
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการก าหนดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตสาทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำขวัญส ำนักงำนเขตสำทร

ส้าเภาทองล้้าค่า  สุสานสวนป่าร่มเย็น

เน้นนโยบายเมืองน่าอยู่ สถาบันให้ความรู้มากมี จุดรวมสถานทีแ่หล่งฑูต

วิสัยทัศน์เขตสำทร

สาทรพัฒนา สู่เศรษฐกิจใหม่ ใส่ใจส่ิงแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ทีต่ั้งส ำนักงำนเขต

ต้ังอยู่อาคารเลขที ่59 ซอยจันทน์ 18/7 (เซนต์หลุยส์3)

แขวงทุง่วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

กำรเดนิทำง

รถประจ้าทาง : สายปอ. 22 และสาย 35

รถโดยสารขนาดเล็ก (รถสองแถว) : สาย 1240, 1249, 1256, 1273 และ 1279

รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีสุรศักด์ิ หรือสถานีสะพานตากสิน 

จากนั้นต่อรถโดยสารขนาดเล็ก สาย 1256

สภำพพ้ืนที่

เขตสาทร อยู่ในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงเทพใต้ พืน้ทีเ่ดิมเป็นทีร่าบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร

มีการท้าสวนพืชผักผลไม้ แต่สภาพปัจจุบันได้กลายเป็นชุมชนหนาแน่น เป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจ ค้าขาย และรับจ้างทัว่ไป มีพืน้ที ่9.326

ตารางกิโลเมตร แบ่งพืน้ทีก่ารปกครองเป็น 3 แขวง คือ แขวงทุง่มหาเมฆ 3.519 ตาราง

กิโลเมตร แขวงทุง่วัดดอน 3.343 ตารางกิโลเมตร และแขวงยานนาวา 2.464 ตารางกิโลเมตร



อำณำเขตตดิตอ่

พืน้ทีเ่ขตสาทรติดต่อกับหลายเขตและติดกับแม่น้้าเจ้าพระยา โดยเร่ิมจาก

ทิศเหนือ   จรดเขตบางรัก โดยมีแนวคลองสาทรเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้  จรดเขตยานนาวา และเขตบางคอแหลม ส่วนใหญ่จะใช้แนวถนนจันทน์ 

ถนนสาธุรประดิษฐ์ และซอยวัดไผ่เงินเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก  จรดเขตปทุมวัน และเขตคลองเตย โดยมีแนวถนนพระรามที ่4 และ

ถนนเชื้อเพลองเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก  จรดแม่น้้าเจ้าพระยา



ข้อมูลทั่วไปของพืน้ที่เขต

1. จ านวนประชากรในพ้ืนที่จ าแนกตามอายุและแขวง

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

ชาย 729 954 1140 1401 1425 1398 1525 1432 1327 1329

หญิง 664 868 1067 1245 1338 1407 1579 1641 1494 1676

รวม 1393 1822 2207 2646 2763 2805 3104 3073 2821 3005

ชาย 370 467 528 704 668 718 764 654 674 714

หญิง 354 436 512 643 652 715 761 737 782 884

รวม 724 903 1040 1347 1320 1433 1525 1391 1456 1598

ชาย 412 506 633 608 709 697 765 711 701 700

หญิง 372 456 504 568 581 614 711 768 803 771

รวม 784 962 1137 1176 1290 1311 1476 1479 1504 1471

รวมทัง้หมด 2901 3687 4384 5169 5373 5549 6105 5943 5781 3074

แขวง…ยานนาวา…

แขวง

แขวง…ทุง่วดัดอน….

แขวง…ทุง่มหาเมฆ….

เพศ
อาย ุ(ปี)



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

ชาย 1433 1436 1221 812 513 403 208 73 34 12 2 18807

หญิง 1815 1852 1547 1060 763 650 415 193 72 19 4 21369

รวม 3248 3288 2768 1872 1276 1053 623 266 106 31 6 40176

ชาย 782 790 670 440 250 259 135 59 15 12 4 9677

หญิง 928 937 896 549 405 380 287 138 53 18 2 11059

รวม 1710 1727 1556 989 655 639 422 197 68 30 6 20736

ชาย 687 658 515 288 278 238 133 65 40 26 1 9371

หญิง 869 695 626 427 341 315 194 121 57 27 1 3871

รวม 1556 1353 1141 765 619 553 327 186 97 53 2 19242

รวมทัง้หมด 6514 6368 5465 3626 2550 2245 1372 649 271 114 14 80154

2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิ่นของประชากรในพ้ืนที่ 

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

แขวง… ทุง่วดัดอน...  - 4 2 1 217 242 187 104

แขวง..ยานนาวา..... 343 410 366 198 202 198 154 81

แขวง..ทุง่มหาเมฆ.... 1 2 3 1 109 92 133 61

รวม 344 416 371 200 528 532 476 246

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

แขวง… ทุง่วดัดอน... 1622 1418 1602 816 2024 1913 1969 944

แขวง..ยานนาวา..... 886 833 825 422 1381 1458 1362 918

แขวง..ทุง่มหาเมฆ.... 1088 1079 1124 548 1207 1075 1153 599

รวม 3596 3330 3551 1786 4612 4446 4484 2461

การย้ายออก
แขวง

การย้ายเข้า

อาย ุ(ปี ตอ่)
แขวง

แขวง

แขวง…ทุง่มหาเมฆ….

เพศ

แขวง…ทุง่วดัดอน….

แขวง…ยานนาวา…

การเกิด การตาย

รวม



3. การย้ายถิ่นและเหตุของการย้ายถิ่น

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

หางานทํา

ต้องการเปลีย่นงาน

ต้องการรายได้เพ่ิมขึน้

หน้าที่การงาน

ศกึษาตอ่

ย้ายที่อยอ่าศยั

กลบัภมิูลําเนา

ตดิตามครอบครัว

ทํากิจการครอบครัว

รักษาตวั

ขาดคนดแูล

ดแูลผู้ อ่ืน

อ่ืน ๆ 

จํานวน (คน) แยกรายแขวง
สาเหต/ุแขวง



4. จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน

แขวง.ทุง่วดัดอน แขวง.ยานนาวาแขวง.ทุง่มหาเมฆ

พมา่ 2936 1390 1455

ลาว 1726 438 536

เขมร 1237 97 330

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  -  -  -

5. ความหนาแน่นของประชากร

พืน้ที่ จํานวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวง..ทุง่วดัดอน 40,931.00      19,208.00    21,723.00   3.343         15,077.00    6,651.00      

แขวง.ยานนาวา.. 21,931.00      10,342.00    11,589.00   2.464         8,942.00      3,325.00      

แขวง.ทุง่มหาเมฆ 20,117.00      9,939.00      10,178.00   3.519         13,244.00    6,645.00      

รวม 82,979.00      39,489.00    43,490.00   9.326         37,263.00    16,621.00    8,897.5981         

5,716.6081         

ครอบครัวแขวง
ประชากร      ความหนาแนน่

     (คน/ตร.กม.)

12,243.7930       

8,900.4682         

ประเทศ
จํานวน (คน) แยกแขวง



6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถอืศาสนา (คน)

ศาสนา จํานวน (คน)

พทุธ

อิสลาม

คริสต์

อ่ืนๆ (ระบ)ุ

7. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนที่เขต

ศาสนา จํานวน (แหง่)

พทุธ (วดั) 5

อิสลาม (มสัยิด) 1

คริสต์ (โบสถ์) 1

อ่ืนๆ (ระบ)ุ ฮินดู 1



8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์

แขวง จํานวน (แหง่)

แขวง.ยานนาวา 1

แขวง.ยานนาวา 1

แขวง.ยานนาวา 1

แขวง.ทุง่วดัดอน 1

9. กิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญ โดดเด่น

กิจกรรม

1..วนัสงกรานต์

2..พิธีหลอ่เทยีนและแหเ่ทยีนพรรษา

และแหเ่ทยีนพรรษา

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจดัเก็บ

ความสําคญัช่ือ

วดัสทุธิวราราม

เป็นวดัที่สร้างขึน้ของชาวทวาย มีป่าช้าวดัที่เป็นที่รู้จกั

เป็นวดัที่สร้างขึน้ของชาวมอญที่นบัถือศาสนาพทุธ มีพระพทุธรูปหยกขาวประดษิฐานอยู่

เดอืนเมษายน

ชว่งเวลาในการจดักิจกรรม

และบรรจพุระบรมสารีริกธาตุ

มีความสําคญัทางศาสนา และมีการก่อสร้างอโุบสถจตัรุมขุหลงัใหมด้่วยหนิออ่นทัง้หลงั

พระอารามหลวง และมีเรือสําเภาขนาดเทา่ของจริง

ความสําคญั

สบืสานประเพณีไทย

วนัสําคญัของไทย เดอืนกรกฎาคม

วดัปรก

วดับรมสกล

วดัยานนาวา



โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง

15 15 14 13

17 17 3 1

12 12 36 5

14 14 1  -

6 6 1 1

18 16 34 33

11 11 2 2

12 11 2 2

12 12 366 344

13 12 5 5

*ข้อมลู ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2557

2. จ านวนข้าราชการการเมือง

........๑............. คน หมดวาระเม่ือ 28 สงิหาคม 2558

........๗............. คน หมดวาระเม่ือ 28 สงิหาคม 2558

ลกูจ้างข้าราชการ

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายการคลงั

จํานวน (คน)

สว่นราชการในสํานกังานเขต

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ



3. รายได้ของส านักงานเขต 

ประมาณการ รายได้จริง

 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 360,000,000.00    362,787,768.46         

2,200,000.00        239,063,577.00         

12,500,000.00      1,327,020,065.00      

 -  -

 - ภาษีบํารุงท้องที่

 - ภาษีป้าย

 - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ระบ)ุ

 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

รายได้ (ล้านบาท)
ประเภทของรายได้



4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนทีข่องส านักงานเขต 

สนบัสนนุงานประจํา สนบัสนนุงานยทุธศาสตร์

393,500.00                

3,924,000.00             

1,025,600.00        15,558,100.00           

6,932,400.00             

3,932,000.00             

2,500,000.00        123,400.00                

3,525,600.00        30,863,400.00           

งบสนบัสนนุงานประจําและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง คา่ใช้จา่ยตามแผนปฏิบตัิราชการประขําปี

ของหน่วยงาน (ข้อมลูจากปีงบประมาณ 2557)

งบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

สว่นราชการในสํานกังานเขต

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมทีต้ั่งอยู่ในพ้ืนที ่

5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมทีต้ั่งอยู่ในพ้ืนที ่ (ต่อ)

สถานเอกอคัรราชทตู บราซิล

สถานเอกอคัรราชทตู สโลวคั
21 / 144  อาคารไทยวา 2 ชัน้ 22 ถนนสาทร

ใต้  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

1168 / 101  ชัน้  34  อาคารลมุพินีทาวเวอร์ 

ชัน้ 34  ถนนพระราม  4  เขตสาทร กรุงเทพฯ 

 10120

สถานเอกอคัรราชทตู วาติกนั

129  ติดซอย  7 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120

21 / 60–62  อาคารไทยวา 1  ชัน้  20  ถนน

สาทรใต้  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

217 / 1  ถนนสาทรใต้  P.O BOX 12 / 178  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ที่ตัง้

สถานเอกอคัรราชทตู สงิคโปร์

สถานเอกอคัรราชทตู เม็กซิโก

สถานเอกอคัรราชทตู ออสเตรเลยี

9 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

14   ซอยนนัทา   ถนนสาทรใต้  ซอย 1  

เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

37 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120

10   ซอยสาทร 1 ถนนสาทรใต้  เขตสาทร  

กรุงเทพฯ  10120
สถานเอกอคัรราชทตู เดนมาร์ก

สถานเอกอคัรราชทตู เยอรมนั

สถานเอกอคัรราชทตู ออสเตรีย

ภารกิจ/ความรับผิดชอบ



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมทีต้ั่งอยู่ในพ้ืนที ่ (ต่อ)

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ที่ตัง้ ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

ศาลแพง่ - อาญากรุงเทพใต้

(อธิบดีผู้ พิพากษา)

1721/1 ถนนเจริญกรุง  63   แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120

ศาลล้มละลายกลาง

(อธิบดีผู้ พิพากษา)

ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

สํานกังานอยัการสงูสดุ

(อยัการสงูสดุ)

1551 อาคารกรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง  53 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120

25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั (BKI) ชัน้ 14 – 

17  ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ที่ตัง้

สํานกังานศาลปกครอง

(เลขาธิการสํานกังาน)

195  อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชัน้31 – 37 

 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  

กรุงเทพฯ  10120

สถานเอกอคัรราชทตู มาเลเซีย
33-35 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต

สาทร  กรุงเทพฯ  10120

สถานเอกอคัรราชทตู กรีซ

21-99 อาคารไทวาทาวเวอร์ 2

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมทีต้ั่งอยู่ในพ้ืนที ่ (ต่อ)

ศนูย์บริการสาธารณสขุ  14    

(แก้ว    สบีญุเรือง)

ศนูย์บริการสาธารณสขุ  55

(เตชะสมัพนัธ์)

ศนูย์บริการสาธารณสขุ  63

(สมาคมแต้จ๋ิวแหง่ประเทศไทย)

สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง
507 ซอยสวนพล ูถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

กรมการบินพลเรือน
71 ซอยสวนพล ูถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

กองพนัทหารสื่อสารที่ 1 รักษา

พระองค์

9 ถนนนางลิน้จ่ี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ที่ตัง้ ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

โรงพยาบาลเซ็นต์หลยุส์
215  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  เขตสาทร

  กรุงเทพฯ 10120

สํานกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดี

ศาลแขวง 3

1551 อาคารกรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง  53 

แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120



สถานีตํารวจนครบาล

บางโพงพาง

สถานีวิทยเุสยีงทหารเรือ

กรุงเทพ

160 ถนนเชือ้เพลงิ ซอยศรีบําเพ็ญ แขวงชอ่ง

นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

สถานีวิทยทุหารอากาศ

สถานีตํารวจดบัเพลงิถนนจนัทน์

สถานีตํารวจดบัเพลงิ

ยานนาวา

สถานีตํารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ 

(ผู้ กํากบัการ)

505 ซอยสวนพล ูแขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

 กรุงเทพฯ 10120

สถานีตํารวจดบัเพลงิทุ่งมหาเมฆ

505 ซอยสวนพล ู5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

สถานีตํารวจนครบาล

ยานนาวา(ผู้ กํากบัการ)

80 ถนนสรุศกัดิ์ แขวงสลีม  เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500

การประปานครหลวง    

สาขาทุ่งมหาเมฆ

9/2 ถนนนางลิน้จ่ี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง

มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120

สํานกังานบริการโทรศพัท์

ตรอกจนัทน์

ชมุสายโทรศพัท์ทุ่งมหาเมฆ

(หวัหน้า)

509 ถนนนางลิน้จ่ี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง

มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมทีต้ั่งอยู่ในพ้ืนที ่ (ต่อ)

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ที่ตัง้ ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

ไปรษณีย์โทรเลขสวนพลู 507/1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

10120

บริษัท วิทยกุารบิน

แหง่ประเทศไทย จํากดั 

(กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่)

102 ซอยงามดพูล ีแขวงทุ่งมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพฯ 10120

องค์การสะพานปลากรุงเทพ  
1  ถนนนราธิวาสราช-นครินทร์  แขวงทุ่งวดั

ดอน  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120

ไปรษณีย์โทรเลขยานนาวา 1379 ถนนจนัทน์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120



ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามผงัเมืองรวม การใช้ทีด่นิปัจจบุนั การเปลี่ยนแปลง

1. ทีอ่ยู่อาศยั

2. พาณิชยกรรม

3. อตุสาหกรรม

4. คลงัสนิค้า

5. อนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม

6. ชนบทและเกษตรกรรม

 7. อนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริมศลิป วฒันธรรมไทย

 8. สถานบนัราชการ การสาธารณปูโภค/

สาธารณกูาร

หมายเหต ุ: นําเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ

ประเภทการใช้ทีด่นิ
พืน้ที ่(ตร.กม.)



2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพ้ืนที่เขต

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ถนนสายหลกั 5

ถนนสายรอง 2

ตรอก ซอย

จํานวนจดุตดัของถนนในพืน้ทีเ่ขต........................................จดุ

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพ้ืนที่เขต

ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีทีส่ร้าง

สภาพถนน (จํานวนสาย)
ระยะทาง (กม.)จํานวน (สาย)ประเภทถนน



..........................รูปแบบ

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

2.4 สภาพการจราจรในพ้ืนที่

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

2.5 พ้ืนที่ที่มีปัญหาการจราจร

ช่วงเวลา

2.3 รูปแบบการเดินทางหหลักในพ้ืนที่เขต

สาเหตจดุ/บริเวณทีก่ารจราจรตดิขดั



2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.) สถิตผิู้ ใช้ทางสถิตอิบุตัเิหต

1.843

2.191

0.548

1.277

1.311

จํานวนจดุจอดจกัรยานในพืน้ที.่........................................จดุ

2.7 จ านวนท่าเทยีบเรือในพ้ืนที่ (เรือโดยสาร)....5 (เอกชน 1 ท่า และสาธารณะ 4 ท่า)...............ท่า

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

2.9 ระยะเวลาเฉล่ียที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากทีพ่กั/ทีท่ํางานถึงบริการขนสง่สาธารณะ)...............................นาที

ถนนนางลิน้จ่ี

ถนนจนัทน์

ถนนจนัทน์

ซอยนราธิวาสฯ 17 ถนนนราธิวาสฯ

ซอยจนัทน์ 18/7 ถนนสาทรใต้

ซอยจนัทน์ 16

ช่ือถนน/เส้นทาง

ถนนนราธิวาสฯ (ฝ่ังคู)่ ถนนสาทรใต้

ถนนจนัทน์เก่า

ปลายทางต้นทาง

ถนนนราธิวาสฯ

ถนนจนัทน์ใหม่

ถนนนราธิวาสฯ (ฝ่ังคี)่ ถนนสาทรใต้



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

2.11  ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จํานวนรถยนต์ทีส่ามารถรองรับได้

รถยนต์ทีร่องรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)

2.12 จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

บริเวณทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ การป้องกนั/แก้ไข

ช่ืออาคาร/สถานทีจ่อดรถยนต์
เจ้าของ

สถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุสาเหตุ



คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนที่เขต

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.

คลองกรวย แม่นํา้เจ้าพระยา บอ่สบูบําเพ็ญกศุล 3 - 6 1,300       /  /  /

คลองช่องนนทรี ถนนสาทร ถนนจนัทน์ 15 1,700       /  /  /

คลองวดัยานนาวา แม่นํา้เจ้าพระยา ซอยโรงนํา้แข็ง 3 - 6 900          /  /  /

คลองสาทร แม่นํา้เจ้าพระยา ถนนพระรามที ่4 9 - 10 3,300       /  /  /

คลองขวางทุง่มหาเมฆ ถนนเย็นอากาศ วทิยกุารบิน 4 - 8 500          /  /  /

คลองแยกคลองวดัยานนาวา คลองวดัยานนาวา สดุระยะทีกํ่าหนดให้ 6 - 8 107          /  /  /

คนํูา้ข้างวดัดอน ซอยแยกซอยเจริญกรุง57 ซอยแสงจนัทน์ 5 - 6 600          /  /  /

คนํูา้วดัดอน คลองวดัยานนาวา ถนนเจริญราษฎร์ 6 - 8 540          /  /  /

คนํูา้วดัปรกพม่า ถนนเจริญราษฎร์ สดุระยะทีกํ่าหนดให้ 4 - 6 830          /  /  /

คนํูา้สวนพล1ู ถนนนราธิวาสฯ สดุระยะทีกํ่าหนดให้ 3.5  - 4 575          /  /  /

ลําประโดงก่ิงจนัทน์และซอยแยก ถนนจนัทน์ สดุระยะทีกํ่าหนดให้ 1.5 - 4 560          /  /  /

การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบแนวเข่ือนป้องกนันํา้ทว่ม
ช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.) หมายเหตุ



2. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขัง และการระบายน ้า

มาก ปานกลาง น้อย

ถนนจนัทน์                    1,800 1-2 ชม.  /

ซ.จนัทน์ 43                       900 1-2 ชม.  /

ซ.จนัทน์ 18/7                    1,800 1-2 ชม.  /

ถนนสาธุประดษิฐ์                    1,600 1-2 ชม.  /

ถนนสวนพลู                    1,500 1-2 ชม.  /

 3. ปริมาณน ้าฝนรวมของพ้ืนที่...1,604.....มิลลเิมตร/ปี

 4. ช่วงเวลาที่มีฝนตกมากที่สุดของปี คอื  ระหวา่งเดอืน.สงิหาคม... ถึง เดอืน..ตลุาคม....

