใช้
ทาง 

สถติิ
อุบัตเิหตุ 

      
 

    

            

            

            

            
จ านวนจดุจอดจกัรยานในพืน้ท่ี
.........................................จดุ 

     o จ านวนทา่เรือ (เรือโดยสาร) 
2.7 จ านวนท่าเทียบเรือในพ้ืนท่ี (เรือโดยสาร)   
      1 ท่า 

     

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

 

        2.9 ระยะเวลาเฉล่ียท่ีเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากท่ีพกั/ท่ีท างานถึงบริการขนสง่
สาธารณะ)...............................นาที 

  

        2.10 สภาพทางเท้าในพ้ืนท่ี (ความเห็นท่ีมีตอ่ทางเท้าในพืน้ท่ี)  ถนนรามค าแหง และถนนกรุงเทพ
กรีฑา ทางเท้ายงัไมค่รบสมบรูณ์ 
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2.11  ท่ีจอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ท่ี
สามารถรองรับได้ 

    ช่ืออาคาร/สถานท่ี
จอดรถยนต์ 

เจ้าของ รถยนต์ที่รองรับ 
   ราชการ เอกชน (คัน) 
   

Pure Place   

อาคารจอดรถ 5ชัน้ 300 
คนั ภายนอก 50 คนั 

   
Pasio   

ชัน้ใต้ดิน 1000 คนั 
ภายนอก 50 คนั 

   
Gloden Place   



ด้านหน้า 120 คนั  
ด้านหลงั 20 คนั 

   
Top   

ด้านหน้า 120 คนั  ด้านข้าง 
73 คนั 

   Tesco Lotus   


ท่ีจอดรถ 98 คนั 
   

         
 
 
o จ านวนจดุเช่ือมตอ่บริการขนสง่สาธารณะ  - 
o ระยะเวลาท่ีเข้าถึงบริการขนสง่สาธารณะ  - 
o สภาพทางเท้าในพืน้ท่ี   - 
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2.12 จุดเส่ียงและสถติกิารเกิดอุบัตเิหตุจากการ
เดนิทาง 

      
บริเวณที่เส่ียงต่อการเกิดอุบัตเิหตุ สาเหต ุ

สถติกิารเกิด
อุบัตเิหตุ การป้องกัน/แก้ไข 

สามแยกสเุหร่าซีรอ ไมมี่สญัญาณไฟจราจร   เพิ่มสญัญาณไฟจราจร 

จดุกลบัรถตรงวีวา่พาเลช เน่ืองจากรถทางตรงคอ่นข้างมากและวิ่งเร็ว   
จดัเจ้าหน้าท่ีต ารวจอ านวยความ
สะดวก 

จดุกลบัรถหน้าโรงเรียนศริิเพ็ญ เน่ืองจากรถทางตรงคอ่นข้างมากและวิ่งเร็ว     
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คูคลอง/ระบบการระบายน ้า/การป้องกันน ้าท่วม 
o จ านวน/ประเภท/ขนาดพืน้ท่ีแหลง่น า้ในพืน้ท่ี  
o จ านวนคคูลอง/ทางระบายน า้ (ประเภท/ขนาด/ระยะทาง) 

คลองท่ีส านกัการระบายน า้รับผิดชอบ 
ล าดับ ชื่อคลอง จาก ถงึ กว้าง 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ระดับขุดลอก 
(รทก.) 

1 คลองทบัช้างบน คลองบงึขวาง ถ.กรุงเทพ-ชลบรีุ 8-10 2,900 -2.50 
2 คลองทบัช้างลา่ง คลองลาดบวัขาว ถ.กรุงเทพ-ชลบรีุ 8.10 5,050 -2.00 
3 คลองแมจ่นัทร์ คลองบงึขวาง ถ.กรุงเทพ-ชลบรีุ 8-12 3,000 -2.50 
4 คลองลาดบวัขาว คลองแสนแสบ คลองบงึขวาง 8-20 5,200 -2.50 
5 คลองวงัใหญ่บน คลองทบัช้างลา่ง คลองบ้านม้า 6-8 1,750 -2.00 
6 คลองแสนแสบ คลองบ้านม้า คลองลาดบวัขาว 20.35 5,200 -2.50 
7 คลองหลอแหล คลองแสนแสบ คลองวงัใหญ่ 8-20 2,900 -2.00 
8 คลองบ้านม้า คลองล าบงึบ้านม้า ถ.กรุงเทพ-ชลบรีุ 7-25 400 -2.00 
9 คลองล าบงึบ้านม้า คลองบ้านม้า ถ.กรุงเทพ-ชลบรีุ 5-10 650 -2.00 

 
คลองท่ีส านกังานเขตสะพานสงูรับผิดชอบ 
ล าดับ ชื่อคลอง จาก ถงึ กว้าง 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ระดับขุดลอก 
(รทก.) 

1 คลองเจ๊ก (สะพานสงู) คลองแสนแสบ คลองหลอแหล 6-8 2,300 -2.00 
2 คลองญ่ีปุ่ น คลองหลอแหล คลองบางเลา 6-8 1,745 -1.50 
3 คลองบางเลา คลองหลอแหล คลองลาดบวัขาว 6-8 1,450 -2.00 
4 คลองบ้านม้า 2 คลองแสนแสบ หมูบ้่านสมัมากร 3-5 1,410 -1.50 
5 คลองมณี คลองหลอแหล คลองทบัช้างลา่ง 6-8 950 -2.00 
6 คลองมอญ (สะพานสงู) ถ.กรุงเทพกรีฑา ถ.กรุงเทพ-ชลบรีุ 3-4 1,218 -1.50 
7 คลองแยกคลองสะพานสงู คลองสะพานสงู คลองเจ๊ก 4-8 1,270 -1.50 
8 คลองวงัใหญ่ลา่ง คลองทบัช้างลา่ง คลองบ้าม้า 4-8 1,800 -1.50 
9 คลองสะพานสงู คลองแสนแสบ คลองบวัคลี ่ 6-8 3,000 -2.00 
10 คลองบวัคลี ่ คลองวงัใหญ่ คลองเจ๊ก 6-8 2,550 -2.00 
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ค ูล าราง ล ากระโดง ท่ีส านกังานเขตสะพานสงูรับผิดชอบ 
ล าดับ ชื่อคลอง จาก ถงึ กว้าง 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ระดับขุดลอก 
(รทก.) 

1 แยกคลองหลอแหล  
(ม.ธารารมณ์) 

คลองหลอแหล คลองหลอแหล 6-8 767 -1.50 

2 ล ารางข้างซอยจกัรา คลองแสนแสบ สดุระยะที่ก าหนดให้ 4-6 950 -1.50 
3 ล ารางญ่ีปุ่ น คลองญ่ีปุ่ น คลองลาดบวัขาว 4-6 725 -1.50 
4 ล ารางตาโห้ คลองลาดบวัขาว คลองแมจ่นั 4-6 572 -1.50 
5 ล ารางบ้านม้าบน คลองบ้านม้า ถ.กรุงเทพ-ชลบรีุ 4-6 1,189 -1.50 
6 ล ารางแยกคลองเจ๊ก คลองแสนแสบ คลองเจ๊ก 2-3 815 -1.50 
7 ล ารางหมูบ้่านจิราธร ถ.รามค าแหง หมูบ้่านจิรธร 4-6 700 -1.50 
8 ล ารางหลวง คลองทบัช้างลา่ง คลองทบัช้างบน 4-6 1,100 -1.50 
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คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม 
         

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนท่ีเขต  
                   *ข้อมูลส านักงานเขต          

ช่ือคลอง จาก ถงึ กว้าง (ม.) ยาว(ม.) 
แนวเข่ือนป้องกันน า้ท่วม การบุกรุกพืน้ท่ี ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข. 

คลองเจ๊ก คลองแสนแสบ คลองหลอแหล 6-8             

คลองญ่ีปุ่ น คลองหลอแหล คลองบางเลา 6-8              

คลองบางเลา คลองหลอแหล คลองลาดบวัขาว 6-8              

คลองบ้านม้า2 คลองแสนแสบ ม.สมัมากร 3-5              

คลองมณี คลองหลอแหล คลองทบัช้างลา่ง 6-8              

คลองมอญ คลองหลอแหล คลองทบัช้างลา่ง 3-4              

คลองแยกคลองสะพานสงู คลองสะพานสงู คลองเจ๊ก 4-8              

คลองวงัใหญ่ลา่ง คลองทบัช้างลา่ง คลองบ้านม้า 4-8             

คลองสะพานสงู คลองแสนแสบ คลองบวัคล่ี 6-8              

คลองบวัคล่ี คลองวงัใหญ่ คลองเจ๊ก 6-8             

คลองทบัช้างบน คลองบงึขวาง ถ.กรุงเทพชลบรีุ 8-10             

คลองทบัช้างลา่ง คลองลาดบวัขาว ถ.กรุงเทพชลบรีุ 8-10             

คลองแมจ่นัทร์ คลองบงึขวาง ถ.กรุงเทพชลบรีุ 8-12              

คลองลาดบวัขาว คลองแสนแสบ คลองบงึขวาง 8-20             
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ช่ือคลอง จาก ถงึ กว้าง (ม.) ยาว(ม.) 
แนวเข่ือนป้องกันน า้ท่วม การบุกรุกพืน้ท่ี ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข. 

คลองวงัใหญ่บน คลองทบัช้างลา่ง คลองบ้านม้า 6-8              

คลองแสนแสบ คลองบ้านม้า คลองลาดบวัขาว 20-35              

คลองหลอแหล คลองแสนแสบ คลองวงัใหญ่ 8-20              

คลองบ้านม้า คลองล าบงึบ้านม้า ถ.กรุงเทพชลบรีุ 7-25              

คลองล าบงึบ้านม้า คลองบ้านม้า ถ.กรุงเทพชลบรีุ 5-10              
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2. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขัง และการระบายน ้า 
    

 บริเวณที่เป็นจุดอ่อน
น า้ท่วม 

ขนาด
พืน้ท่ี 
(ตร.
ม.) 

สาเหต ุ

ระยะเวลา
เฉล่ียใน
การ

ระบายน า้ 
(นาท)ี 

ผลกระทบต่อพืน้ท่ี 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

ม.นกักีฬาฯ 
5 
ก.ม. 

พืน้ท่ีต ่า,ทอ่ระบายน า้ขนาด
เล็ก 

       

ถ.กรุงเทพกรีฑา 
3 
ก.ม. 

ถนนต ่า       

ม.เคหะธานี 4 
5 
ก.ม. 

พืน้ท่ีเอกชน        

ม.ชยัพฤกษ์ 
2 
ก.ม. 

ขนาดท่อเล็ก       

       
 3. ปริมาณน ้าฝนรวมของพ้ืนท่ี....................มิลลิเมตร/ปี 

    

       
 4. ช่วงเวลาที่มีฝนตกมากที่สุดของปี คือ  ระหวา่งเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 

  

       
 5. ช่องทางหลักในการระบายน ้าในพืน้ท่ีเขตประกอบด้วย ค ูคลอง ล าราง 

   
 
น า้เสีย และการบ าบัด        
1. จ านวนคูคลอง แหล่งน ้าท่ีมีคณุภาพน า้ต ่ากวา่มาตรฐานในพืน้ท่ีเขต..............................แหง่ 

 

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

   

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

    

       
4. พ้ืนท่ีท่ีได้รับการบริการของโรงบ าบัดน ้าเสีย.......................................ตร.กม.  

