
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการก าหนดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตวัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจดัท าฐานข้อมูลส านักงานเขตวัฒนา

ประเดน็ในการวบรวมขอ้มลูเพ่ือจัดท าขอ้มลูเพ่ือการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขต

๑.     ขอ้มลทัว่ไป

๑) ประวัตคิวามเป็นมาของพ้ืนที/่ส านักงานเขต

ในพืน้ทีเ่ขตคลองเตยมีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองเพิม่มากขึ้น ท าให้การตรวจดูแลทุกข์สุขของประชาชนไม่ทัว่ถึง 

การบริการติดขัด ไม่คล่องตัว เพือ่ประโยชน์ในการปกครองและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน กรุงเทพมหานครจึงได้

จัดต้ังส านักงานเขตคลองเตย สาขา ๑ ขึ้นตามมติ กก. คร้ังที ่๒/๒๕๓๘ 

ลงวันที ่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ และเปิดบริการเมื่อวันที ่๑ สิงหาคม ๒๕๓๘ โดยในระยะแรกยังใช้อาคาร

เดิมของส านักงานเขตคลองเตยเป็นส านักงาน ต่อมาได้ย้ายทีท่ าการไปอยู่ที ่อาคารโมเดอร์ทาวน์ เลขที ่๙๙ 

ซอยสุขุมวิท ๖๓ (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เมื่อวันที ่๖ ตุลาคม ๒๕๔๐  ในการจัดต้ังส านักงานเขต

คลองเตย สาขา ๑ นั้น กรุงเทพมหานครได้ประกาศจัดต้ังแขวงในพืน้ทีเ่ขตคลองเตยเพิม่ขึ้นอีก ๓ แขวง จาก

เดิม ๓ แขวง รวมเป็น ๖ แขวง และก าหนดให้ส านักงานเขตคลองเตย สาขา ๑ มีอ านาจหน้าทีใ่ห้บริการ

ประชาชนทีอ่าศัยอยู่ในแขวงคลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ และ พระโขนงเหนือ ซ่ึงต้ังขึ้นใหม่นั้น 

ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศลงวันที ่๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ เปล่ียนแปลงพืน้ทีเ่ขต

คลองเตย และจัดต้ังเขตวัฒนาขึ้นโดยให้ผลต้ังแต่วันที ่๖ มีนาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไป พืน้ทีเ่ขตวัฒนาคือพืน้ที่

บริการของส านักงานเขตคลองเตย สาขา ๑ เดิมนั่นเอง จึงอาจกล่าวได้ว่าส านักงานเขตคลองเตยสาขา ๑ ซ่ึง

ก าเนินการให้บริการประชาชนเป็นเวลา ๒ ปี ๖ เดือน ๕ วัน ได้รับการยกฐานะเป็น “เขตวัฒนา” ในวันที ่๖ 

มีนาคม ๒๕๔๑ เขตวัฒนาจัดอยู่ในกลุ่มกรุงเทพใต้ ซ่ึงถือเป็นเศรษฐกิจใหม่ และการพัฒนาตามแนววงแหวน

อุตสาหกรรม

“ส านักงานเขตวัฒนา” ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ เจ้า

ฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที ่๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน ส านักงานเขต

วัฒนามีทีท่ าการต้ังอยู่ ณ อาคารลิเบอร์ต้ีพลาซ่า (ชั้น ๖ – ๘ ) เลขที ่๑๐๐๐/๒๙-๓๔ ซอยสุขุมวิท ๕๕ 

(ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

๒. พ้ืนทีเ่ขตปกครอง อาณาเขตตดิตอ่ และแผนที่

ส านักงานเขตวัฒนามีพืน้ที ่๑๒.๕๖๕ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น ๓ แขวง ได้แก่ 

แขวงคลองเตยเหนือ  พืน้ที ่๒.๑๐๙ ตารางกิโลเมตร



แขวงคลองตันเหนือ   พืน้ที ่๗.๐๓๑ ตารางกิโลเมตร

แขวงพระโขนงเหนือ  พืน้ที ่๓.๔๒๕ ตารางกิโลเมตร

    อาณาเขตตดิตอ่

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ เขตราชเทวีและเขตห้วยขวาง 

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ เขตสวนหลวงและเขตพระโขนง

ทิศใต้  ติดต่อกับ เขตคลองเตย

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ เขตปทุมวัน

   แนวเขตการปกครองของเขตวัฒนา

    ทิศเหนือ  เร่ิมต้นจากจัดบรรจบระหว่างแนวเขตทางรถไฟสายช่องนนทรีด้านตะวันออกกับ

คลองแสนแสบฝ่ังเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองแสนแสบฝ่ังเหนือบรรจบคลองตันฝ่ังตะวันออก