 5. ช่องทางหลักในการระบายน ้าในพืน้ทีเ่ขตประกอบด้วย.  สถานีสบูนํา้, ประตรูะบายนํา้, บอ่สบูนํา้ในพืน้ทีเ่ขต

 (เน่ืองจากเป็นพืน้ทีปิ่ดล้อมและอยู่ในระบบการป้องกนันํา้ทว่มของสํานกัการระบายนํา้)

ปริมาณฝนเกิน 60 มม.

ปริมาณฝนเกิน 60 มม.

 บริเวณทีเ่ป็นจดุอ่อนนํา้

ทว่ม

ระยะเวลา

เฉลี่ยใน

การ

ปริมาณฝนเกิน 60 มม.

ผลกระทบตอ่พืน้ที่
สาเหตุ

ปริมาณฝนเกิน 60 มม.

ปริมาณฝนเกิน 60 มม.

ขนาดพืน้ที ่(ตร.ม.)



น า้เสีย และการบ าบัด 

1. จ านวนคูคลอง แหล่งน ้าทีมี่คณุภาพนํา้ตํ่ากวา่มาตรฐานในพืน้ทีเ่ขต.....-.......................แหง่

2. ปริมาณการใช้น ้าของประชาชนในพืน้ทีเ่ฉลี่ย/วนั/คน…-..................ลบ.ม.

3. ปริมาณน ้าเสียทีเ่กิดขึน้ในพืน้ทีเ่ฉลี่ย/วนั/คน......-............ลบ.ม.

4. พ้ืนที่ที่ได้รับการบริการของโรงบ าบัดน ้าเสีย..................-..........................ตร.กม.

5. จ านวนผู้รับบริการบ าบัดน ้าเสียจากกรุงเทพมหานคร.....-...............ราย



6. จ านวนและที่ต้ังของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการที่มีผลต่อคุณภาพน ้าในพ้ืนที่

ประเภทของกิจกรรม

ชมุชน

โรงงาน

ตลาด

สถานประกอบการ

2. บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จํากดั

3. บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จํากดั

นํา้เสยีจากการประกอบกิจการ

นํา้เสยีจากการประกอบกิจการ

ผลกระทบตอ่พืน้ที่

1. บริษัท สยาม แมคโคร จํากดั นํา้เสยีจากการประกอบกิจการ

นํา้เสยีจากการประกอบกิจการ

ช่ือ

1.......-...............

1. บริษัท แพ็คฟู้ ด จํากดั (มหาชน)

1 ซ. นราธิวาสฯ แขวงทุง่วดัดอน

2…...-.................

2. บริษัท ไทย โอ พี พี จํากดั (มหาชน)

1.......-...............

2…...-.................

ทีต่ัง้

32 ซ.เจริญกรุง 54 แขวงยานนาวา

1741 ถ.จนัทน์ แขวงทุง่มหาเมฆ

33/1 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา นํา้เสยีจากการประกอบกิจการ

29/9 ซ.งามดพูล ีถ.พระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ นํา้เสยีจากการประกอบกิจการ

4. หจก วรรณสขุรุ่งเรือง 80/1 ซ.อาคารสงเคราะห์ ถ.นราธิวาสฯ แขวงทุง่มหาเมฆ

7. หจก.สยามปิโตรเลยีม 99

107 ซ.เจริญกรุง 65 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา นํา้เสยีจากการประกอบกิจการ

39/1 ซ.มหธราดล ถ.นราธิวาสฯ แขวงทุง่วดัดอน นํา้เสยีจากการประกอบกิจการ

5. หจก วรรณสขุรุ่งเรือง 65 ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ นํา้เสยีจากการประกอบกิจการ

6. สวสัดกิารภายใน ส.พนั 1 รอ 9 ถ.นางลิน้จ่ี แขวงทุง่มหาเมฆ นํา้เสยีจากการประกอบกิจการ

15 ซ. สาทร 11 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา นํา้เสยีจากการประกอบกิจการ8. เซ็นส์หลยุส์ แกรนด์ เทอเรส

9. เซ็นส์หลยุส์ แกรนด์ เทอเรส 109 ซ.เจริญกรุง 65 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา นํา้เสยีจากการประกอบกิจการ

10. เซ็นส์หลยุส์ แกรนด์ เทอเรส



อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

7. จ านวนสถานประกอบการทีจ่ดัสง่รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบดันํา้เสยี....24..........แหง่

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

13. คอนโดสาทรปาร์ค นํา้เสยีจากการประกอบกิจการ

นํา้เสยีจากการประกอบกิจการ

27/2 ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ

ซ.เจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา14. องค์การสะพานปลา

2…...-.................

11. อาคารชดุลมุพินี ทาวเวอร์ 1168 ถ.พระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ นํา้เสยีจากการประกอบกิจการ

1.......-...............

12. อาคารชดุลมุพินี ทาวเวอร์ 11 ซ.ไกรสห์ี ถ.ศรีบําเพ็ญ แขวงทุง่มหาเมฆ นํา้เสยีจากการประกอบกิจการ



มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ที.่.....178.55...ตนั

    ขยะยอ่ยสลาย...100.......ตนั

    ขยะรีไซเคลิ......13........ตนั

    ขยะอนัตราย.....11.18...........ตนั

    ขยะทัว่ไป.......78.55........ตนั

2. ปริมาณส่ิงปฏิกูลทีจ่ดัเก็บได้...2.30.....ลบ.ม./เดอืน

3. ปริมาณไขมันทีจ่ดัเก็บได้....5...ลบ.ม. /เดอืน



4. ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ทีต่ัง้

พืน้ทีร้่าน (ตร.ม.)

180

150

130

30

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ือร้าน/สถานทีรั่บชือ้ของเก่า ทีต่ัง้

1. ร้านกิมเฮงฮวด ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร

2. ร้านนายอดุม โชคอภินนัท์ ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร

3. ร้านนางสําเนียง ถ.นางลิน้จ่ี แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร

 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร

4. รถรับซือ้ของเก่า นายสอางค์

เดชวงศไพบลูย์

หน้าหมูบ้่านเอือ้อาทร ถนนงามดพูล ี



อากาศ/เสียง

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

    

2. พ้ืนที/่บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบบริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ผลกระทบพืน้ที/่บริเวณทีมี่ปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ



4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

ช่วงเวลาในการตรวจวดั

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั



6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

ช่ือ ทีต่ัง้

Land and House

คอนโด

ก่อสร้าง

ประเภทของกิจกรรม

เสยีงดงัจากการตอกเสาเข็มโครงการก่อสร้าง ซอยจนัทน์ 18/7

ผลกระทบ



7. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี)

จํานวนเร่ือง

ร้องเรียน

จํานวนเร่ืองที่

ได้รับการแก้ไข
หมายเหตุ

61 58

2 2

50 48

99 96

32 32

4 4

63 61

48 42

15 14

159 151

46 46

31 30

43 43

หมายเหต ุ: นําเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ 

(ข้อมลูปีงบประมาณ 2557 ณ วนัที ่28 

สงิหาคม 2557)

พืน้ทีส่เีขียว/ต้นไม้

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

เร่ือง

ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู
ฝุ่ น/อากาศ

เสียง

นํา้เสีย/การบําบดั

นํา้ทว่ม

การบริหารงานบคุคล

กระทําผิดในทีส่าธารณะ

เหตเุดอืนร้อนรําคาญ

ร้องทกุข์ประเภทอ่ืนๆ

ทอ่ระบายนํา้

อาคาร

บาทวถีิ

ปัญหาจราจร

ไฟฟ้า

ถนน



ด้านชุมชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

1. ประชากร

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

1. แขวง ชมุชนเมือง 255 253

ทุง่วดัดอน 900 1050

248 312

1159 1091

หมูบ้่าน 3773 4352

จดัสรร 422 343

487 645

356 476

312 428

372 456

ชมุชนแออดั 144 124

670 712

192 173

396 462

110 107

681 689

ซอยเจริญราษฎร์ 3 ถนนเจริญราษฎร์

ซอยเจริญราษฎร์ 3 ถนนเจริญราษฎร์

ศนูย์การค้าวรรัตน์ ซอยจนัทน์ 16 ถนนจนัทน์

ซอยจนัทน์ 31 ถนนจนัทน์

ซอยจนัทน์ 45 ถนนจนัทน์

ซอยจนัทน์ 34-34/1 ถนนจนัทน์

ซอยจนัทน์ 47 ถนนจนัทน์

ซอยจนัทน์ 18/7 แยก 28-2 ถนนจนัทน์

5. มิตรสามคัคี

6. ร่วมพฒันาวรพจน์ 1

ซอยจนัทน์ร่ํารวย ถนนจนัทน์

ซอยจนัทน์ 32 ถนนจนัทน์

ซอยจนัทน์ 34/2 ถนนจนัทน์

ซอยจนัทน์ 16 แยก 2 ถนนจนัทน์

ซอยจนัทน์ 16 แยก 12 ถนนจนัทน์

ซอยเย็นจิต 4 ถนนจนัทน์

อาย ุ(คน)

3. ดอนกศุลร่วมใจ

4. วดัปรก

1. วรรัตน์สมัพนัธ์

2. ท้ายซอยจนัทน์ 31

3. หมูบ้่านเจริญสขุใจ

4. หมูบ้่านจนัทรานิเวศน์

1.ก่ิงจนัทร์

5. หมูบ้่านชวนช่ืน

6. หมูบ้่านเย็นจิตร์

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

2. กศุลทอง

3. จนัทร์ร่ํารวย

4. แสงจนัทร์ใน

จํานวนประชากร

1. ปู่ เหลีย่ม

2. ดอนกศุลพฒันา

ทีต่ัง้

ซอยจนัทน์ 49 ถนนจนัทน์

ซอยเจริญราษฎร์ 2 แยก 1 ถนนเจริญราษฎร์



2. แขวง..............ชมุชนเมือง 151 121

ยานนาวา 160 190

1722 2058

360 378

ชมุชนแออดั 669 711

3. แขวง..............ชมุชนเมือง 229 232

ทุง่มหาเมฆ

482 498

456 495

709 1024

ชมุชนแออดั 387 374

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ซอยพฒันสนิ ถนนนางลิน้จ่ี

ซอยชมุชนหมูบ้่านพฒันา ถนนนางลิน้จ่ี

ซอยชมุชนหมูบ้่านพฒันา ถนนนางลิน้จ่ี

5. หน้าสมาคมธรรมศาสตร์

1. กองพนัทหาสือ่สารที ่1

2. พฒันสนิ

รักษาพระองค์

4. บ้านเอือ้อาทรสวนพลู

ซอยงามดพูล ีถนนพระราม 4

ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 5  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 