  

       
5. จ านวนผู้รับบริการบ าบัดน ้าเสียจากกรุงเทพมหานคร.........................ราย 
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o การบกุรุกคคูลองพืน้ท่ีสาธารณะ (ท่ีเก่ียวกบัการระบายน า้)  - 
o จดุอ่อนน า้ท่วม (บริเวณ, ขนาดพืน้ท่ี) 

 

 
 

o ระยะเวลาเฉล่ียในการระบายน า้ 
o คคูลอง แมน่ า้(บริเวณ) ท่ีมีการก่อสร้างแนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม (ช่ือคลอง,มีหรือไมมี่เข่ือน

,ความยาวของเข่ือน-ร้อยละของความยาวคลอง) 
 

การให้บริการของการประปา  
o พืน้ท่ีการให้บริการของการประปา  - 
o ปริมาณและแนวโน้มการใช้น า้ของประชาชนในพืน้ท่ี  - 
o จ านวนครัวเรือนท่ีมี/ไมมี่น า้ปาปาใช้   - 
o แหลง่น า้ท่ีใช้อปุโภค/บริโภคในพืน้ท่ี   - 

การให้บริการของการไฟฟ้า  
o พืน้ท่ีให้บริการของการไฟฟ้า   - 
o ปริมาณและแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพืน้ท่ี  - 
o จ านวนครัวเรือนท่ีมี/ไมมี่ไฟฟ้าใช้   - 
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2.2 ด้านส่ิงแวดล้อม  
 มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน  
มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน  

     

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ท่ี.....28,506.85............ตนั 
   

    ขยะยอ่ยสลาย..........-........ตนั 
     

    ขยะรีไซเคลิ..........-...............ตนั 
    

    ขยะอนัตราย.........-............ตนั 
     

    ขยะทัว่ไป........-...............ตนั 
     

        

2. ปริมาณส่ิงปฏิกูลท่ีจดัเก็บได้.........-..........ลบ.ม./เดือน    
   

        

3. ปริมาณไขมันท่ีจดัเก็บได้........-.........ลบ.ม. /เดือน 
   

        

4. ร้านรับซ้ือของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ท่ีตัง้  
    

ช่ือร้าน/สถานท่ีรับชือ้ของเก่า ที่ตัง้ พืน้ท่ีร้าน (ตร.ม.) 

คเูซง่ฮวด 17 ถนนรามค าแหง 300 

นางสาวหลีเจ๊ง แซเ่ล้า(ไมมี่ช่ือร้าน) 88 ม11 ถนนกรุงเทพกรีฑา 300 

วงษ์พาณิชย์ 96/1 ถนนราษฎร์พฒันา 220 

วงษ์พาณิชย์เคหะร่มเกล้า 40/7 ม.9 ถนนราษฎร์พฒันา 300 

หจก.ที.เอ็ม.ออโต้พาร์ท 381 383 385 ถนนรามค าแหง 144 

พระประสิทธ์ิค้าของเก่า 47/6 ม.16 ถนนคูข่นานวงแหวน 200 

อ.ทิพย์ทองพาณิชย์ 41 ถนนเคหะร่มเกล้า 140 

นางดาว เบอร์ไธสง(ไมมี่ช่ือร้าน) 42/13 ม.2 ถนนคูข่นานวงแหวน 300 

ร้านเพิ่มทรัพย์ค้าของเก่า 38 ม.14 ถนนคูข่นานวงแหวน 88 

ไชยพาณิชย์ 4/8 ม.16 ถนนกรุงเทพกรีฑา 70 

ดี.เอ็น.เอ รีไซเคลิ 6 ถนนราษฎร์พฒันา 70 

มัง่มีรีไซเคลิ 24/1 ม.12 ถนนคูข่นานวงแหวน 60 

ร้านพงษ์พาณิชย์ รีไซเคลิ 2 ถนนคูข่นานวงแหวน 120 

เล็กค้าของเก่า 7 ถนนคูข่นานวงแหวน 200 
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o ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ท่ีตัง้  
o ความสามารถในการจดัเก็บ/รูปแบบ/วิธีการ/เส้นทาง (การบริหารจดัการ) 

- ปริมาณสิ่งปฏิกลูท่ีจดัเก็บได้    
- ปริมาณมลูฝอยอนัตรายในครัวเรือน/มลูฝอยอิเล็กทรอนิกส์ท่ีคดัแยกได้ 
- ปริมาณไขมนัท่ีจดัเก็บได้ (ลบ.ม.) /จ านวน  
- ปริมาณขยะท่ีน ากลบัมาใช้ใหมแ่ละต้องน าไปก าจดั/วิธีการก าจดั 

o ศกัยภาพของส านกังานเขต เชน่ จ านวน ประเภทรถ(เก็บขน) เจ้าหน้าท่ี 
 อากาศ/เสียง 
อากาศ/เสียง 

        
1. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพืน้ท่ีเฉล่ีย(ฝุ่ นขนาดเล็ก)...............................
ไมโครกรัม/ลบ.ม.    

     
         

2. พ้ืนท่ี/บริเวณท่ีมีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ 
     

พืน้ท่ี/บริเวณที่มี
ปัญหา 

ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ผลกระทบ 

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 

         

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีเขต (ระบุจุดหรือบริเวณท่ีตดิตั้งเคร่ืองมือ
ตรวจวัด)    

จุดที่ บริเวณ/สถานที่ตรวจวัด ช่วงเวลาในการตรวจวัด ผู้รับผิดชอบ 
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4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนท่ี (ระบุจุดหรือบริเวณท่ีติดตั้งเคร่ืองมือ
ตรวจวัด)   

จุดที่ บริเวณ/สถานที่ตรวจวัด 
ช่วงเวลาในการ

ตรวจวัด 
ผู้รับผิดชอบ 

        

        

        

        

        
 
5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณท่ีตดิตั้ง
เคร่ืองมือตรวจวัด)   
จุด
ที่ 

บริเวณ/สถานที่ตรวจวัด ช่วงเวลาในการตรวจวัด ผู้รับผิดชอบ 

1 บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า 
ตามแผนประจ าเดือน จากส านกั
สิ่งแวดล้อม 

ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมฯ 

        

        

        

        
 
6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ 

      
ช่ือ ที่ตัง้ ประเภทของกิจกรรม ผลกระทบ 
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7. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี)   

เร่ือง 
จ านวนเร่ือง
ร้องเรียน 

จ านวนเร่ืองท่ี
ได้รับการแก้ไข 

หมายเหตุ 

ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู 49 49   

ฝุ่ น/อากาศ 39 39   

เสียง 44 44   

น า้เสีย/การบ าบดั 2 2   

น า้ทว่ม 65 65   

พืน้ท่ีสีเขียว/ต้นไม้ 50 50   

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ       
 
 พ้ืนท่ีสีเขียว  

o จ านวน/ประเภท/ขนาดพืน้ท่ีสีเขียวในพืน้ท่ี 
ประชากร จ านวน/แห่ง ไร่ งาน ตร.ว พืน้ที่รวม 

ตร.ว 
อัตราส่วนพืน้
ทีสีเขียว 

91,358 197 1,702 1 70.10 2,723,880.40 29.82 

 
o ชดุข้อมลูชดุท่ี 1 พืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นสวน (สวนถนน สวนหยอ่มขนาดเล็ก สวน

หมูบ้่าน สวนชมุชน สวนระดบัยา่น สวนระดบัเมือง สวนเฉพาะทาง) 
o ชดุข้อมลูชดุท่ี 2 พืน้ท่ีสีเขียวประเภทอ่ืน ๆ  (สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหลง่น า้ 

ท่ีลุม่ ท่ีวา่ง พืน้ท่ีไม้ยืนต้น พืน้ท่ีเกษตรกรรม พืน้ท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น า้ พืน้ท่ีอ่ืน ๆ)  
o ชดุข้อมลูชดุท่ี 3 สรุปภาพรวมของพืน้ท่ีสีเขียวทัง้ 10 ประเภท ได้แก่ สวน (7 ประเภท) 

และพืน้ท่ีสีเขียวอ่ืน ๆ 9 ประเภท 
แตล่ะชดุข้อมลูประกอบด้วย 

- จ านวน (แหง่) 
- ขนาดพืน้ท่ีแตล่ะแหง่ (ตร.ม.) 
- สถานท่ีตัง้ของพืน้ท่ี 
- ภาพถ่ายแสดงลกัษณะของแตล่ะพืน้ท่ี 
- สดัสว่นพืน้ท่ีสวนสาธารณะ/สวนหย่อมตอ่ประชากร 
- สดัสว่นพืน้ท่ีสีเขียวอ่ืน ๆ ตอ่ประชากร 
- พืน้ท่ีสีเขียวในภาพรวมตอ่ประชากร 
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- ร้อยละของพืน้ท่ีสีเขียวตอ่พืน้ท่ี กทม. 
o จ านวนผู้ได้รับบริการสวนสาธารณะหลกัของ กทม. 32 แหง่ 

 
รายละเอียดตามตารางดงันี ้
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2.3 ด้านสังคม  
ชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

o จ านวน/ประเภท/ท่ีตัง้/ประชากร 

ด้านชุมชนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
        1. ประชากร 

          
แขวง ประเภทชุมชน ช่ือชุมชน ที่ตัง้ 

จ านวนประชากร อายุ (คน) 

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป 

แขวงสะพานสงู เคหะชมุชน หมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 99/991 ซ.หมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง48 7904 7966       

  ชมุชนชานเมือง หมู8่ สะพานสงู (สเุหร่าซีรอ) 17 ซอยราษฎร์พฒันา30 447 485       

    บ้านม้าเกาะลา่ง 41 ม.12 แขวงสะพานสงู 218 231       

    ทบัช้างนาลุม่ 225 ถนนกรุงเทพกรีฑา 413 425       

    สามแยกคลองหลอแหล 28 ซอยราษฎร์พฒันา 9 780 890       

    คลองเจ๊กพฒันา 20 ซ.รามค าแหง 118 แยก 33-3 156 201       

    มสุลิมสมัพนัธ์ 29 ซ.กาญจนาภิเษก 17 96 90       

    คลองทบัช้างลา่ง 51 หมู ่15 แขวง/เขตสะพานสงู 260 277       

    แสงธรรมคลองมณี 42/12 ซอยกาญจนาภิเษก 15 240 250       

    วดัลาดบวัขาว(ราชโยธา) 20 ซอยกาญจนาภิเษก 12 245 231       

    บ้านม้าเกาะบน 8 ซอยกรุงเทพกรีฑา 18 100 104       
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แขวง ประเภทชุมชน ช่ือชุมชน ที่ตัง้ 
จ านวนประชากร อายุ (คน) 

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป 

    สะพานสงูหมู1่4 พฒันา 13 ซอยราษฎร์พฒันา15แยก6 233 234       

    หวับ้านคลองบางเลา 39 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 200 231       

    ทบัช้างคลองบน 16/1 หมู ่16 ถนนกรุงเทพกรีฑา 704 706       

    คลองแมจ่นัทร์ 7 ซอยกาญจนาภิเษก 25 86 80       

    หลอแหลคลองใหญ่ 20 ซอยรามค าแหง 157/4 275 255       

    แสงมณี 136 ถนนกาญจนาภิเษก 294 300       

    ร่วมพฒันาหมู ่9 สะพานสงู 51 ซอยเคหะร่มเกล้า 70 250 200       

    ฮิดายะห์พฒันา 39 ซอยรามค าแหง 127/2 161 198       

    สวนนกพฒันา 19 ซอยราษฎร์พฒันา 15 193 177       

    คลองบ้านม้าหมู่10 109 ซอยรามค าแหง 86 123 131       

    หลอแหลสายกลาง 189 ซอยราษฎร์พฒันา 30 269 239       

  ชมุชนเมือง วงัใหญ่พฒันา 148 ซอยกรุงเทพกรีฑา 37/7 710 353       

    ร่วมใจพฒันาวงัใหญ่ 37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 37 200 207       

  หมูบ้่านจดัสรร หมูบ้่านเคหะนคร 63/253 ซอยราษฎร์พฒันา 5 5805 6055       



39 

 

 

แขวง ประเภทชุมชน ช่ือชุมชน ที่ตัง้ 
จ านวนประชากร อายุ (คน) 

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 
60 ปีขึน้

ไป 

  ชมุชนแออดั ชาอาดะห์ 15 ซอยกรุงเทพกรีฑา 26 แยก 5 150 180       

    มสัยิดยา่มีลุ้ลอิบาดะห์ 34 ซอยเคหะร่มเกล้า 43 467 593       

    
หมู ่11 สะพานสงู (เกาะ
ดอน) 33/1 ซอยรามค าแหง 118 แยก 46-10 481 411       

    วงัหนบัอทุิศ 7 ซอยราษฎร์พฒันา 28 314 322       
 
 

o การศกึษา  - 
o อาชีพ    - 
o รายได้   - 
o ความมัน่คงด้านท่ีอยูอ่าศยั   - 
o การมีสว่นร่วมทางการเมือง  - 

-



40 

 

ศาสนา 
o จ านวนศาสนสถาน   - 
o กิจกรรมประจ าปีตามประเพณี (ส าคญั/โดดเดน่)  - 

 
การศึกษา 

          การศึกษาในระบบ 

           1. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ท่ีเขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถ
ในการรับนกัเรียน และจ านวนท่ีรับจริงตามปีการศกึษา   

          2. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครท่ีจดัการศกึษาส าหรับเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ แยกตามพืน้ท่ี
เขต ความสามารถในการรับนกัเรียน และจ านวนท่ีรับจริงตามปีการศกึษา  

        3. โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ท่ีเขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถ
ในการรับนกัเรียน และจ านวนท่ีรับจริงตามปีการศกึษา  

        4. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียนตามปีการศกึษา 
        5. จ านวนเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยกประเภทตาม
ความพิการ/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา 

       6. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสงักดั กทม. แยกรายชัน้/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา 

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

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

      9. ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การศกึษาตอ่ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา 

    10. ผลคะแนนระดบัประเทศของโรงเรียนในสงักดั กทม. ใน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา และภาษาองักฤษ 
    11. จ านวนเด็กลาออกกลางคนั การซ า้ชัน้ การขาดเรียน/สาเหต ุของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกราย
โรงเรียนตามปีการศกึษา 
   12. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ รายวิชา รายโรงเรียนตามปี
การศกึษา 

   13. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม.ท่ีย้ายกลบัภมูิล าเนา/สาเหต ุแยกตามระดบัชัน้ 
รายวิชา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา 

   14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม.  
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การศึกษานอกระบบ 

1. จ านวนเดก็เคล่ือนย้ายและสาเหต ุ ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา 
2. จ านวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศนูย์ฝึกอาชีพ สถานท่ีตัง้ แยกตามพืน้ท่ีเขต จ านวนรับนกัศกึษาได้เท่าไหร่ 
หลกัสตูรท่ีเปิดสอน 

3. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพๆ ได้ท างานตรงกบัความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา 

4. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพผา่นมาตรฐานชีพผา่นมาตรฐานวิชาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา 
 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
1. จ านวนห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหนว่ยงานอ่ืน  (ใครเรียนรู้ กทม. 
หรือหน่วยงานอ่ืน หรือประชาชน) 

2. ห้องสมดุ/บ้านหนงัสือส าหรับคนตาบอด 

3. จ านวนบ้านหนงัสือ 
4. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/แหลง่/ศนูย์การเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ    ในพืน้ท่ีเขต 
เชน่ แหลง่เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว แหลง่เรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน แหลง่เรียนรู้ 
โบราณสถาน อทุยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสมนุไพร เป็นต้น  

5. สถิตกิารใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ  

6. จ านวนเครือข่ายท่ีด าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั 

การศึกษาในระบบ 
    1.  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพ้ืนที่เขต แยกตามพ้ืนที่เขต  แยกตามระดับชั้นประถม/มัธยม  

 ความสามารถในการรับนักเรียนและจ านวนที่รับจริงตามปีการศึกษา 
 - โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) สามารถรับนักเรียนได้จริง  1,100  มีครู  44  คน  

อัตราส่วน 25:1 
    - โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล   สามารถรับนักเรียนได้จริง  775  มีครู  31  คน  

อัตราส่วน 25:1 
    - โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สามารถรับนักเรียนได้จริง  575  มีครู  23  คน  อัตราส่วน 

25:1 
    - โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน สามารถรับนักเรียนได้จริง  325  มีครู  13  คน  

อัตราส่วน 25:1 
    - โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สามารถรับนักเรียนได้จริง  550  มีครู  22  คน  อัตราส่วน 25:1 
    - โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) สามารถรับนักเรียนได้จริง  1,000  มีครู  40  คน  

อัตราส่วน 25:1 
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2.  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  แยกตามพ้ืนที่เขต 
     ความสามารถในการรับนักเรียน และจ านวนที่รับจริงตามปีการศึกษา 

       ส านักงานเขตสะพานสูง มี 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนทับช้างคลองบน  
          ความสามารถในการรับนักเรียนได้   10  คน 
          จ านวนที่รับจริง  14  คน  (เกินความสามารถในการรับ) 
    3.  โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพ้ืนที่เขต แยกตามระดับชั้นประถม/มัธยม  

     ความสามารถในการับนักเรียนและจ านวนที่รับจริงตามปีการศึกษา 
        -  ไม่มีข้อมูล 

    4. จ านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรายชั้น   
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โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) 

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 2 25 20 45 

อนุบาล 2 3 23 39 62 

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 73 62 135 

ประถมศึกษาปีที่ 2 3 56 31 87 

ประถมศึกษาปีที่ 3 4 67 62 129 

ประถมศึกษาปีที่ 4 4 69 57 126 

ประถมศึกษาปีที่ 5 3 61 46 107 

ประถมศึกษาปีที่ 6 3 52 61 113 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 41 20 61 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 31 27 58 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 20 16 36 

รวม 31 518 441 959 
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โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล 

     
ระดับชั้น 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 2 24 26 50 

อนุบาล 2 2 24 24 48 

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 25 32 57 

ประถมศึกษาปีที่ 2 2 28 34 62 

ประถมศึกษาปีที่ 3 2 32 30 62 

ประถมศึกษาปีที่ 4 2 21 26 47 

ประถมศึกษาปีที่ 5 2 29 28 57 

ประถมศึกษาปีที่ 6 2 33 25 58 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 23 20 43 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 23 22 45 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 22 13 35 

รวม 20 284 280 564 
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โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว 

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 2 23 25 48 

อนุบาล 2 2 33 26 59 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 41 39 80 

ประถมศึกษาปีที่ 2 2 48 32 80 

ประถมศึกษาปีที่ 3 3 47 40 87 

ประถมศึกษาปีที่ 4 3 45 49 94 

ประถมศึกษาปีที่ 5 2 34 45 79 

ประถมศึกษาปีที่ 6 2 45 39 84 

รวม 19 316 295 611 
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โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน 

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 1 18 20 38 

อนุบาล 2 1 16 16 32 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 23 19 42 

ประถมศึกษาปีที่ 2 2 29 24 53 

ประถมศึกษาปีที่ 3 1 21 15 36 

ประถมศึกษาปีที่ 4 2 32 23 55 

ประถมศึกษาปีที่ 5 1 17 10 27 

ประถมศึกษาปีที่ 6 1 23 13 36 

รวม 10 179 140 319 
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โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 2 24 27 51 

อนุบาล 2 2 30 27 57 

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 36 32 68 

ประถมศึกษาปีที่ 2 2 36 30 66 

ประถมศึกษาปีที่ 3 2 33 27 60 

ประถมศึกษาปีที่ 4 2 32 28 60 

ประถมศึกษาปีที่ 5 2 28 24 52 

ประถมศึกษาปีที่ 6 2 30 25 55 

รวม 16 249 220 469 
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โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) 

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 2 41 31 72 

อนุบาล 2 3 37 43 80 

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 74 67 141 

ประถมศึกษาปีที่ 2 4 72 53 125 

ประถมศึกษาปีที่ 3 4 66 66 132 

ประถมศึกษาปีที่ 4 4 81 71 152 

ประถมศึกษาปีที่ 5 4 67 72 139 

ประถมศึกษาปีที่ 6 5 91 79 170 

รวม 30 529 482 1,011 
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5.  จ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั้น แยกประเภทความพิการ/ราย
โรงเรียนตามปีการศึกษา 

         ระดับชั้นประเภท อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

บกพร่องทางการมองเห็น - - - - - - - - - 

บกพร่องทางการได้ยิน - - - - - - - - - 

บกพร่องทางสติปัญญา - - - 7 2 1 1 - 11 

บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ - - - - - - - - - 

บกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม - - 2 - - - - - 2 

บกพร่องทางภาษาและการพูด - - - - - - - - - 

ออทิสติก - - - - - - - 1 1 

พิการซ้อน - - - - - - - - - 

รวม - - 2 7 2 1 1 1 14 
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6.  จ านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสังกัด กทม. แยกรายชั้น/รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
          -  ไม่มีข้อมูล 
     7.  ข้อมูลพื้นที่ฐานของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง/ศาสนา/สัญชาติ) 
     

โรงเรียน 

อาชีพ 

รับจ้าง 
ค้าขาย รับ

ราชการ เกษตรกร อ่ืนๆ 

สามแยกคลองหลอแหล 356 - 2 - 181 

สุเหร่าลาดบัวขาว 250 70 5 2 280 

สุเหร่าทับช้างคลองบน 200 35 2 - 78 

สุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) 330 488 67 36 38 

สมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) 455 290 50 - 210 

วัดลาดบัวขาว 301 50 5 - 105 
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8.  ข้อมูลพื้นที่ฐานของนักเรียนนอกโรงเรียนสังกัด กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง/ศาสนา/สัญชาติ) 
      -  ไม่มีข้อมูล 
 