ซอยเจริญกรุง 39 ถนนเจริญกรุง

ซอยเจริญราษฎร์ 1 ถนนเจริญราษฎร์

กองพนัทหารสือ่สารที ่1 รักษาพระองค์

ถนนนางลิน้จ่ี

พฒันา

ซอยสาทร 19 ถนนสาทรใต้1. บ้านแบบ

ซอยเจริญกรุง 55 ถนนเจริญกรุง

3. บ้านมัน่คงสวนพลู

3. โรงนํา้แข็ง

4. ศรีสริุโยทยั

2. พระยานคร

1. เซ็นต์หลยุส์ 3



2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน

ประถมศกึษา มธัยม อดุมศกึษา อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน
การศกึษา (ร้อยละ)



3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน

รับจ้างทัว่ไป ลกูจ้าง/พนกังานบริษัท
รับราชการ/

วสิาหกิจ
ค้าขาย ธรุกิจสว่นตวั อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

รายได้

เฉลีย่ของ

ครัวเรือน/

เดอืน (บาท)

อาชีพ (ร้อยละ)

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน



4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน

จํานวนผู้มีสทิธ์ิ ผู้มาใช้สทิธิ คดิเป็นร้อยละ

17025

15394

32651

65070 19402 29.82

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

การมีสว่นร่วมทางการเมือง (ลา่สดุ) 

การเลอืกตัง้ สว/2557

ไมมี่การเก็บข้อมลูแยกแขวง2. แขวง.ทุง่มหาเมฆ

3. แขวง.ทุง่วดัดอน.

รวม

1. แขวง.ยานนาวา

แขวง



ด้านการศึกษา

การศึกษาในระบบ วดัดอน วดัยานนาวา

1. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ที่เขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม 

ความสามารถในการรับนกัเรียน และจํานวนที่รับจริงตามปีการศกึษา

 รับนักเรียนได้ 520 คน รับ
จริง 520 คน

 รับนักเรียนได้ 420 คน
 รับจริง 420 คน

2. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครที่จดัการศกึษาสําหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษ 

แยกตามพืน้ที่เขต ความสามารถในการรับนกัเรียน และจํานวนที่รับจริงตามปีการศกึษา

รับนักเรียนได้ 18 คน รับ
จริง      18 คน

ไม่มีเด็กพิเศษ

3. โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ที่เขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม

 ความสามารถในการรับนกัเรียน และจํานวนที่รับจริงตามปีการศกึษา
ไม่รู้ ไม่รู้

4. จํานวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียนตามปีการศกึษา
ในSheet การศึกษา(1) ในSheet การศึกษา(1)

5. จํานวนเดก็ที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยก

ประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา ในSheet การศึกษา(2) ไม่มี

6. จํานวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสงักดั กทม. แยกรายชัน้/รายโรงเรียนตามปี

การศกึษา
ไม่รู้ ไม่รู้

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

สญัชาต)ิ
ไม่รู้ ไม่รู้

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

สญัชาต)ิ
ไม่รู้ ไม่รู้

9. ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การศกึษาตอ่ของโรงเรียนในสงักดั กทม . แยกรายโรงเรียน

ตามปีการศกึษา

สําเร็จการศึกษา 82   คน   
  ศึกษาต่อ 76   คน

สําเร็จการศึกษา 54 คน       
 ศึกษาต่อ 53 คน

10. ผลคะแนนระดบัประเทศของโรงเรียนในสงักดั กทม. ใน 5 รายวชิา คอื ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษา และภาษาองักฤษ

ภาษาไทย= 0.701       
คณิตศาตร์ = 0.416    
วิทยาศาสตร์ = 0.519  
สังคมศึกษา = 0.675   
ภาษาอังกฤษ = 0.779

ภาษาไทย= 0.706         
คณิตศาตร์ = 0.510     
วิทยาศาสตร์ = 0.824     
สังคมศึกษา = 0.706      
ภาษาอังกฤษ = 0.588

11. จํานวนเดก็ลาออกกลางคนั การซํา้ชัน้ การขาดเรียน/สาเหต ุของโรงเรียนในสงักดั 

กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา
ลาออก 19 คน ,

 ซํ้าชั้น 1 คน
ลาออก 6 คน  

ซํ้าชั้นไม่มี

12. จํานวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ รายวชิา 

รายโรงเรียนตามปีการศกึษา
ในSheet การศึกษา(3) ในSheet การศึกษา(3)

13. จํานวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม.ที่ย้ายกลบัภมิูลําเนา/สาเหตุ

 แยกตามระดบัชัน้ รายวชิา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา
ไม่มี จาํนวน 1 คน  กลับภูมิลําเนา

14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม. 3.64 3.61



การศึกษานอกระบบ (ไม่มีข้อมูล)

1. จํานวนเดก็เคลื่อนย้ายและสาเหต ุ ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปี

การศกึษา

2. จํานวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศนูย์ฝึกอาชีพ สถานที่ตัง้ แยกตามพืน้ที่เขต จํานวนรับ

นกัศกึษาได้เทา่ไหร่ หลกัสตูรที่เปิดสอน

3. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพๆ ได้ทํางานตรงกบัความต้องการ แยกรายโรงเรียน

ตามปีการศกึษา

4. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพผา่นมาตรฐานชีพผา่นมาตรฐานวชิาชีพ แยกราย

โรงเรียนตามปีการศกึษา



การศึกษาตามอัธยาศัย(ไม่มีข้อมูล)

1. จํานวนห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหน่วยงานอ่ืน (ใครเรียนรู้ กทม. หรือ

หน่วยงานอ่ืน หรือประชาชน)

2. ห้องสมดุ/บ้านหนงัสอืสําหรับคนตาบอด

3. จํานวนบ้านหนงัสอื

4. จํานวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/แหลง่/ศนูย์การเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ในพืน้ที่เขต เชน่ แหลง่

เรียนรู้ด้านการทอ่งเที่ยว แหลง่เรียนรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน แหลง่เรียนรู้ โบราณสถาน 

อทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสมนุไพร เป็นต้น

5. สถิตกิารใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ

6. จํานวนเครือขา่ยที่ดําเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



ชาย หญิง ชาย หญิง
อนุบาล 1/1 10 13 23 อนุบาล 1/1 11 8 19
อนุบาล 1/2 11 12 23 อนุบาล 1/2 11 9 20
อนุบาล 2/1 11 9 20 อนุบาล 2/1 11 9 20
อนุบาล 2/2 10 9 19 อนุบาล 2/2 10 9 19
อนุบาล 2/3 12 8 20 รวมอนุบาล 1-2 43 35 78
รวมอนุบาล 1-2 54 51 105 ป. 1/1 15 14 29
หอ้งเรียนพเิศษ 9 2 11 ป. 1/2 14 20 34
ป. 1/1 12 16 28 ป. 2/1 16 10 26
ป. 1/2 13 4 17 ป. 2/2 14 10 24
ป. 1/3 12 5 17 ป. 3/1 13 15 28
ป. 2/1 17 9 26 ป. 3/2 12 17 29
ป. 2/2 14 9 23 ป. 4/1 12 13 25
ป. 2/3 15 8 23 ป. 4/2 13 15 28
ป. 3/1 10 19 29 ป. 5/1 15 13 28
ป. 3/2 11 4 15 ป. 5/2 16 11 27
ป. 3/3 4 12 16 ป. 6/1 13 14 27
ป. 4/1 9 13 22 ป. 6/2 11 16 27
ป. 4/2 12 19 31 รวม ป.1-ป.6 164 168 332
ป. 4/3 13 18 31รวมนักเรียนทั้งหมด 207 203 410
ป. 5/1 5 15 20
ป. 5/2 14 7 21
ป. 5/3 12 7 19
ป. 6/1 6 7 13
ป. 6/2 15 12 27
ป. 6/3 14 12 26
รวม ป.1-ป.6 217 198 415

รวมนักเรียนทั้งหมด 271 249 520

จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรายชั้น รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดดอน โรงเรียนวัดยานนาวา

ชั้น
จ านวนนักเรียน

รวม ชั้น
จ านวนนักเรียน

รวม



ประเภท ชั้น ชาย หญิง รวม
ป.1 4 0 4
ป.2 3 1 4
ป.3 3 1 4
ป.4 0 0 0
ป.5 4 1 5
ป.6 1 0 1

15 3 18

เด็กพิเศษโรงเรียนวัดดอน ป2ี557

บกพร่องทางสติปัญญา

รวมเด็กพิเศษทัง้หมด



ต าแหน่ง ระดบั ชาย หญิง รวม ต าแหน่ง ระดบั ชาย หญิง รวม
ผู้อํานวยการโรงเรียน คศ. 3 1 1 ผู้อํานวยการโรงเรียน คศ. 3 1 1
รองผู้อํานวยการโรงเรียน คศ. 2 1 1 รองผู้อํานวยการโรงเรียน คศ. 2 1 1
ครู คศ. 3 3 3 ครู คศ. 3 3 3
ครู คศ. 2 2 6 8 ครู คศ. 2 3 1 4
ครู คศ. 1 2 5 7 ครู คศ. 1 2 5 7
ครูผู้ช่วย 2 6 8 ครูผู้ช่วย 2 3 5
เจ้าหน้าที่ธรุการ 1 1 เจ้าหน้าที่ธรุการ 0
ลูกจ้างประจํา 3 2 5 ลูกจ้างประจํา 0
ลูกจ้างชั่วคราว 4 4 ลูกจ้างชั่วคราว 0

รวม 10 28 38 รวม 7 14 21

จ ำนวนบคุลำกรทำงกำรศกึษำของโรงเรยีนในสงักดั กทม. 