  9.  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การศึกษาต่อของโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
 

  
โรงเรียน จ านวน 

สามแยกคลองหลอแหล 10 

สุเหร่าลาดบัวขาว 5 

สุเหร่าทับช้างคลองบน 35 

สุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) 50 

สมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) 20 

วัดลาดบัวขาว 12 
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10.  ผลคะแนนระดับประเทศของโรงเรียนสังกัด กทม. ใน 5 รายวิชา   
 

ผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  2556  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

ส านักงานเขตสะพานสงู 

โรงเรยีน กลุ่มสาระ 

วชิาภาษาไทย วชิาคณิตศาสตร ์ วชิาวทิยาศาสตร ์ วชิาสงัคมศกึษา วชิาสุขศกึษา วชิาศลิปะ วชิาการงานอาชพี วชิาภาษาองักฤษ คะแนน
ผลสมัฤท
ธิ ์รวม 8 
กลุ่มสาระ 

(16 
คะแนน) 

คะแนน
พฒันา
การ 
 (4 

คะแนน) 

คะแนน
รวม 
(20 
คะแนน) 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 
ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 
ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 
ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 
ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 
ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 
ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 
ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 
ผูเ้ขา้
สอบ 

ขดีจ ากดั
ล่าง 

ทัง้หม
ด 

ขดีจ ากดั
ล่าง 

ทัง้หม
ด 

ขดีจ ากดั
ล่าง 

ทัง้หม
ด 

ขดีจ ากดั
ล่าง 

ทัง้หม
ด 

ขดีจ ากดั
ล่าง 

ทัง้หม
ด 

ขดีจ ากดั
ล่าง 

ทัง้หม
ด 

ขดีจ ากดั
ล่าง 

ทัง้หม
ด 

ขดีจ ากดั
ล่าง 

ทัง้หม
ด 

วดัลาดบวัขาว 
จ านวน (คน) 28 54 30 54 21 54 25 54 50 54 33 54 45 54 22 54 

9.407 3.50 
12.9
07 น ้าหนกั (2 

คะแนน) 
1.037 1.111 0.778 0.926 1.852 1.222 1.667 0.815 

สมโภชกรงุ
อนุสรณ์ จ านวน (คน) 

77 153 75 153 75 153 90 153 115 153 98 153 92 153 57 153 
8.876 2.50 

11.3
76 

 (200 ปี) 
น ้าหนกั (2 
คะแนน) 

1.007 0.98 0.98 1.176 1.503 1.281 1.203 0.745 

สามแยก จ านวน (คน) 40 71 16 71 37 71 30 71 37 71 32 71 41 71 17 71 
7.042 1.50 

8.54
2 คลองหลอ

แหล 
น ้าหนกั (2 
คะแนน) 

1.127 0.451 1.042 0.845 1.042 0.901 1.0155 0.479 

สุเหรา่ซรีอ 
จ านวน (คน) 36 79 31 79 30 79 37 79 53 79 38 79 52 79 19 79 

7.494 3.50 
10.9
94 น ้าหนกั (2 

คะแนน) 
0.911 0.785 0.759 0.937 1.342 0.962 1.316 0.481 

สุเหรา่ทบัชา้ง จ านวน (คน) 17 39 15 39 11 39 11 39 19 39 18 39 19 39 8 39 
6.051 0.00 

6.05
1 

คลองบน 
น ้าหนกั (2 
คะแนน) 

0.872 0.769 0.564 0.564 0.974 0.923 0.974 0.41 
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โรงเรยีน กลุ่มสาระ 

วชิาภาษาไทย วชิาคณิตศาสตร ์ วชิาวทิยาศาสตร ์ วชิาสงัคมศกึษา วชิาสุขศกึษา วชิาศลิปะ วชิาการงานอาชพี วชิาภาษาองักฤษ คะแนน
ผลสมัฤท
ธิ ์รวม 8 
กลุ่มสาระ 

(16 
คะแนน) 

คะแนน
พฒันา
การ 
 (4 

คะแนน) 

คะแนน
รวม 
(20 
คะแนน) 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 
ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 
ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 
ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 
ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 
ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 
ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 
ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 
ผูเ้ขา้
สอบ 

ขดีจ ากดั
ล่าง 

ทัง้หม
ด 

ขดีจ ากดั
ล่าง 

ทัง้หม
ด 

ขดีจ ากดั
ล่าง 

ทัง้หม
ด 

ขดีจ ากดั
ล่าง 

ทัง้หม
ด 

ขดีจ ากดั
ล่าง 

ทัง้หม
ด 

ขดีจ ากดั
ล่าง 

ทัง้หม
ด 

ขดีจ ากดั
ล่าง 

ทัง้หม
ด 

ขดีจ ากดั
ล่าง 

ทัง้หม
ด 

สุเหรา่ลาดบวั
ขาว 

จ านวน (คน) 30 68 23 68 25 68 31 68 39 68 31 68 35 68 19 68 
6.853 0.50 

7.36
3 น ้าหนกั (2 

คะแนน) 
0.882 0.676 0.735 0.912 1.147 0.912 1.029 0.559 

  
                

   คะแนน
ส านกังานเขต จ านวน (คน) 

228 464 190 464 199 464 224 464 313 464 250 464 284 464 142 464 
7.888 3.00 

10.8
88 

สะพานสงู 
น ้าหนกั (2 
คะแนน) 0.983 0.819 0.858 0.966 1.349 1.078 1.224 0.612 
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ผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  2556  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ส านักงานเขตสะพานสงู 

โรงเรยีน 
กลุ่ม
สาระ 

วชิาภาษาไทย วชิาคณิตศาสตร ์ วชิาวทิยาศาสตร ์ วชิาสงัคมศกึษา วชิาสุขศกึษา วชิาศลิปะ วชิาการงานอาชพี วชิาภาษาองักฤษ 

คะแนน
ผลสมัฤทธิ ์
รวม 8 

กลุ่มสาระ 
(16 

คะแนน) 

คะแนน
พฒันาการ 
(4 คะแนน) 

คะแนน
รวม (20 
คะแนน) 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 

ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 

ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 

ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 

ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 

ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 

ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 

ผูเ้ขา้
สอบ 

ผูไ้ด้
คะแนน>

= 

ผูเ้ขา้
สอบ 

ขดีจ ากดั
ล่าง ทัง้หมด 

ขดีจ ากดั
ล่าง ทัง้หมด 

ขดีจ ากดั
ล่าง ทัง้หมด 

ขดีจ ากดั
ล่าง ทัง้หมด 

ขดีจ ากดั
ล่าง ทัง้หมด 

ขดีจ ากดั
ล่าง ทัง้หมด 

ขดีจ ากดั
ล่าง ทัง้หมด 

ขดีจ ากดั
ล่าง ทัง้หมด 

สามแยก 
จ านวน 
(คน) 

17 45 18 45 13 45 21 45 21 45 24 45 19 45 17 45 

6.667 0.50 7.167 
คลอง

หลอแหล 

น ้าหนกั 
(2 
คะแนน) 

1.127 0.451 1.042 0.845 1.042 0.901 1.0155 0.479 

สุเหรา่ซี
รอ 

จ านวน 
(คน) 

12 28 9 28 13 28 7 28 15 28 8 28 12 28 7 28 

5.929 0.50 6.429 น ้าหนกั 
(2 
คะแนน) 

0.857 0.643 0.929 0.500 1.071 0.571 0.857 0.500 

คะแนน
ส านกั 
งานเขต 

จ านวน 
(คน) 

29 73 27 73 26 73 28 73 36 73 32 73 31 73 24 73 

6.384 1.00 7.384 

สะพาน
สูง 

น ้าหนกั 
(2 
คะแนน) 0.795 

0.740 
0.712 0.767 0.986 0.877 0.849 0.658 
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11.  จ านวนเด็กลาออกกลางคัน  การซ้ าชั้น  การขาดเรียน/สาเหตุ  ของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียน 

  

โรงเรียน 
นักเรียนออกกลางคัน 

(คน) 
การขาดเรียน/สาเหตุ การซ้ าชั้น (คน) การขาดเรียน/สาเหตุ 

สามแยกคลองหลอแหล 2 ติดต่อนักเรียนไม่ได้ 5 นักเรียนยังไม่มีความพร้อม
ที่จะขึ้นชั้นต่อไป  และเป็น
นักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียน
ใหม่ 

สุเหร่าลาดบัวขาว 7 ย้ายตามผู้ปกครอง 1 อ่านหนังสือไปออก 

สุเหร่าทับช้างคลองบน 7 ย้ายตามผู้ปกครอง 1 อ่านหนังสือไม่ออก 
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โรงเรียน 
นักเรียนออกกลางคัน 

(คน) 
การขาดเรียน/สาเหตุ การซ้ าชั้น (คน) การขาดเรียน/สาเหตุ 

สุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) 28 ย้ายตามผู้ปกครอง 13 อ่านหนังสือไม่ออก 

สมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) 25 ย้ายตามผู้ปกครอง 
- 

- 

วัดลาดบัวขาว 5 ย้ายตามผู้ปกครอง 
- 

- 
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12.  จ านวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั้น รายวชิา  รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 

     
โรงเรียน อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 พิเศษ 

สามแยกคลองหลอแหล 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 11 
สุเหร่าลาดบัวขาว 2 2 3 2 3 3 2 2 - - - 4 
สุเหร่าทับช้างคลองบน 1 1 1 2 1 2 1 1 - - - 3 
สุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) 2 3 4 3 4 4 3 3 2 2 1 10 
สมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) 2 3 4 4 4 4 4 5 - - - 10 
วัดลาดบัวขาว 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - 6 
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13.  จ านวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  กทม. ที่ย้ายกลับภูมิล าเนา/สาเหตุ  แยกตามระดับชั้น รายวิชา รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
  

โรงเรียน 
ย้ายกลับ
ภูมิล าเนา 

(คน) 
ระดับชั้น สาเหตุ 

สามแยกคลองหลอแหล 1 ม.1-3 ดูแลพ่อ
แม่ 

สุเหร่าลาดบัวขาว - - - 

สุเหร่าทับช้างคลองบน 

1 

ป.1-6 ดูแล
ครอบครัว 

สุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) 
2 

ป.1-6 ดูแลพ่อ
แม่ 

สมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) - - - 

วัดลาดบัวขาว 
1 

ป.1-6 ดูแลพ่อ
แม่ 

    
14.  ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสังกัด กทม. 

   
-  อยู่ระหว่างรอผลจากส านักการศึกษา 
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สวัสดกิารสังคม 

1. จ านวนผู้พิการ/ผู้สงูอายท่ีุลงทะเบียน และได้รับการดแูล 

ประเภท 
จ านวน (ราย) 

หมายเหตุ 
ลงทะเบียน ได้รับบริการ 

ผู้พิการ 747 638 
จะได้รับเบีย้ในเดือน ต.ค.57 จ านวน 109 

ราย 

ผู้สงูอาย ุ 9545 8472 
จะได้รับเบีย้ในเดือน ต.ค.57 จ านวน 1073 

ราย 
 

2. จ านวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ 
 

ประเภท 
จ านวน (ราย) 

หมายเหตุ 
ส ารวจ ได้รับบริการ 

เดก็เร่ร่อน ไมมี่ ไมมี่   

คนไร้บ้าน ไมมี่ ไมมี่   
 

3. จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน 
  ช่ือศูนย์พัฒนาเดก็ก่อนวัยเรียน ที่ตัง้ จ านวนเดก็ 

ศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนชมุชนหมู่8 สะพานสงู
(สเุหร่าซีรอ) 

19/19 แขวง/เขตสะพานสงู 
420 

ศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนชมุชนแสงธรรมคลองมณี 
63/713 ถ.ราษฎร์พฒันา  แขวง/เขต

สะพานสงู 233 

ศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนชมุชนหมูบ้่านเคหะนคร 55/5 หมู ่2 แขวง/เขตสะพานสงู 60 

ศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนชมุชนบ้านคลองบางเลา 18/17 หมู ่7 แขวง/เขตสะพานสงู 60 
 

4. จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสือ/ผู้ใช้บริการ 
  ประเภท จ านวน (แห่ง) ผู้ใช้บริการ (เฉล่ีย/เดือน) 

ห้องสมดุประชาชน     

บ้านหนงัสือ 4 1635 
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5.  จ านวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ 
   

ประเภท สมาชิก (ราย) จ านวนผู้ใช้บริการ (เฉล่ีย/เดือน) 

ศนูย์เยาวชน     

ศนูย์กีฬา     
 

6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ใช้บริการ 
  ลาน A 1 แหง่ ผู้ใช้บริการ 3400 ราย 

ลาน B 90 แหง่ ผู้ใช้บริการ 3569 ราย 

ลาน C 20 แหง่ ผู้ใช้บริการ 14990 ราย 
จ านวน
ลานกีฬา 
Extreme 
sports  

ไมมี่ แหง่ ผู้ใช้บริการ ........-...... ราย 

 

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

        8. จ านวนสวนสาธารณะ 
 

.................... แหง่ ผู้ใช้บริการ ...................... ราย 

        9. จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มมุ
เมือง .................... แหง่ ผู้ใช้บริการ ...................... ราย 

        10. จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นกัเรียน .................... แหง่ ผู้ใช้บริการ .................... ราย 

        11. จ านวนศนูย์ฝึกดนตรี .................... แหง่ ผู้ใช้บริการ .................... ราย 
 

12. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาสท่ีได้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ 

   
ผู้สงูอาย ุ ไมมี่ ราย 

   
ผู้พิการ ไมมี่ ราย 

   
ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย 
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13. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาสท่ีต้องการความชว่ยเหลือด้านท่ีอยู่อาศยั 
 

   
ผู้สงูอาย ุ 1 ราย 

   
ผู้พิการ ไมมี่ ราย 

   
ผู้ ด้อยโอกาส ไมมี่ ราย 

      14. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ท่ีได้รับสวสัดกิารกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ 

   
ผู้สงูอาย ุ ไมมี่  ราย 

   
ผู้พิการ ไมมี่  ราย 

 
15. จ านวนเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธ์ิ  
       ไมมี่   

    16. เดก็ด้อยโอกาสท่ีได้รับการชว่ยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง ไมมี่   ราย 
  17. เดก็ด้อยโอกาสท่ีได้รับสวสัดกิารและการสงเคราะห์  12  (ทนุการศกึษา) 
  18. เดก็ด้อยโอกาสท่ีได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม  

สตปัิญญา ไมมี่   ราย 
  19. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบท่ีมี

รายได้ท่ีมัน่คง  12 
 ราย (ทนุ
ประกอบอาชีพ) 

  20. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบท่ีมี
อาชีพท่ีมัน่คง ไมมี่ข้อมลู  ราย 

   21. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบท่ีเข้าถึงแหลง่เงินกู้
ดอกเบีย้ต ่าเพ่ือการประกอบอาชีพ 

  

ไมมี่ 
ข้อมลู 

 
ราย 

22.  ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบท่ีได้รับการจด
ทะเบียนในฐานข้อมลู 

 

ไมมี่
ข้อมลู  ราย 

 23. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบท่ีได้รับความคุ้มครอง
และความปลอดภยัในการท างาน 

  

ไมมี่
ข้อมลู 

 
ราย 
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ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้  
     1. การมีงานท า 

      o  ผู้ มีงานท าและรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้ มีงานท า/ผู้ว่างงาน (ในระบบ/นอกระบบ) 
 

  
 ผู้ มีงานท า 

  
ราย 

 

  
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

  
บาท/เดือน 

 

       2. ตลาด/ตลาดนัด 

ช่ือตลาด ที่ตัง้/บริเวณ 
เจ้าของ 

จ านวนแผง 
กทม. เอกชน 

ตลาดเพิ่มทรัยย์ 63/2916 ม.7 ถนนราษฎร์พฒันา    30 

ตลาดซีรอ 46/4 หมู2่ ถ.ราษฏร์พฒันา    15 

ตลาดนดัรามฯ139 ซอยรามค าแหง138 ถ.รามค าแหง    40 

ตลาดนดัม.ธารารมณ์ ม.ธารารมณ์ หมู่4 ถ.รามค าแหง    70 

ตลาดนดัสมัมากร 229 ม.สมัมากร ถ.รามค าแหง   


678 

ตลาดนดัจ าปา ซอยรามค าแหง130    50 

ตลาดสดราษฎร์พฒันา 271/1 ถนนราษฎร์พฒันา    30 
 

3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย 

จุดผ่อนผัน/บริเวณ 
จ านวน 

หมายเหตุ 
แผง ผู้ค้า (ราย) 

ไมมี่จดุผอ่นผนั       
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4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนท่ี 
     พืน้ท่ีเกษตรกรรมในพืน้ท่ี 1200 ไร่ 

   จ านวนเกษตรกร 
 

123 ราย 
   ผลผลิต (ระบชุนิด/ประเภท/ชว่งเวลาท่ีได้ผลผลิต/ผลผลิตตอ่ไร่) 

    1.ข้าว 1 ไร่  100 ถงั 
     2.......................................... 
     3......................................... 
     ผลิตภณัฑ์ BANGKOK BRAND  

    1.เป็นผลิตภณัฑ์ OTOP ปี55  ท่ีได้รับระดบัดาว 4-5 ดาว  ซึง่ผลการประกวดคดัสรร BANGKOK BRAND   
   ยงัไมป่ระกาศผล 

2.......................................... 
     3.......................................... 
      

สินค้าชุมชนหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
   

 
1.เสือ้ลกูไม้ 

    

 
2.เสือ้ผ้าส าเร็จรูปหญิง , ผ้าเคหะภณัฑ์ 

   

 
3.เผือกทอดกรอบ 

   

 
4.เคร่ืองฉีดอดัใส้ขนม 

   

 
5.กระเป๋าผ้าสตรี 

   

 
6.เคร่ืองเบญจรงค์ 

   

 
7.ท่ีตากผ้าอลมูิเนียม 

   

 
8.มะขามคลกุเสวย , มะขามเคีย้วหนบึ , มะขามหยี , มะขามแชอ่ิ่มยกัษ์ , มะขามแกะเมล็ดอบแห้ง 

 
9.ตะเกียบไม้เนือ้แข็ง,หลอดไม้ใสเ่หรียญ,กรอบรูปเคลือบวอลเปเปอร์ 

 

 
10.รองเท้าสขุภาพกนัล่ืน 

   

 
11.คอฟฟี ลี 

   

 
12.น า้ข้าวโพด 
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5. โรงงาน 

ช่ือโรงงาน ที่ตัง้ ประเภทการประกอบการ จ านวนแรงงาน 

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั แทน่ทองชยัพฒัน์ การพิมพ์ 48/222-224 ถนนรามค าแหง     

นายอดลุย์ชยั เขียวสวา่ง (ไม่ระบช่ืุอโรงงาน) 36/10 ถนนรามค าแหง     

บริษัท บีซีซี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 19/3 ซอยราษฎร์พฒันา ถนนรามค าแหง     

บริษัทแม็กซ์เพล จ ากดั 14/10-11 ซอยกรุงเทพกรีฑา บี1 ถ.กรุงเทพกรีฑา     
บริษัท เจ้าคณุอตุสาหกรรมและการเกษตร 
จ ากดั 71/1 ถนนกรุงเทพกรีฑา     

บริษัทอาร์ตแิฟท จ ากดั 33/13-14 ถนนกรุงเทพกรีฑา     

ม.เจริญการชา่ง 6/3 ถนนรามค าแหง     

บริษัท นทัชา พบัลิชชิง จ ากดั 13/3 ถนนราษฎร์พฒันา     

บริษัทบีซิฟอร์ม โปรดกัส์ จ ากดั 55/3 ถนนกรุงเทพกรีฑา     

ศกัดิช์ยัการ์เมนต์ 56/320-321 ซอยรามค าแหง156 ถนนรามค าแหง     

เอ็ม บี ซี เพลตดิง้ 19/3 ชัน้ 3 ซอยราษฎร์พฒันา ถนนรามค าแหง     
บริษัทวฒันา ทาวเวอร์ แอนด์คอนสตรัคชัน่ 
จ ากดั 38/33 ถนนกรุงเทพกรีฑา     
บริษัทอาซาฮี แมนแูฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์)  
จ ากดั 69/3 ถนนกรุงเทพกรีฑา     

บริษัท เบลแพ็ค จ ากดั 90/5 ซอยกรุงเทพกรีฑา ซี4  ถนนกรุงเทพกรีฑา     
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6. สถานประกอบการ 
 

แขวง 
สถานประกอบการ (แห่ง) 

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศูนย์การค้า ซูปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท สถานีบริการน า้มัน/ก๊าช ธนาคาร โรงจ าน า 

แขวงสะพานสงู 0 0 2 5 45 24 ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู 

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

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

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

แขวง 
สถานประกอบการ (ต่อ) 

ร้านขายทอง ร้านอาหาร แผงอาหารริมบาทวิถี 

แขวงสะพานสงู 103 78 0 

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

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

แขวง............................       
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7. การท่องเท่ียว 

จ านวนแหลง่ท่องเท่ียวในพืน้ท่ี................แหง่ 
 

 
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว จ านวน (แห่ง) ช่วงเวลาที่มีการท่องเที่ยว 

 
ทางวฒันธรรม 2 วดั ,มสัยิด 

 
ตลาด/ศนูย์การค้า 3 ตลาดนดัสมัมากร เสาร์-อาทิตย์ เวลา 7.00-14.00 น. 