โรงเรียนวัดดอน โรงเรียนวัดยานนาวา



ด้านสังคม 

1. จํานวนผู้ พิการ/ผู้สงูอายทุี่ลงทะเบยีน และได้รับการดแูล

ลงทะเบยีน ได้รับบริการ

ผู้ พิการ 760 667

ผู้สงูอายุ 11943 10650

2. จํานวนเด็กเร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

สํารวจ ได้รับบริการ

เด็กเร่ร่อน  -  -

คนไร้บ้าน  -  -

3. จํานวนศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน/จํานวนนกัเรียน

จ านวนเด็ก

250

90

30

ประเภท
จํานวน (ราย)

ประเภท
จํานวน (ราย)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ชมุชนบ้านมั่นคงสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ

ชมุชนหมู่บ้านพฒันาซอยสวนพลู

ที่ตัง้ช่ือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ลานกีฬาเขตสาทร

ชมุชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ



4. จํานวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสือ/ผู้ ใช้บริการ

จํานวน (แหง่)
ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดือน)

 -  -

3 300

5.  จํานวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย)

จํานวน

ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดือน)

 -  -

 -  -ศนูย์กีฬา

ประเภท

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนงัสือ

ศนูย์เยาวชน

ประเภท



6. จํานวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ

ลาน A .....4...... แหง่ ผู้ ใช้บริการ ..36,210 ราย/เดือน

ลาน B .....1....... แหง่ ผู้ ใช้บริการ ....35. ราย/เดือน

ลาน C .....5..... แหง่ ผู้ ใช้บริการ .2,630. ราย/เดือน

จํานวนลาน

กีฬา 

Extreme 

sports

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

7. จํานวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/ผู้ รับบริการ....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ......................ราย

8. จํานวนสวนสาธารณะ ....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ......................ราย

9. จํานวนศนูย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มมุเมือง....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ......................ราย

10. จํานวนศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นกัเรียน....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ....................ราย

11. จํานวนศนูย์ฝึกดนตรี ....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ....................ราย



12. จํานวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสที่ได้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส................... ราย

13. จํานวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสที่ต้องการความชว่ยเหลือด้านที่อยูอ่าศยั

ผู้สงูอายุ .....2.... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส................... ราย

14. จํานวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ที่ได้รับสวสัดิการกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

15. จํานวนเร่ืองร้องเรียนที่เก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธ์ิ ....4...  เร่ือง

16. เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการชว่ยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง ...3.........  ราย

17. เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับสวสัดิการและการสงเคราะห์ ......1  ราย



18. เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา...3...  ราย

19. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่มีรายได้ที่มั่นคง ...................  ราย

20. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่มีอาชีพที่มั่นคง...................  ราย

21. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่เข้าถึงแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ตํ่าเพ่ือการประกอบอาชีพ ................... ราย

22.  ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่ได้รับการจดทะเบยีนในฐานข้อมลู ................... ราย

23. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่ได้รับความคุ้มครองและความปลอดภยัในการทํางาน ................... ราย

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 

1. การมีงานท า

o  ผู้ มีงานทําและรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนของผู้ มีงานทํา/ผู้ วา่งงาน (ในระบบ/นอกระบบ)

 ผู้ มีงานทํา ราย

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน บาท/เดอืน

2. ตลาด/ตลาดนัด

จํานวนแผง

กทม. เอกชน

 / 78

 / 74

 / 35

 / 70

ตลาดคณุหญิงบญุมี

ตลาดสะพาน 2

ตลาดสวนพลู

ตลาดแสงจนัทน์

ช่ือตลาด
เจ้าของ

ทีต่ัง้/บริเวณ

1902 แขวงทุง่วดัดนิ

3 ถ.จนัทน์ แขวงทุง่วดัดอน

518 ซ. สวนพล ูทุง่มหาเมฆ

ถ.เจริญกรุง ทุง่วดัดอน



3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

แผง ผู้ ค้า (ราย)

1 ปากซอยสะพานคู่ ถนนพระราม 4 12 12

2 หน้าตลาดสวนพลู ซอยสวนพลู 1 1

3 ปากซอยประสาทคอร์ท 29 29

4 ถนนจันทน์ตัดใหม่ถึงแยกนางล้ินจี่ 8 8

5 หน้าตลาดคุณหญิงบุญมี 73 73

6 39 39

7 107 107

8 หน้าตลาดกิตติ ซอยเซ็นต์หลุยส์ 3 68 68

9 51 51

และอาคารเลขที ่232/11 (ฝ่ังซอยเลขค่ี)

- อาคารเลขที ่171 (ฝ่ังซอยเลขคู่) และ

อาคารเลขที ่230/23-24 (ฝ่ังซอยเลขค่ี)

10 หน้าศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 13 13

11 ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 6

12 27 27

เจริญกรุง 51 - ฝ่ังคู่ซอยเจริญกรุง 64

ถนนเจริญกรุงฝ่ังคู่ซอย 52-64ฝ่ังค่ี
ซอย 51-65

หน้าตลาด เจ ซี ต้ังแต่ไทยธนาคารถึง
แยกสาธุประดิษฐ์

จดุผอ่นผนั/บริเวณ

หน้าตลาดแก่นจันทน์ อาคารเลขที ่1080/1 - อาคารเลขที่1014

อาคารเลขที ่10/37 - อาคารเลขที่1309/3

อาคารเลขที ่220/16 - อาคารเลขที่168/3

อาคารเลขที่127/14 (ฝ่ังซอยเลขคู่)ปากทางเข้าสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศ
ไทย

จดุที่

จํานวน

อาคารเลขที ่26/1 - แยกถนนนางล้ินจี่

อาคารเลขที ่1856/12 - อาคารเลขที่

จดุเร่ิมต้น-สิน้สดุ

อาคารเลขที ่1034/17 – อาคารเลขที ่1034/1-2

อาคารเลขที ่490 - อาคารเลขที ่500/3

อาคารเลขที ่469 - หน้าสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

หมายเหตุ

หน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม - ปากซอยเจริญกรุง 65

หน้าสวนหย่อมสะพานตากสิน - กลางสะพานข้าม

ฝ่ังคู่ศาลเจ้าพ่อพรหมเมศร์ ฝ่ังค่ีปากซอย



13 46 46

14 หน้าแฟลตทหารเรือ ซอยงามดูพลี 25 25

15 ข้างสนามฟุตบอลซอยนราธิวาสฯ17 ข้างสนามฟุตบอลซอยนราธิวาสฯ 17 6 6

16 รอบสนามฟุตบอลซอยนราธิวาสฯ17 ท่าปล่อยรถประจําทางสาย 89 - รอบ 190 190

สนามฟุตบอลทุง่มหาเมฆ ซอยนราธิวาสฯ 17

17 หน้าอาคารเลขที ่1036/1-2 ถึง อาคารเลขที ่1036/1-2 - อาคารเลขที่1036/7 21 21

อาคารเลขที ่1036/7 ถนนพระราม 4

18 หลังโรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ถึงปากซอยสาทร 13 7 7

19 14 14

20 หน้าอาคารเลขที ่128/1 ถึงปากซอย 13 13

ถนนจันทน์ต้ังแต่ส่ีแยกเซ็นต์หลุยส์ถึง
ส่ีแยกเหนือใต้

หน้าร้านโออิชิถึงปากทางเข้าชุมชน
เซ็นต์หลุยส์ 3 ถนนนราธิวาส

เก็งชวน ถนนนางล้ินจี่

ทางเล้ียวถนนเจริญราษฎร์ ฝ่ังค่ีอาคาร

เลขที ่1400/6

ปากซอยปรีดี - ทางเข้าหอพักมหา

วิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ังค่ีซอยเจริญกรุง 57

ฝ่ังคู่ปากซอยเซ็นต์หลุยส์ 3 ฝ่ังค่ี

ปากซอยพระแม่มารี - ฝ่ังคู่หัวมุม

หจก.พีเอสทีรียูเนียน – ปากซอยสาทร 13

อาคารเลขที ่98 - ปากทางเข้าชุมชนเซ็นต์หลุยส์ 3

อาคารเลขที ่128/1 - ปากซอยเก็งชวน

เข้ามา 100 เมตร - ทางแยกที ่2



21 ซอยจันทน์ 24 (ซอยเย็นจิตร) 20 20

22 หน้าอาคารทีพีไอต้ังแต่อาคาร 14 14

เลขที ่26/21-26/34 ถนนจันทน์

790 ราย

ปากซอยจันทน์ 24 (ฝ่ังซ้าย) - สามแยกตัดซอยวัดปรก

อาคารเลขที ่26/21 - อาคารเลขที่26/34

รวมทัง้สิ้น



4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

พืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ที่ ไร่

จํานวนเกษตรกร ราย

ผลผลติ (ระบชุนิด/ประเภท/ช่วงเวลาทีไ่ด้ผลผลติ/ผลผลติตอ่ไร่)

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

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

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

ผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND 

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

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

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

สนิค้าชมุชนหนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์

1..เยลลี่ผลไม้..... 6 ไม้นวดยอดมงกฎุเพชร

2.นํา้มนัมะพร้าว sakila. 7 ข้าวแตน๋นํา้แตงโม

3..เยลลี่สมนุไพร D.O. 8 สบูน้่องหมากําจดัเห็บหมดัจากสมนุไพร

4. ชาสมนุไพรหอม

5. เสือ้นํา้หอมปรับอากาศ



5. โรงงาน

45

45

1.หจก. สามญันิติบคุคลสวุรรณการพิมพ์

2.สมัฤทธ์ิสปอร์ตแวร์

28(1) 29

28(1) 25

53 (1) 5

39 7

จํานวนแรงงาน

41(1) 7

28(1) 30

84(1).(3)

13. บริษัท ยหูลมิ จํากดั

250,252,254 ซอยสวุรรณสวสัดิ์ ถนนพระราม 4 ทุง่มหาเมฆ

โปรดกัส์ จํากดั

8. บริษัท ยหูลมิ จํากดั 84(1).(3)

84(1).(3)

11. บริษัท ยหูลมิ จํากดั

110/24 ซอยพฒันสนิ ถนนนางลิน้จ่ี ทุง่มหาเมฆ

583/5 ถนนนราธิวาสฯ ทุง่มหาเมฆ

9. บริษัท ยหูลมิ จํากดั

6. บริษัท เอส.อาร์.เท็กซ์ไทล์

3.บริษัท เรืองจนัทร์ จํากดั

4. ชวลติ

5. ไลออนพลาสตกิ

114/2 ซอยสวุรรณสวสัดิ์ ถนนพระราม 4 ทุง่มหาเมฆ

114/3-4 ซอยสวุรรณสวสัดิ์ ถนนพระราม4 ทุง่มหาเมฆ

30 ซอยศรีอกัษร ถนนเชือ้เพลงิ ทุง่มหาเมฆ

1719/4 ซอยสจิุนต์ขจร ถนนจนัทน์เก่า ทุง่มหาเมฆ

617/1 ซอยนราธิวาส 9 ถนนนราธิวาสฯ ทุง่มหาเมฆ

840/9 ซอยนราธิวาส 13 ถนนนราธิวาสฯ ทุง่มหาเมฆ

617/2 ซอยนราธิวาส 9 ถนนนราธิวาสฯ ทุง่มหาเมฆ

58/21-22 ซอยนราธิวาส 6 ถนนนราธิวาสฯ ยานนาวา

ช่ือโรงงาน ทีต่ัง้ ประเภทการประกอบการ**

7. นายเจริญ นววฒันทรัพย์ 84(1)