 
    เพียวเพลส , พาชิโอ   จนัทร์-อาทิตย์ 

 
ศลิปะ 1 หอศลิป์   เปิดทกุวนัอาทิตย์ท่ี 2 ของเดือน 

 
      

 

กิจกรรมสง่เสริมการท่องเท่ียว 
      

 
กิจกรรม 

ช่วงเวลาในการจัด
กิจกรรม 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

งบประมาณที่
ใช้ 

 
        

 
        

 
        

คา่ใช้จา่ยเฉล่ียของ
นกัทอ่งเท่ียว 

  
.................... บาท/คน/วนั 

  เร่ืองร้องเรียนของนกัท่องเท่ียว  
 

เฉล่ีย .................... เร่ือง/เดือน 
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ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ  
ทรัพย์สิน  

    1. สถติท่ีิเกิดขึ้นใน
พ้ืนท่ี 

     

 

ประเภท 
จ านวน 
(ครัง้/คดี) 

หมายเหตุ 

 
อาชญากรรม     

 
 - ท าร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์     

 
 - การกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ     

 
อบุตัเิหตทุางถนน     

 
อคัคีภยั     

 
อาคารทรุด/ถลม่     

 
ป้ายล้ม     

 
สารเคมีร่ัวไหล     

 
อ่ืน ๆ (ระบ)ุ     

 
 
2. การป้องกัน 

1. จ านวนป้าย/อาคารเส่ียงภยั/ 

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 

ป้ายขนาดใหญ่ 47   

อาคารเส่ียงภยั 16   
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2. จ านวนจดุเส่ียงในพืน้ท่ี  
 

12 จดุ 

บริเวณ/พืน้ที่ที่เป็นจุดเส่ียง สาเหตุหรือปัจจัยเส่ียง วิธีการป้องกัน/แก้ไข 
หมาย
เหต ุ

สะพานลอยหน้าหมู่บา้นโฮมเพลส ไม่มีกล้อง CCTV จัดเจ้าหนา้ที่เทศกิจดูแล   
สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรยีมอดุมศึกษาน้อม
เกล้า   รับผิดชอบตรวจตรา เฝูา   

สะพานลอยหน้าบริษัทมสีทีน   ระวัง และลงลายมือช่ือ   
สะพานลอยชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง ถ.คู่ขนาน
มอเตอร์เวย ์   ในสมุดบันทึกเหตุการณ ์   
สะพานลอยชุมชนทับช้างคลองบน ถ.คู่ขนาน
มอเตอร์เวย ์   ในตู้เขียว วันละ 3 ครั้ง/   

สะพานลอยสามแยกสเุหร่าซีรอ ถ.กาญจนาภเิษก   วัน/จุด   

ซอยเคหะร่มเกล้า 72 จุดเปลีย่วอยู่ใกล้แหล่งรกร้าง      
สวนสุขภาพเคหะชุมชน หมู่บ้านนักกีฬาแหลม
ทอง       

ทางเดินเลียบคลองทับช้างล่าง ถ.กาญจนาภเิษก       

ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่ ถ.กาญจนาภิเษก       

ซอยกาญจนาภิเษก 21       
สวนหย่อมหมู่บ้านสุวรรณพฤกษ์ ซอยรามค าแหง 
118       

        

 

   3 จ านวนจดุตดิตัง้และจ านวนกล้อง CCTV ในพืน้ท่ี 83 จดุ 332 ตวั 

   4 จ านวนไฟสอ่งสวา่งในพืน้ท่ี  
 

206 ดวง 
     5 จ านวนสถานีและพืน้ท่ีการให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ท่ี 

 สถานี พืน้ท่ีให้บริการ 

สน.ประเวศ   

สน.บางชนั   
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   6 จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลิง/หวัจา่ยน า้
ดบัเพลิง 

  

จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ...................... สถานี 

จ านวนสถานีดบัเพลิง ...................... สถานี 

จ านวนหวัจ่ายน า้ดบัเพลิงในพืน้ท่ี 148 แหง่ 

จ านวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ท่ี ...................... มลูนิธิ 
 

  7 ความเร็วเฉล่ียในการเข้าถึงพืน้ท่ีเกิดเหตกุรณีเกิดอบุตัภิยัตา่ง ๆ 10  นาที 

   2.7  ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  
1. สถิตกิารเลือกตัง้   - 
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2. จ านวนชมรม มลูนิธิ หรือองค์กรตา่ง ๆ ท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาเขต (จ านวนสมาชิก/กิจกรรมตอ่ปี) 
บัญชีรายช่ือมูลนิธิ 

เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 
ล าดับที่ ชื่อมูลนิธิ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของมูลนิธิ เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียน วันที่ได้รับอนุญาต 

1 
 
มูลนิธิโรงเรียนสุเหร่าซีรอ 
 

25/2 ม.8  แขวง/เขตสะพานสูง กทม. 0 2171 6353 กท  3337 5 ม.ค. 2527 

2 
 
มูลนิธิน้ าใจศรีพฤฒา 
 

 
100/600 ม.16 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวง/เขตสะพานสูง 
กทม. 
 

0 2368 2148-9 
Fax 0 2368 
2144 

กท  2560 28 ก.ย. 2527 

3 

 
มูลนิธิโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ 200 
ปี 
 

100/28 ม.16 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวง/เขตสะพานสูง 
กทม. 

0 2368 2652 กท  3388 9 พ.ค. 2528 

4 
 
มูลนิธิมายาโคตมี 
 

3 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20  แยก 7 แขวง/เขตสะพานสูง 
กทม. 

08 1834 3817 กท  4401 21 มี.ค.2533 

5 
 
มูลนิธิวงศ์สายัณห์ 
 

99/323 พฤกษชาติ แยก 21 แขวง/เขตสะพานสูง 
กทม. 

0 2373 2195 กท  4976 27 ก.พ. 2535 

6 
 
มูลนิธิเพ่ือการศึกษานูรุ้ลอีมาน วังใหญ่ 
 

 
63 ม. 13  ซ. กรุงเทพกรีฑา 21 แขวง/เขตสะพานสูง 
กทม. 

08 1907 7399  
08 1938 9917 

กท  74 9 ธ.ค. 2535 
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ล าดับที่ ชื่อมูลนิธิ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของมูลนิธิ เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียน วันที่ได้รับอนุญาต 

7 
 
มูลนิธิฉวี  ทัศนปรีดา 
 

 
22/44 ถนนรามค าแหง แขวง/เขตสะพานสูง กทม. 
 

0 2381 8834-6 กท  629 9 เม.ย. 2540 

8 
 
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 
 

 
48/282 ถนนรามค าแหง แขวง/เขตสะพานสูง กทม. 
 

0 2372 2113 – 
4 

กท  833 28 พ.ค. 2542 

9 
 
มูลนิธิ ดร.อมรเทพ  โรจนวงศ์ 
 

 
442 ถนนรามค าแหง แขวง/เขตสะพานสูง กทม. (มีส
ทีน) 
 

0 2917 0000 
 

กท  1037 31 พ.ค.2544 

10 มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
 
114  ม.สัมมากร ซ. 12 b    แขวง/เขตสะพานสูง กทม. 
 

08 9896 9329 กท  1071 17 ก.ย. 2544 

11 

 
มูลนิธิอิกเราะฮ.(กรุงเทพ) 
 

 
10/12 – 14 ม.16 ถ.กรุงเทพกรีฑาแขวง/เขตสะพาน
สูง กทม. 
 

0 2735 7710–1 
(ร.ร.) 
office 09 2327 
1716 

 
กท  1359 

 
20 ก.ค. 2547 

12 
 
มูลนิธิอุตตมะ 
 

 
21/506 ม.4 แขวง/เขต สะพานสูง กทม.  
 

 
0 27280516 – 

17   

 
กท  1685 

 
24 พ.ย. 2550 

13 

 
มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอช/ไอ/วีเอดส์
ประเทศไทย 

 
48/282 ถนนรามค าแหง ซ. 104 แขวง/เขตสะพานสูง 
กทม. 
โครงการเซ็นเตอร์เพลส   

 
0 2377 5065 

 

 
กท  1700 

 
6 ก.พ. 2551 
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ล าดับที่ ชื่อมูลนิธิ ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ของมูลนิธิ เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียน วันที่ได้รับอนุญาต 

14 
 
มูลนิธิเพ่ือผู้รับใช้สังคม 
 

 
289/253 หมู่บ้านการ์เด้นสวีทฯ ซ.14 ถนนราษฎร์พัฒนา 
แขวง/เขตสะพานสูง กทม.  

 
08 7688 1341   

 
กท  1870 

 
4 ก.ย. 2552 

15 
 
มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย 
 

40 ถนนรามค าแหง แขวง/เขตสะพานสูงกทม. 
 

08 3701 6668 
0 2373 0020 

กท  1953 21 เม.ย.2553 

16 
 
มูลนิธิคิดเพ่ือเด็ก 
 

 
2 ซ.รามค าแหง 118 แยก 28 แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพ 
 

 
08 5866 2513 

 
กท  2029 6 ม.ค. 2554 

17 
 
มูลนิธิด ารงคุณ 
 

 
244/162 ม.3 ซ.รามค าแหง 112 แขวง/เขตสะพานสูง 
กทม.  

 
08 1555 0329 

 

 
กท  2043 

 
10 มี.ค. 2554 

18 
 
มูลนิธิเราะหมะอดุตดีน 
 

2 ม.2 ซอยกาญจนาภิเษก  15  เลียบมอเตอร์เวย์ แขวง/เขต
สะพานสูง กทม.   

08 7982 9721 กท  1949 10 พ.ค. 2554 

19 
 
มูลนิธิหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท 

 
31/3 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซ. 15  แขวง/เขตสะพานสูง กทม. 
อาคารพาณิชย์ด้านหน้าถนน (กรุงเทพกรีฑาคลินิก) 

 
0 2736 2470-72 

 
กท  2181 

 
11 เม.ย. 2555 

20 มูลนิธิสตรีเพ่ือสันติภาพ 
 
110/1 ม.3 ซ.รามค าแหง 112 แขวง/เขตสะพานสูง กทม. 
   

 
08 1732 3468 

 
กท  2371 

 
20 ก.ย. 2556 

21 
 
มูลนิธิเส้นผมบังภูเขา 
 

 
48/249 ซอยรามค าแหง 104 แขวง/เขตสะพานสูง กทม. 
 