42

12. บริษัท ยหูลมิ จํากดั 653/7 ซอยนราธิวาส 9 ถนนนราธิวาสฯ ทุง่มหาเมฆ 84(1) 45

41

10. บริษัท ยหูลมิ จํากดั 607 ซอยนราธิวาส 9 ถนนนราธิวาสฯ ทุง่มหาเมฆ 84(1).(3) 40

88-90 ซอยสาทร15 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา

84(1).(3) 26

14. สาธรจกัรกล 68 497 ซอยเซ็นต์หลยุส์ 1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา

15. สาธรจกัรกล 64(9)  -



92 6

50/13,14,15 ซอยสะพานปลา ถนนเจริญกรุง ยานนาวา 6(3).(5) 15

92

7

12

7

6(5) 30

28. ร้านไก่สด 469/13 ซอยโรงนํา้แข็ง ถนนสาทรใต้ ยานนาวา

26. หจก. โอเซ่ียนเวลิด์ไวด์ กรุ๊ป 50/23-25 ซอยเจริญกรุง58 ถนนเจริญกรุง ยานนาวา

50/45,46,47 ซอยเจริญกรุง58 ถนนเจริญกรุง ยานนาวา

6

2

27. สนุทรี 50/41 ซอยสะพานปลา ถนนเจริญกรุง ยานนาวา 92 7

41(2)

60/3 ซอยก่ิงพล ูถนนเซ็นต์หลยุส์3 ยานนาวา

24. นางสาวสภุรณ์ ตนัตภิกัดิ์

64(13)

25. หจก.บิก๊แอนด์สมอลล์ กรุ๊ป 434/4-5 ซอนแสงจนัทร์ ถนนเจริญกรุง ยานนาวา

29. บริษัท บญุพงษ์ ซีฟู้ ด จํากดั

6(5)

22. บริษัท เจริญการพิมพ์ (1992) 1,3,5 ถนนเจริญกรุง ยานนาวา 41(1)

23. เอ็น บี อินดสัทรี

4

17. สนุทรี 50/40 ซอยสะพานปลา ถนนเจริญกรุง ยานนาวา 6(5) 35

16. ส.สมบรูณ์การพิมพ์ 43/1 ซอยก่ิงพล ูถนนสาทรใต้ ยานนาวา 41(1)

19. ส.ประเสริฐบริการ 402/65 ซอยดอนกศุล ถนนเจริญกรุง ยานนาวา 77(2) 7

18. นายป่ิน หลายพรประเสริญ 1657/4-6 ถนนเจริญกรุง ยานนาวา 63(2) 6

20. บริษัท มหาธานี 402/47-49 ซอยดอนกศุล ถนนเจริญกรุง ยานนาวา 53(1) 25

21.นางอาภรณ์ ตัง้สริิมิตร 50/43 ซอยสะพานปลา ถนนเจริญกรุง ยานนาวา

30. นางเพ็ญจิตต์ เหลอืงสมบรูณ์ 50/6 ซอยสะพานปลา ถนนเจริญกรุง ยานนาวา

ประดษิฐ์ภณัฑ์ จํากดั

92 3

31.สรุพนัธ์อินดสัทรี 619 ซอยวดัไผเ่งิน ถนนสาธุประดษิฐ์ ทุง่วดัดอน 67(1) 4

33.หจก.โรงงาน องัเง่ียบ 782-782/1 ซอยร่วมมิตร ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 65  -

32. หจก.เจียงเตก็เซ้ง 1466 ซอยจนัทราทิพย์ ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 28(1) 25



35. บ.ร่วมกิจโลหะกิจ (1992) จก. 1792/17 ซอยพระแม่มารี ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 64(12).(13) 12

34. บ. สนิอนนัต์แฟคโทร่ี จก. 1080/26-27 ซอยจนัทน์41 ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 28(1) 30

37.อโนทยัการช่าง 239/2 ซอยวดัไผเ่งิน ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 67(2) 3

36. บ. เอ.เอฟ.อตุสาหกรรม จก 296 ซอยวดัไผเ่งิน ถนนสาธุประดษิฐ์ ทุง่วดัดอน 64(13) 11

39.นายชยัรัตน์ สลกัฤทยั 1272/11 ซอยเฉลมิพร ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 53(4) 6

38.รุ่งวไิลย์ 720/131-132 ซอยร่วมมิตร ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 28(1) 50

41. โรงกลงึเจริญวฒันกิจ 1669/14 ซอยไวต ีถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 64(13) 2

40. บ.อิมพีเรียล จิวเวลร่ี 1535/105-106 ซอยรุ่งเพชร ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 84(1) 45

เซอร์วสิ ซพัพลาย จก.

42. บ.เอสวแีอนด์ควิ 70 ซอยทนรัุตน์ ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 39 8

44. โปโลเนียฮีตเตอร์ 100,102 ซอยจนัทร์16 ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 73 6

43.หจก.ศลิป์ทว ี(คณะบคุคล) 127 ซอยทนรัุตน์ ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 53(1) 10

46. เจริญเฮดเดอร์ 37/84-85 ซอยเย็นจิตต์ ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 77(2) 3

45. ไสวกลการ 1029/5 ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 67(2) 5

48. ณฐัภมิูการช่าง 713 ซอยวรพจน์ ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 64(12) 8

47. นายจิตต์ สง่าวรวงศ์ 355 ซอยวดัปรก2 ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 64(13) 3

50.วรีะภณัฑ์การพิมพ์ 1137/2 ซอยเดชา ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 41(1) 2

49.เลก็เจริญการช่าง 2/20-21 ซอยบําเพ็ญกศุล ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 64(13) 6

51. ช.กิจเจริญ 139/5 ซอยดอนกศุล 1 ถนนเจริญกรุง ทุง่วดัดอน 64(13) 2



41(1) 22

68. บ. ไทยเวร์ิจิวเวลร่ี จก. 122 ซอยนราธิวาสฯ10 ถนนนราธิวาส ทุง่วดัดอน 84(1) 50

70. วมิลพลาสตกิ 521/3-4 ซอยทนรัุตน์ ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 53(1) 7

69. โรงงานเจริญกิจ 64/1 ซอยมหธราดล ถนนนราธิวาส ทุง่วดัดอน

28(1) 4067. นส. สณีุย์ ณรงค์ชยั 1560,1562 ซอยทนรัุตน์ ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน

52.บ.สปีด เพรส จก. 327/92-93 ซอยเจริญกรุง ถนนเจริญกรุง ทุง่วดัดอน 41(1) 40

54 คอร่ี 140/1 ซอยยานนาเวศ ถนนสาธุประดษิฐ์ ทุง่วดัดอน 47(3) 25

53. เอส วายพฒันา 439/31 ซอยวดัปรก1  ถนนเจริญกรุง ทุง่วดัดอน 64(13) 6

56. ส.บรูณะเทรดดิง้ 16 ซอยจนัทน์43แยก31 ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 64(6 3

55. วภิา ศริิพลูเกียรตกิลุ 169 ซอยเย็นจิตต์ ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 78(2) 6

58. บ. กาญจนวงศ์ จก. 33/40-41 ซอยเซ็นต์หลยุส์ซอย 3 ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 87(4) 24

57. สมจิตต์ เอ็นจิเนียร่ิง 1223/26 ซอยจนัทน์ 22 ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 64(9) 5

60 อกัษรไพโรจน์ 79/5-6 ซอยทวสีทิธ์ิ ถนนสาธุฯ ทุง่วดัดอน 41(1) 8

59. นส. อษุณีย์ วงศ์มาศา 33/25,26,27,28 ซอยจนัทร์สะพาน 3 ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 28(1) 42

62.นายสมพล โปธาสนิธ์ 198/140 ซอยจนัทน์สะพาน 3 ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 70 3

61. พากรณ์ เอ็นจิเนียร่ิง 79-81-81/1 ซอยทวสีทิธ์ิ ถนนสาธุฯ ทุง่วดัดอน 64(13)(12) 5

64. หนงัหมศูนูย์การค้าวรรัตน์ 1617 ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 4(3) 29

63สนัตภิาพจกัรกล 198/274 ซอยเซ็นต์หลยุส์ซอย 3 ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 70 5

66. นายวบิลูย์ ภิรมย์โสภา 1370/1374  ซอยทนรัุตน์ ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 64(13) 4

65. รวทีรัพย์ไพศาล 275-277 ซอยทนรัุตน์ ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 33 25



89. บ. ไทยพาโก เอ็นเทอไพร์ส จก. 69 ซอยจนัทน์ 16 ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 73 6

88. นายชลอ โลหะเวโรจน์ 1682-1684 ซอยทนรัุตน์  ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 64(6) 6

87. บ. โปโลเนีย ฮิตเตอร์ จก. 404-412 ซอยทนรัุตน์  ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 53(4) 15

86. กําแพงโลหะกิจ 40/4 ซอยมหธราดล ถนนนราธิวาสฯ ทุง่วดัดอน 22(2) 9

85. บ. สตกิเกอร์ แอนด์ เลเบิล้ จก. 261/1 ซอยเย็นจิตต์  ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 41(1) 7

84.เอส ซี อินเตอร์แพค 46/86-88 ซอยเย็นจิตต์  ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 39 22

83. เลก็การช่าง 1970/43-44  ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 64(9) 3

82. บ. ลําพนูไชย ฮาร์แวร์ จก. 1610/1-2 ซอยจนัทน์ 31  ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 28(1) 50

81. นางแพรวทิพย์ เบญจธนะฉตัร 190/71-72 ถนนสาธุฯ ทุง่วดัดอน 39 4

80. บ. มาม่ี จก 81/1 ซอยเย็นจิตต์  ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 53(1) 5

79. หจก. ประสขุชยัการพิมพ์ 1838/40-41-42 ซอยพระแม่มารี  ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 41 9

78. นายประเสริฐ สจัจวรีะกลุ 1391/34-38 ซอยเอ่ียมยิ่ง  ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 64(5),(9) 12

77. บ. ซี แอนด์ เอส พริน้ตัง้ จก. 317/26-29  ซอยทนรัุตน์  ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 41(1) 7

74.บ. มาฮาลลาด ีเอ.เค. จก 1 ซอยนราธิวาสฯ 12 ถนนนราธิวาส ทุง่วดัดอน 84(1) 45

73. บ.วคิตอร่ี ออโต้พาร์ม อนัดสัตรี ้จก.27-29 ซอยจนัทน์13แยก12 ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 64(9) 4

72. นส. สณีุย์ ณรงค์ชยั 182-184 ซอยทนรัุตน์ ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 28(1) 25

71. ไทยรุ่งสริิ 521/3-4 ซอยทนรัุตน์ ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 53(1) 7

76. อัง้การช่าง 85 ซอยจนัทน์16แยก6 ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 63(2) 4

75. บ. ไทยอินเตอร์ โกลด์ จก. 57/2 ซอยทนรัุตน์ ถนนจนัทน์ ทุง่วดัดอน 72 8



**ประเภทการประกอบกิจการตามใบ รง.2 (กฎหมายวา่ด้วยโรงงาน)

90. นส.พวงรัตน์ ชยัพล 50/50-51 ซอยเจริญกรุง58 ถนนเจริญกรุง ยานนาวา 6(3) 7



6. สถานประกอบการ

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศนูย์การค้า ซปูเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท สถานีบริการนํา้มนั/ก๊าช ธนาคาร โรงจํานํา

 -  -  - 2 18 17  -  -

 - 2  - 1 11 5  -  - 

 - 11  -  - 23 8  -  -

ร้านขายทอง ร้านอาหาร

 - 142

 - 65

 - 86แขวง..ทุง่มหาเมฆ....