 
08 1308 0811 

 
กท  2444 

 
19  พ.ค. 2557 
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ทะเบยีนคมุสมาคม/มลูนธิ ิ

ล าดับที ่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนธิิ เลขทะเบียนล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 
1 สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ  1113 1 พฤษภาคม 2515  
     
 80/11 ม 16 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร. 0 2252 5961    
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายทวีศักดิ์       อยู่ย่ังยืน          นายกสมาคม    
 นายอนันต์         พัทธยุติ           อุปนายก     
 นายศักดา          คงสาคร          กรรมการและเลขานุการ    
     
2 สมาคมผู้ปกครองและครูศรีพฤฒา จ  1656 17 ส.ค. 2522  
     
 100/600 ม.16 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 0 2368 2148-9 Fax 0 2368 2144    

 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 พลโทอรรถ        อ่อนจ ารัส           นายกสมาคม    
 นางทิพย์รัตน์      เด่นด ารงวิทย์       อุปนายกคนที่ 1    
 นายบัณฑิต        เกตุช้าง              อุปนายกคนที่ 2    
 นายนภดล          แก้วสุวรรณ          อุปนายกคนที่ 3    
 นางสิริหงส์         เกิดสมบุญ          กรรมการและเลขานุการ    
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ล าดับที ่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนธิิ เลขทะเบียนล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 
3 สมาคมบริหารงานบุคคล จ  4 5 ก.ย. 2522  

     
 48/250 ซ.รามค าแหง 104  แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร.  0 2706 0386-7    
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายวีรศักดิ์          อนุสนธิวงษ์         นายกสมาคม    
 นายชัชวาล          นพณัฐเสฎฐี        อุปนายก    
 นายจิระเดช          ธาดากาญจน์กิจ   กรรมการและเลขานุการ    
     

4 สมาคมวงศ์ถาวร จ  2286 12 พฤศจิกายน 2528  
     
 63/921 ม.7 เคหะนคร ซ. 12 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    

 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายทวีศักดิ์            อยู่ยืนยง         นายกสมาคม    
 นายอนันต์              พัทธยุติ          อุปนายก    
 นายศักดา               คงสาคร         กรรมการและเลขานุการ    
     

5 สมาคมรักษ์ต้นไม้ จ  3684 11 มิถุนายน 2529  
 99/395 พฤกษชาติ  ม.16 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นางกรรณิกา         ลันวงาษ         นายกสมาคม    
 นายปราโมทย์       สุขประเสริฐ      อุปนายก    
 นางธิดา              พลายจันทร์      กรรมการและเลขานุการ    



75 

 

ล าดับที ่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนธิิ เลขทะเบียนล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 
6 สมาคมผู้ปกครองเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ  2492 3 ธันวาคม 2529  
     
 22/24 ถนนรามค าแหง แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร.   08 1846 7261      0 2393 5880    
     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายสมชัย            ไทยสงวนวรกุล    นายกสมาคม    
 นายยอร์ช             เสมอมิตร          อุปนายกคนที่ 1    
 นายปราโมทย์        บุญชู               อุปนายกคนที่ 2    
 นายพลภูมิ           วิภัติภูมิประเทศ    อุปนายกคนที่ 3    

 นางมยุรี              กิจไชยา            กรรมการและเลขานุการ    
     

7 สมาคมเกียรติศิริร่วมพัฒนา จ  2439 26 กุมภาพันธ์ 2531  
     
 55/35-37 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร. 0 2252 5961    
     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายนเรศ            ภูกองไชย        นายกสมาคม    
 นายสมโพชน์        ปานหัวไผ่       อุปนายก    
 นางสาวนิภาภรณ์   พินิจกิจ         กรรมการและเลขานุการ    
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ล าดับที ่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนธิิ เลขทะเบียนล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 
8 สมาคมพัฒนา-วิริยะประเสริฐ จ  1983 17 สิงหาคม 2532  

     
 26 ระหว่าง ซ.รามค าแหง 94 และ 96      
 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร.      
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายนเรศ            ภูกองไชย        นายกสมาคม    
 นายสมโพชน์        ปานหัวไผ่       อุปนายก    
 นางสาวนิภาภรณ์   พินิจกิจ         กรรมการและเลขานุการ    
     

9 สมาคมศิษย์เก่ามะเซาะฮะตุดดีน จ  2997 29 ธันวาคม 2532  
     
 373 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร.      
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายหมัดล ามะลี     วงษ์มะเซาะ       นายกสมาคม    
 นายมุสตฟา          หวังพิทักษ์        อุปนายก    
 นายหมัด             ฮาเซะ              กรรมการและเลขานุการ    
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ล าดับที ่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนธิิ เลขทะเบียนล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 
10 สมาคมกอล์ฟยูนิโก้ จ  3202 5  กุมภาพันธ์  2533  

     
 47 ม.7 ถนนกรุงเทพกรีฑา  แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร.  0 2728 1658    
     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายสุเทพ          จันทร์ศรีชวาลา    นายกสมาคม    
 นายพงศ์นาถ       วัทธนศักดิ์         อุปนายก    
 นายศักดิ์สมบูรณ์   เลิศวัฒนากิจกุล  กรรมการและเลขานุการ    
     

11 สมาคมร่วมพัฒนาศึกษาและกีฬา (แต่งตั้งวิทยา) จ  3341 27  ตุลาคม  2536  
     
 10/1 ม.4 ถ.กรุงเทพกรีฑาแขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร.  0 2368 2144    
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 พันตรีฉลอง         แต่งตั้ง        นายกสมาคม    
 พันตรีสนอง         ศรีนาค       อุปนายก    
 นายกฤษดา         อาด า         กรรมการและเลขานุการ    
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ล าดับที่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนิธิ เลขทะเบียนล าดับท่ี วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 
12 สมาคมเพชรสว่าง จ  3879 27  กุมภาพันธ์  2542  

     
 55/40 ม.1  แขวง/เขต สะพานสูง กทม.     
 โทร.      
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายปรีชา            วิไลโส        นายกสมาคม    
 นายพงษ์ศักดิ์        ใจอุ่น         อุปนายก    
 นายสมโพชน์         ปานหัวไผ่   กรรมการและเลขานุการ    
     

13 สมาคมรวมโชคสามัคคี จ  3880 27  กันยายน  2542  
     
 55/40 ม.1  แขวง/เขต สะพานสูง กทม.     
     
     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายพงษ์ศักดิ์       ใจอุ่น            นายกสมาคม    
 นางวันเพ็ญ         ชูชัยชาตรี       อุปนายก    
 นางสาววารุณี       พงษ์ภาพ       กรรมการและเลขานุการ    
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ล าดับที ่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนธิิ เลขทะเบียนล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 
14 สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย จ  3993 23  กุมภาพันธ์  2544  

     
 55/187 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 7 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร.  0 2728 1658    
 Fax 0 2373 2886      
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายชัชวาล               คงอุดม       นายกสมาคม    
 นายจรัสพงษ์             สุรัสวดี       อุปนายกคนที่ 1    

 นายรวิชญ์                เทิดวงส์       อุปนายกคนที่ 2    
 นายเกียรติยศ โรเจอร์   โลหนันทน์    กรรมการและเลขานุการ    
     
ล าดับที ่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนธิิ เลขทะเบียนล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 

15 สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษา จ  4227 10 กรกฎาคม  2546  
 น้อมเกล้า    
 248/89  หมู่บ้านสัมมากร  แขวง/เขตสะพานสูงกทม.    
 โทร. 0 2368 2144   08 1331 1004    
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นางเสาวรภย์        เรืองเทพ         นายกสมาคม    
 นางจิตติมา          โคตรานนัต์       อุปนายกคนที่ 1    

 นางพวงเพ็ญ        โทณะวณิก       อุปนายกคนที่ 2    
 นายปรารณ         เจริญศิริ           อุปนายกคนที่ 3    
 นายวีระ             ศรีละออ             กรรมการและเลขานุการ    
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ล าดับที ่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนธิิ เลขทะเบียนล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 
16 สมาคมอาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน จ  4273 13  สิงหาคม  2548  

     
 18/16 ม.7  แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพ    
 โทร.  08 1805 3710  08 0284 6863    
 0 2517 5838    
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายหนุน                   อาด า       นายกสมาคม    
 สิบต ารวจเอกยุทธนา      อาด า      อุปนายก    
 นายกฤษฎา                 อาด า      กรรมการและเลขานุการ    
     

17 สมาคมพฤกษาสานรัก จ  4349 6  กรกฎาคม  2547  
     
 55/319 ม.5 ถนนรามค าแหง แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร. 0 2373 8057     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 พลตรียุทธนา        หาระบุตร        นายกสมาคม    
 นางสาวเบญจมาศ   อันนาวงศ์       อุปนายก    
 นางสาวศริฎา        กัลยาณชาติ     กรรมการและเลขานุการ    
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ล าดับที่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนิธิ เลขทะเบียนล าดับท่ี วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 
18 สมาคมรุ่งโรจน์ จ  3878 16  มกราคม  2548  

     
 55/39 หมู่ 1  แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทรง  0 2368 1237    
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายพงษ์ศักดิ์        ใจอุ่น            นายกสมาคม    

 นายปรีชา            วิไลโส           อุปนายก    
 นางสาววารุณี       พงษ์ภาพ        กรรมการและเลขานุการ    
     
ล าดับที ่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนธิิ เลขทะเบียนล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 

19 สมาคมสอนขับรถยนต์ จ  4437 23  สิงหาคม  2548  
     
 99/699  หมู่ 16  แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทรง  08 1805 3710    
     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายประสิทธิ์         ดีวัน             นายกสมาคม    
 นายสมัย              จักษุมาตร      อุปนายก    
 นางสาววิไล          ขันศิริ           กรรมการและเลขานุการ    
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ล าดับที่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนิธิ เลขทะเบียนล าดับท่ี วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 
20 สมาคมข้าราชการส่วนต าบลและเทศบาล จ  4443 23  กันยายน  2548  

     
 99/1150 หมู่ 16  ซ. 21 ค  ถนนกรุงเทพกรีฑา    
 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.      
 โทร. 08 1732 3468    
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายธัญศักดิ์         แสงศรีจันทร์        นายกสมาคม    
 สิบเอกสมปอง       แป้นโพธิ์กลาง      อุปนายกคนที่ 1    
 นายไตรภพ          บรรเทิงสุข           อุปนายกคนที่ 2    
 นายชวลิต           เนตินรเศรษฐ์        อุปนายกคนที่ 3    

 นายธีร์ธวัช          แก้วช่วง             กรรมการและเลขานุการ    
     

21 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ  4693 30 กรกฎาคม  2551  
     
 348  แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร. 08 1308 0811  08 1558 6732  สมยศ    
     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 พันเอกปกรณ์        สุทธิลักษณ์        นายกสมาคม    
 นายเชวง             อ้นทวีสิน          อุปนายก    
 นางสาวภัทรภร      ปิตกานันท์        กรรมการและเลขานุการ    
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ล าดับที่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนิธิ เลขทะเบียนล าดับท่ี วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 
22 สมาคมว่ายน้ าผู้สูงอายุไทย จ  4917 6  ตุลาคม 2553  

     
 96/9 หมู่ 2 ถนนราษฎร์พัฒนา  แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร. 08 1640 4951    
     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายสุจิรัตน์          ชมมาพร        นายกสมาคม    
 นายวณิช            นิรินสรานนท์    อุปนายก    
 นายนิวัฒน์          ว่องไพศาล       กรรมการและเลขานุการ    
     

23 สมาคมเพื่อคนพิการ จ  4935 23  ธันวาคม  2553  
     
 244/162 หมู่ 3  แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร. 08 1916 9628    
     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายน้อย             สุขทวี               นายกสมาคม    
 นายสมปอง          พุ่มประเสริฐ       อุปนายก    
 นายประทีป          ธรรมโน            กรรมการและเลขานุการ    
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ล าดับที่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนิธิ เลขทะเบียนล าดับท่ี วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 
24 สมาคมเพาะพันธ์นกกรงหัวจุก จ  5023 20  กันยายน  2554  

     
 99/63 หมู่ 16 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 5     
 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร. 08 1481  3376  18 5901 1626     
 โทร. 08 7038 8930        
     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายธงชัย            ไพศษลจรุง        นายกสมาคม    
 นายไกรศักดิ์         แป้นปลื้ม          อุปนายกคนที่ 1    