แขวง

แขวง..ทุง่วดัดอน.....

แขวง..ยานนาวา.........

แขวง.ยานนาวา.........

แขวง...ทุง่มหาเมฆ....

63

แขวง

แขวง..ทุง่วดัดอน.....

410

สถานประกอบการ (แหง่)

แผงอาหารริมบาทวถีิ

305

สถานประกอบการ (ตอ่)



7. การท่องเที่ยว

จํานวนแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่ ....5.. แหง่

จํานวน (แหง่)

1

1

1

1

1

กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม

พ.ย. - ธ.ค.

คา่ใช้จ่ายเฉลี่ยของนกัทอ่งเทีย่ว ..43,070.........บาท/คน/วนั

เร่ืองร้องเรียนของนกัทอ่งเทีย่ว เฉลี่ย ....................เร่ือง/เดอืน

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่ว

วดัยานนาวา

ช่วงเวลาทีมี่การทอ่งเทีย่ว

สะพานปลากรุงเทพ

วดัสทุธิวราราม

วดับรมสกล

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปีบ้านพลตรี มรว. ศกึฤทธ์ิ

ตลอดปี

กิจกรรม จํานวนนกัทอ่งเทีย่ว งบประมาณ

350,000

ชม ชิม ช้อป

คา่ใช้จ่ายโครงการ 30,000 / 3 วนั



ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สถิติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่

จํานวน 

(ครัง้/คด)ี

 -

 -

 -

ไม่ทราบ

5

 -

 -

ไม่ทราบ

2

ประเภท

อาชญากรรม

 - ทําร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

 - การกระทําผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ

หมายเหตุ

อบุตัเิหตทุางถนน

อคัคภียั

อาคารทรุด/ถลม่

ป้ายล้ม

สารเคมีร่ัวไหล

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ต้นไม้ล้ม



2. การป้องกัน

2.1 จํานวนป้าย/อาคารเสี่ยงภยั/

ประเภท จํานวน

ป้ายขนาดใหญ่ 15

อาคารเสี่ยงภยั 47

2.2 จ้านวนจุดเส่ียงในพืน้ที่ จุด

(1) สะพานลอยคนเดินข้าม

วิธีการป้องกัน/แก้ไข

หมายเหตุ

2.ปากซอยนาธิวาสราชนครินทร์ 12   

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

บริเวณ/พืน้ทีท่ีเ่ป็นจุดเส่ียง สาเหตุหรือปัจจัยเส่ียง

เป็นบริเวณทีอ่าจเกิดจุดเส่ียง

อันตรายต่าง ๆ

 เช่น จุดมืด สถานทีเ่ปล่ียวสถานที่

รกร้าง

3.หน้าปัม๊น้้ามันคาลแท็กซ์ ถนนนราธิวาส

ราชนครินทร์

5.ปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์    

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

4.สะพานลอย BRT อาคารสงเคราะห์     

          ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

หมายเหตุ

จัดเจ้าหน้าทีเ่ทศกิจ 

ตรวจจุดเส่ียงภัยต่อ

การเกิดอาชญากรรม 

เพือ่เฝ้าระวังพืน้ทีเ่ส่ียง

 ป้องปรามการเกิด

อันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

1.หน้าห้างแมคโคร ถนนนราธิวาสราช

นครินทร์



2. ป้ายรถโดยสารประจ้าทาง

เป็นบริเวณทีอ่าจเกิดจุดเส่ียง

อันตรายต่าง ๆ

 เช่น จุดมืด สถานทีเ่ปล่ียวสถานที่

รกร้าง

7.สะพานลอย BRT เทคนิคกรุงเทพ 

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

10.ปากทางเข้าถนนจันทน์เก่า ถนนจันทน์

11.หน้ามหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

ถนนนางล้ินจี่

8.ปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

9.ปากซอยสะพานคู่ ถนนพระราม 4

6.ปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
จัดเจ้าหน้าทีเ่ทศกิจ 

ตรวจจุดเส่ียงภัยต่อ

การเกิดอาชญากรรม 

เพือ่เฝ้าระวังพืน้ทีเ่ส่ียง

 ป้องปรามการเกิด

อันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

12.ปากซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้

13.สะพานลอยแยกถนนนราธิวาสราช

นครินทร์ (Sky Walk) ถนนสาทรใต้

14.ปากซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต้

15.ปากซอยสาร 15 ถนนสาทรใต้

16.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง



เป็นบริเวณทีอ่าจเกิดจุดเส่ียง

อันตรายต่าง ๆ เช่น จุดมืด สถานที่

เปล่ียวสถานทีร่กร้าง

จัดเจ้าหน้าทีเ่ทศกิจ 

ตรวจจุดเส่ียงภัยต่อ

การเกิดอาชญากรรม 

เพือ่เฝ้าระวังพืน้ทีเ่ส่ียง

 ป้องปรามการเกิด

อันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

1.หน้าบ้านเลขที ่1216 ถนนจันทน์

2.ตรงข้ามธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนน

จันทน์

3.หน้าบ้านเลขที ่1381/1 ตรงข้ามปัม๊

เซลล์ ถนนจันทน์

4.ปากซอยจันทน์ 12 ถนนจันทน์

7.ระหว่างซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 

กับซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 12 

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

5.หน้าปัม๊แก๊ส LPG ถนนจันทน์

6.หน้าร้านอาหารครัวยูเทริน์ 

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

8.หน้าร้านโออิชิ

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

11.หน้ามหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

ถนนนางล้ินจี่

9.หน้าอาคาร วี เอ คอร์ท

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

10.หน้ามหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์



(3) สวนหย่อมสาธารณะ

เป็นบริเวณทีอ่าจเกิดจุดเส่ียง

อันตรายต่าง ๆ เช่น จุดมืด สถานที่

เปล่ียวสถานทีร่กร้าง

เป็นบริเวณทีอ่าจเกิดจุดเส่ียง

อันตรายต่าง ๆ เช่น จุดมืด สถานที่

เปล่ียวสถานทีร่กร้าง

จัดเจ้าหน้าทีเ่ทศกิจ 

ตรวจจุดเส่ียงภัยต่อ

การเกิดอาชญากรรม 

เพือ่เฝ้าระวังพืน้ทีเ่ส่ียง

 ป้องปรามการเกิด

อันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

12.หน้าบ้านเลขที ่5 ถนนสาทรใต้

2.หลังแฟลตต้ารวจ สถานีต้ารวจนครบาล

 ยานนาวา ถนนสาทรใต้

13.หน้าสถานฑูตมาเลเซีย ถนนสาทรใต้

14.หน้าส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง

ถนนสวนพลู

15.หน้าอาคารลุมพินีปาร์ค ถนนพระราม

 4

16.ใกล้ซอยเจริญกรุง 64 ถนนเจริญกรุง

17.ปากซอยเจริญกรุง 69 ถนนเจริญกรุง

1.ศูนย์การค้าวรรัตน์ ถนนจันทน์ จัดเจ้าหน้าทีเ่ทศกิจ 

ตรวจจุดเส่ียงภัยต่อ

การเกิดอาชญากรรม 

เพือ่เฝ้าระวังพืน้ทีเ่ส่ียง

 ป้องปรามการเกิด

อันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน



(4) ตึกร้าง บ้านร้าง ทีร่กร้าง ใต้สะพาน

(5) พืน้ทีเ่ส่ียงภัยอื่นๆ

2.ศูนย์กีฬาส้านักงานเขตสาทร 

 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
3.ใต้ทางด่วนถนนเจริญราษฎร์

 (บ้านหนังสือ) ถนนเจริญราษฎร์

4.หน้าสถานฑูตเดนมาร์ค สถานฑูต

ออสเตรีย ซอนสุนันทา ถนนสาทรซอย 1

จัดเจ้าหน้าทีเ่ทศกิจ 

ตรวจจุดเส่ียงภัยต่อ

การเกิดอาชญากรรม 

เพือ่เฝ้าระวังพืน้ทีเ่ส่ียง

 ป้องปรามการเกิด

อันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

4.โรงพยาบาลยาสูบเก่า ถนนสาทรใต้

2.ปากซอยสุวรรณสวัสด์ิ ถนนพระราม 4 

3.ถนนเชื้อเพลิงออกถนนพระราม 4 

(ใต้ทางด่วน)

1.หน้าร้านอาหารเดือนเพ็ญ 

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

เป็นบริเวณทีอ่าจเกิดจุดเส่ียง

อันตรายต่าง ๆ เช่น จุดมืด สถานที่

เปล่ียวสถานทีร่กร้าง

5.ตรงข้ามทีจ่อดรถของวัดยานนาวา 

ถนนเจริญกรุง

6.ซอยจันทน์ 34/1 ถนนจันทน์

เป็นบริเวณทีอ่าจเกิดจุดเส่ียง

อันตรายต่าง ๆ เช่น จุดมืด สถานที่

เปล่ียวสถานทีร่กร้าง

1.ซอยสวนพลู 8 (ซอยประสาทคอร์ท)