 นายพลากร          สืบตุลย์            อุปนายกคนที่ 2    
 นายสมยศ           แต้ชัยวงศ์         กรรมการและเลขานุการ    
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ล าดับที ่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนธิิ เลขทะเบียนล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 
25 สมาคมเพื่อการศึกษาอิสลาม จ  5082 25  เมษายน  2555  

     
 16 ซ.กรุงเทพกรีฑา20  แยก 9 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร. 0 2368 3935    
     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายทวี               โมหมัดดีน        นายกสมาคม    
 นายไพบูลย์          เรืองปราชญ์     อุปนายก    
 นายอเนก            เหมาเสริม        อุปนายก           
 นายสมเกียรติ       วรประวัติ         อุปนายก    

 นายธรรมชาติ        สนิทนาม          อุปนายก    
 นายกนก             นรินทรางกูร     กรรมการและเลขานุการ    
     

26 สมาคมนักร้องลูกทุ่งประเทศไทย จ  5099 29  มิถุนายน  2555  
     
 390/2  ถนนรามค าแหง  แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร. 08 7403 3532  0 2922 9375    
 08 0628 6116  คุณปุ๊ก   08 7804 3397  อธิวัฒน์    
     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายสมบูรณ์         จุลมุกสิก        นายกสมาคม    
 นายชญาพัฒน์       ไกรสีกาจ       อุปนายกคนที่ 1    
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ล าดับที่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนิธิ เลขทะเบียนล าดับท่ี วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 
 นายบุญช่วย          จิวิสาย         อุปนายกคนที่ 2    

 นายรังสี               เสรีชัยใจมุ่ง    อุปนายกคนที่ 3    
 นางปัทมวรรณ       จันทร์เชย      อุปนายกคนที่ 4    
 นายจรินทร์           เกตุแดง         อุปนายกคนที่ 5    
 นายยิ่งยง               บวังาม          อุปนายกคนที่ 6    
 นายชรินพรรชน์      ธันยวิโรจน์    กรรมการและเลขานุการ    

     
27 สมาคมแบ่งปันและสรรค์สร้างทางอาชีพ จ  5101 9  กรกฎาคม  2555  

     
 70/130 ซ.เคหะร่มเกล้า 78  ถนนราษฎร์พัฒนา     
 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร.  18 1934 4968  18 5319 0505    
 08 6378 9262 คุณไพบลูย์    
     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายปรีดา            ลิมนนทกุล        นายกสมาคม    
 นางสาวผจงจิตต์    ช่างเสนาะ        อุปนายก    

 นางอัมพาพร         ดวงค าน้อย      กรรมการและเลขานุการ    
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ล าดับที่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนิธิ เลขทะเบียนล าดับท่ี วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 
28 สมาคมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ จ  5136 6  ธันวาคม  2555  

     
 63/2564 ซ.ราษฎร์พัฒนา 5  แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร. 08 4326 6158    
     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายอริยโรจน์       อัครภาปุญยพัต     นายกสมาคม    
 นายจ ารฺญ           ผุดผ่อง               อุปนายก    
 นางสาวอ๊ีด          โอชา                 กรรมการและเลขานุการ    
     

29 สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงไทย จ  5156 17  มกราคม  2556  
     
 14  ซอยนักกีฬาแหลมทอง 5 แยก 2-5     
 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร. 08 1000 0407   09 0994 7587    
 0 2300 5257    
     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายเอกพันธ์         งามสะอาด        นายกสมาคม    
 นายนุโลม            ดาวดวงสุข       อุปนายก    

 นางอ าไพ            ราหุลทัต           กรรมการและเลขานุการ    
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ล าดับที่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนิธิ เลขทะเบียนล าดับท่ี วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 
30 สมาคมผู้พัฒนาอาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ จ  5163 8  กุมภาพันธ์  2556  

     
 53 ซ.รามค าแหง 118  แยก 3  แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร. 08 91788 5769    0 2373 1799    
     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายบุญส่ง           ศิริเกสร         นายกสมาคม    
 นางสุกัญญา         บุตดาวาปี      อุปนายกคนที่ 1          
 นายสมบูรณ์         ศิริเกษร         อุปนายกคนที่ 2    
 นายณรงค์ชัย        ศิริเกษร         กรรมการและเลขานุการ    

     
31 สมาคมเผยแพร่ข่าวประเสริฐทั่วโลก คริสจักรของพระเจ้า จ  5181 18  เมษายน  2556  

     
 99/1104  ซ.ราษฎร์พัฒนา 22  แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร. 08 1338 7376    
     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายยองคยุน         คิม               นายกสมาคม    
 นายนัมคู             กวัน              อุปนายก    
 นายสันติรักษ์        ตั้งใฝ่คุณธรรม  กรรมการและเลขานุการ    
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ล าดับที่ ชื่อทะเบียนสมาคม/มูลนิธิ เลขทะเบียนล าดับท่ี วัน/เดือน/ปี อนุญาต หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนแปลงต่างๆ) 
32 สมาคมมาเก๊า (ประเทศไทย) จ  5238 18  ตุลาคม  2556  

     
 254/7 ซ.รามค าแหง 112  แขวง/เขตสะพานสูง กทม.    
 โทร. 08 1368 1445    
     
 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน    
 นายซ่งฮ่าว           ฉี                นายกสมาคม    
 นายหนี่เต๋อ           แซ่หลี          อุปนายก    
 นางสาวพิมพิศา     แซ่หลี          กรรมการและเลขานุการ    
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3. จ านวนชมรม มลูนิธิตา่ง ๆ ท่ีเข้าร่วม/สนบัสนนุการพฒันาพืน้ท่ี จ านวนและความถ่ีของการเข้า
ร่วม 

4. จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 
- อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม. 
- อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ 
- อาสาสมคัรบ้านหนงัสือ 
- อาสาสมคัรดนตรี 
- อาสาสมคัรศนูย์กีฬา 
- อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.) 
- อาสาสมคัรลานกีฬา 
- อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม 
- อาสาสมคัรด้านคนพิการ 
- อาสาสมคัร อปพร. 
- อาสาสมคัรสาธารณสขุ 
- อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ 
- อาสาสมคัรชว่ยปฏิบตังิานสภาเยาวชน 
- อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดภิาพสงัคม 
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3. ทศิทางการพัฒนาของส านักงานเขต 
เป้าหมายการพฒันา/วิสยัทศัน์ของส านกังานเขต 
ส านกังานเขตสะพานสงูมีเป้าหมายการพฒันา ได้แก่  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  ควรพฒันาการ

คมนาคมเพ่ือรองรับการเช่ือมตอ่ไปยงัสนามบนิสวุรรณภูมิ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ด้านสงัคม 
พฒันาด้านคณุธรรมจริยธรรมกบัเด็กเยาวชน และความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัว  รวมทัง้แก้ไขปัญหา     
ยาเสพตดิ  ด้านเศรษฐกิจ  มุ่งแก้ไขปัญหาว่างงาน  แก้ปัญหาหนีส้ินและความยากจน   ด้านสิ่งแวดล้อม        
ให้ความรู้กบัประชาชนในการชว่ยกนัรักษาสิ่งแวดล้อม หรือเน้นการป้องกนัการลกัลอบทิง้ขยะ เศษวสัดใุน
พืน้ท่ีวา่งเปลา่ มลพิษทางอากาศ ควนั ฝุ่ นละออง น า้เนา่เสียจากสถานประกอบการ หรืออ่ืนท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพ
ชีวิตของประชาชน  และด้านสาธารณสขุ เน้นป้องกนัการระบาดของโรคติดตอ่ตามฤดกูาล/เหตกุารณ์ปัจจบุนั 
ท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของประชาชน   ด้านการบริหารจดัการ  ต้องมีการติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงาน
ภายนอกกรุงเทพมหานครในการจดัการเดนิรถโดยสารประจ าทางผา่นสถานท่ีราชการส าคญัหลายหนว่ย      
จดักิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนรู้กฎจราจรอยา่งจริงจงั 

4. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพืน้ท่ีเขต 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานหรือทัว่ไปควรมีการแก้กฎหมายผงัเมือง เน่ืองจากไมส่ามารถพฒันาท่ีดนิได้   

ด้านสงัคม มีการจดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ในครอบครัว  และอบรมคณุธรรมและจริยธรรมให้เดก็ โดยให้มี
เนือ้หาในหลกัสตูรให้มีการเรียนการสอนมากขึน้   ด้านเศรษฐกิจควรสร้างความตระหนกัให้เกิดความ
ภาคภมูิใจงานทกุอาชีพเป็นการก่อรายได้เลีย้งชีพ  ด้านสิ่งแวดล้อม น าข้อกฎหมายบงัคบัใช้ ประชาสมัพนัธ์ให้
ความรู้กบัประชาชน ควบคมุสถานประกอบการให้มีการจดัการท่ีถกูสขุลกัษณะ  ด้านสาธารณสขุ ตดิตาม
ขา่วสารสถานการณ์ของโรค และประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบและวิธีการป้องกนัท่ีถกูต้อง  ด้านบริหาร
จดัการ ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการจดับริการรถโดยสารประจ าทางให้มีครอบคลมุกบั
หนว่ยงานบริการพืน้ฐานภาครัฐ  ส่วนเร่ืองระเบียบวินยัด้านการจราจรควรต้องประสานต ารวจจราจรเพ่ือ
ด าเนินการตามกฎหมายตรวจ จบัอยา่งจริงจงั   
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o  ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ/พืน้ท่ีท่ีมีปัญหา 
o ปริมาณก๊าชอนัตรายในอากาศ/พืน้ท่ีท่ีมีปัญหา 
o แหลง่ก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ 
o ระบตุ าแหนง่ข้อมลู  

o จดุตรวจวดัคณุภาพอากาศและเสียงส าหรับสถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศและเสียง
แหง่ใหม ่

o จดุตรวจวดัควนัด า 
o กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  

o สถิตจิ านวนเคร่ืองมือตรวจวดัระดบัเสียง  
 น ้าเสีย/การบ าบัด  

o จ านวนคคูลอง แหลง่น า้ทัง้หมด 
o จ านวนคคูลอง แหลง่น า้ท่ีมีคณุภาพน า้ต ่ากวา่มาตรฐาน 
o พืน้ท่ีให้บริการของโรงบ าบดัน า้เสีย 
o ท่ีตัง้ของชมุชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการท่ีมีผลตอ่คณุภาพน า้ในพืน้ท่ี 
o ปริมาณน า้เสียท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี  (ปริมาณน า้เสีย/วนั หรือ อตัราการใช้น า้เฉล่ียของประชากร) 
o จ านวนผู้ รับบริการบ าบดัน า้เสียจากกรุงเทพมหานคร (อาคาร/แหลง่ก าเนิดมลพิษท่ีมี 
      การขออนญุาตตอ่เช่ือมระบบระบายน า้เสีย) 
o จ านวนสถานประกอบการท่ีจดัสง่รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย  
      (สถานประกอบการท่ีมีการจดัสง่รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย) 
o จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตเุดือดร้อนร าคาญ 

- ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู 
- อากาศ/เสียง 
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- น า้เสีย/การบ าบดั 
- พืน้ท่ีสีเขียว/ต้นไม้ 
- อ่ืน ๆ   

     