ถนนสวนพลู
จัดเจ้าหน้าทีเ่ทศกิจ 

ตรวจจุดเส่ียงภัยต่อ

การเกิดอาชญากรรม 

เพือ่เฝ้าระวังพืน้ทีเ่ส่ียง

 ป้องปรามการเกิด

อันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน



2.3 จํานวนจดุตดิตัง้และจํานวนกล้อง cctv ในพืน้ที่

กรณีที ่1 ตดิตัง้แล้วเสร็จ (เช่ือมโยงสญัญาณภาพมายงัสํานกังานเขตสาทร)   จํานวน  25 จดุ  จํานวน    47  กล้อง

กรณีที ่2 ตดิตัง้แล้วเสร็จ (ยงัไม่เช่ือมโยงสญัญาณภาพมายงัสํานกังานเขตสาทร)  จํานวน  47 จดุ  จํานวน 233  กล้อง

2.4 จํานวนไฟสอ่งสวา่งในพืน้ที ่ .....................ดวง

เป็นบริเวณทีอ่าจเกิดจุดเส่ียง

อันตรายต่าง ๆ เช่น จุดมืด สถานที่

เปล่ียวสถานทีร่กร้าง

5.หน้าบา้นเลขที่ 357 ซอยจันทน์ 16 (ศูนย์

การค้าวรรัตน์) บา้นบคุคลส้าคัญ ดร.เจริญ คันธ

วงค์

จัดเจ้าหน้าทีเ่ทศกิจ 

ตรวจจุดเส่ียงภัยต่อ

การเกิดอาชญากรรม 

เพือ่เฝ้าระวังพืน้ทีเ่ส่ียง

 ป้องปรามการเกิด

อันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน



2.5 จํานวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีตํารวจในพืน้ที่

2.6 จํานวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลงิ/หวัจ่ายนํา้ดบัเพลงิ

สถานี  ยานนาวา/ถนนจนัทน์/ทุง่มหาเมฆ

สถานี

........89..............แหง่

.........-.............มลูนิธิ

2.7 ความเร็วเฉลี่ยในการเข้าถึงพืน้ทีเ่กิดเหตกุรณีเกิดอบุตัภิยัตา่ง .ๆ.....15............. นาที

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

แขวงยานนาวาทัง้แขวง, 70% 

ของแขวงทุง่วดัดอน

พืน้ทีใ่ห้บริการ

สถานี ทุง่มหาเมฆ แขวงทุง่มหาเมฆทัง้แขวง

สถานี ยานนาวา

จํานวนหวัจ่ายนํา้ดบัเพลงิในพืน้ที่

จํานวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ที่

สถานี วดัพระยาไกร 30 % ของแขวงทุง่วดัดอน

จํานวนสถานีดบัเพลงิ

จํานวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
........3...........

สถานี



ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหต ุ: นําเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ)

1. สถิตกิารเลอืกตัง้

ผู้ มีสทิธ์ิ ผู้มาใช้สทิธ์

สว. 65070 19402 30 มี.ค.57

สส. 65235 11806 2 ก.พ. 57

 ผว.กทม. 64952 40946 3 มี.ค.56

สก. 66275 26204 29 ส.ค. 53

สข. 66049 26581 29 ส.ค. 53

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

(มีจํานวนมลูนิธิ 86 มลูนิธิ แตไ่ม่มีวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว)

สมาชิก(ราย) จํานวนครัง้ทีต่ัง้ช่ือองค์กร กิจกรรมทีด่ําเนินการในพืน้ที่

การมีสว่นร่วม (ราย)
การเลอืกตัง้



3. จํานวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

จํานวน (คน)

6

2

4

1

710

83

1

5

หมายเหตุ

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

 - อาสาสมคัร อปพร.

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในสํานกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย

 - อาสาสมคัรดนตรี

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)

อาสาสมคัร

สามารถปฏิบตัหิน้าที่

ได้ประมาณ 100 คน

 - อาสาสมคัรลานกีฬา



 - อาสาสมคัรพิทกัสิ่งแวดล้อม

 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ



ปัญหาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพืน้ทีเ่ขต

ด้าน ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพืน้ที่ แนวทางแก้ไข

1. ดา้นกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน

1.เขตสาทรเป็นพืน้ทีแ่ออัด แน่นหนา
2. ผิวจราจร/ทางเท้าชํารุดมาก แต่เขตไม่
สามารถปรับปรุงได้เนื่องจากอยู่ในความ
รับผิดชอบของสํานักโยธา
3. พืน้ทีเ่ป็นตรอก ซอย ขนาดเล็ก

1.มีการใช้ทีดิ่นเพือ่สร้างทีพ่ักอาศัยเป็น
จํานวนมาก
2.ประชาชนสัญจรลําบาก บางคร้ังเกิด
อุบัติเหตุ
3. การปฏิบัติในพืน้ทีล่่าช้าและไม่สะดวก

1.ควบคุมการสร้างอาคารตึกสูงตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด และพัฒนาให้มีการบริการ
ระบบการคมนาคม การขนส่ง
2. ผิวทางเท้า ควรโอนให้เป็นอํานาจสํานักงาน
เขตดําเนินการ
3. กําหนดเวลาปฏิบัติงานให้ไม่ตรงกับ
ช่วงเวลาทีป่ระชาชนเดินทางบนท้องถนน, นํา
รถขยะขนาดเล็กทีเ่หมาะกับสภาพพืน้ทีแ่ละ
สภาพจราจรภายในเขต, เร่งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีใ่ห้รวดเร็ว เพือ่ลดปัญหาจราจรติดขัด

2. ดา้นสังคม

1.เขตสาทรเป็นสังคมชุมชนเมืองขนาดใหญ่
2. ประชาชนไม่ให้ความสําคัญการคัดแยกขยะ
เพือ่ลดปริมาณมูลฝอย, ประชาชนไม่นําขยะมา
วางตามเวลาทีก่ําหนด

1.มีประชาชนเข้ามาพักอาศัยในพืน้ทีเ่ขต
เป็นจํานวนมาก
2. ขยะมูลฝอยเพิม่ขึ้นและอาจตกต้าง

1.การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตทีดี่ให้แก่
ประชาชน และการสร้างจิตสํานึกการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
2.รณรงค์ให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ใน
การคัดแยกขยะเพือ่ลดปริมาณมูลฝอย และ
พร้อมขอความร่วมมือให้นําขยะมาวางตาม
เวลาทีก่ําหนด เพือ่ไม่ให้ขยะตกค้าง ลดปัญหา
กล่ินภาพลักษณ์ทางเท้าทีไ่ม่สวยงาม



3. ดา้นเศรษฐกิจ

เขตสาทรเป็นศูนย์การกลางย่านการค้าขนาด
ใหญ่

มีประชาชนเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะ   
           ผู้ประกอบอาชีพค้าขายหาบเร่-
แผงลอย ทําการค้าขายบนทางเท้า
สาธารณะ

เพือ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้าง
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ทาง
เท้า ควรจัดหาตลาดรองรับผู้ค้าและพัฒนา
ตลาดให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัยแก่
ผู้บริโภคสินค้า

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ปัญหาน้ําเน่าเสียในคูคลอง และขยะตกค้าง
เป็นแหล่งเพาะพันธุย์ุงลาย และอันตราย
ทีเ่กิดจากขยะต่อผู้คน

ปรับปรุงคุณภาพน้ํา การบําบัดน้ําเสีย การ
ส่งเสริมรณรงค์ไม่ทิง้ขยะลงในคูคลอง และการ
จัดเก็บขยะตกค้างอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้การ
คัดเลือกขยะเพือ่ความปลอดภัยจากขยะ
อันตราย อีกทัง้ยังสามารถนําขยะมา
ประยุกต์ใช้ได้อีกเป็นการรักษาส่ิงแวดล้อม

5. ดา้นสาธารณสุข

ปัญหาสุขภาพ กับสังคมชุมชนเมือง

เกิดพฤติกรรมทีเ่ส่ียงต่อสุขภาพของ
ประชาชน การไม่ออกกําลังกาย การใช้
สารเสพติด และการบริโภคอาหารไม่ถูก
สุขลักษณะ

การให้บริการตรวจสุขภาพอย่างสม่ําเสมอ 
และการส่งเสริมป้องกัน แนะนําบริการสุขภาพ
 การสร้างพัฒนาศูนย์กีฬาเป็นการต่อต้านยา
เสพติดแก่เยาวชน



6. ดา้นการบริหารจดัการ

1.การดําเนินโครงการบริการสาธารณะ
2. สํานักงานเขตรับโอนภารกิจจากหลาย
หน่วยงานตาม พรบ.กระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น
แต่มิได้รับการจัดสรรบุคลากรและงบประมาณ
เพือ่รองรับภารกิจทีโ๋อนมา
3. อัตรากําลัง วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ

1.คุณภาพการให้บริการทีดี่ การ
ให้บริการสาธารณะ 
2. ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพืน้ทีไ่ด้ดีเนื่องจาก
ปริมาณงานทีรั่บโอนมามีจํานวนมากแต่
บุคลากรมีเท่าเดิม
3. การปฏิบัติงานในพืน้ทีล่่าช้าและไม่
สะดวก

1.เพิม่ประสิทธิภาพให้กับการบริหารจัดการ
โครงการบริหารสาธาณะ การกําหนดนโยบาย
 การนําโยบายไปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ ์มี
ประสิทธิภาพ ได้ปริมาณทีเ่พียงพอ การ
บริหารงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ รวมทัง้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินโครงการบริการสาธารณะ
2.สํานักงาน ก.ก. ควรมีการวิเคราะห์ปริมาณ
งานต่างๆก่อนรับโอนโดยประสานหน่วยงานที่
จะต้องรับผิดชอยว่าเมื่อได้รับมาแล้วจะ
สามารถดําเนินการได้หรือไม่ และต้องจัดสรร
บุคลากรอย่างไรเพือ่ความสมดุลระหว่าง
ปริมาณคนและปริมาณงาน ทัง้นี้ควรมาหา
ข้อมูล ณ สํานักงานเขตด้วย มิใช่นั่งเทียนอยู่
ในส่วนกลางแล้วจินตนาการว่าเขตไม่มีงานทํา
3. เพิม่รอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีเ่พือ่ให้
เพียงพอต่อสภาพปัญหา และจัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าทีใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทัง้สํารวจความจําเป็นและขอจัดสนนงบ
ประมาณเพิม่เติม

7. อ่ืน ๆ (ระบุ)