   ทิศตะวันออก เร่ิมต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองแสนแสบฝ่ังเหนือกับคลองตันฝ่ัง

ตะวันออกไปทางทิศใต้ตามแนวคลองตันฝ่ังตะวันออก บรรจบคลองพระโขนงฝ่ังตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ตามแนวคลองพระโขนงฝ่ังตะวันออก บรรจบคลองบางนางจีนฝ่ังตะวันออกไปทางทิศใต้ตามแนวคลองบางนางจีนฝ่ัง

ตะวันออก บรรจบซอยสุขุมวิท ๘๑ (ศิริพจน)์ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวขอบทางซอย

สุขุมวิท ๘๑ (ศิริพจน)์ ไปฟากตะวันออก ไปบรรจบของทางถนนสุขุมวิทฟากเหนือ

    ทิศใต้ เร่ิมต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวของทางซอยสุขุมวิท ๘๑ (ศิริพจน)์ ฟาก

ตะวันออกฟากตะวันออกกับแนวขอบทางถนนสุขุมวิทฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวขอบทางถนน

สุขุมวิทฟากเหนือ บรรจบแนวเขตทางรถไปสายช่องนนทรีด้านตะวันออก

ทิศตะวันตก เร่ิมต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนสุขุมวิทฟากเหนือกับแนวเขต

ทางรถไฟสายช่องนนทรีด้านตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายช่องนนทรีด้านตะวันออกบรรจบ

แนวคลองแสนแสบฝ่ังเหนือ

๓. อ านาจหน้าที/่ความรับผิดชอบของฝ่ายตา่ง ๆ ในส านักงานเขต

       ๑. ฝุายปกครอง มีอ านาจหน้าทีเ่กี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียน 

พินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ 

ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การปูองกันและบรรเทาสาธารณ 

ภัย การเลือกต้ัง การท าประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค 

การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ 

การรับเร่ืองร้องทุกข์ การส่ือสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 



งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคล่ือนที ่งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ 

นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทัว่ไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วย 

อ านวยการและเลขานุ การ งานพิธี การ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ 

กลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทัว่ไปของส านักงานเขต งานทีไ่ม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าทีข่องส่วน 

ราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

      ๒. ฝุายทะเบียน มีอ านาจหน้าที ่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน 

ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทัว่ไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การ 

ควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิ ทธิเลือกต้ัง 

และการพิจารณาก าหนดหน่วยเลือกต้ัง การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบและ 

หน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

      ๓. ฝุายโยธา มีอ านาจหน้าที ่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน 

ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร ส่ิงสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า 

การพิจารณาอนุญาตกระท าการต่าง ๆ ในทีส่าธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การจัดหาหรือจัดการ 

กรรมสิทธิท์ีดิ่น และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพือ่กิจการทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีห่รือเพือ่ประโยชน์สาธารณะ 

อย่างอื่ น โดยวิธีตกลงซ้ือขาย การขออุทิศ และการจัดซ้ือโดยวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี การดู แล 

รักษาทีส่าธารณะและทีข่องเอกชนทีย่ินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบ ารุงดูแลรักษาคูคลอง 

ทางหรือท่อระบายน้ า สะพานข้ามคลอง การปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ร่วมมือกับส านักผังเมืองใน 

การวางและจัดท าผังเมืองประเภทต่าง ๆ การควบคุมอาคารตามทีไ่ด้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิง 

ไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ทีดิ่น การก าหนดพืน้ทีท่ีจ่ะจัดรูปทีดิ่น 

กรณีทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ฉพาะภายในเขต การจัดท า ติดต้ัง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดปูายชื่อซอยปูาย 

จราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดท าคันชะลอ 

ความเร็ว การติดต้ัง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการส ารวจออกแบบ 

หรือประมาณราคาเพือ่ของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง 

ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษาตามสัญญาหรืออ านาจหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบด้วย และหน้าทีอ่ื่นที ่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

      ๔. ฝุายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอ านาจหน้าทีเ่กี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล 

สถานทีแ่ละการประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 

และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม การสุขาภิบาลทัว่ไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูก 



สุขลักษณะ การควบคุม ดูแลการจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา 

ควบคุมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมี 

ส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค การควบคุมการเล้ียง 

หรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ ก าจัด ห้าม ปูองกันและระงับเหตุร าคาญทีอ่าจเกิดหรือเกิดขึ้นในที ่

สาธารณะหรือสถานทีเ่อกชน การอนุญาตให้ใช้เคร่ืองขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน 

สถานีบริการน้ าามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การ 

ใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหร่ี โรงงาน เป็นต้น และหน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

      ๕. ฝุายรายได้ มีอ านาจหน้าทีเ่กี่ยวกับการด าเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่ 

ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ 

ค้างช าระภาษีทีอ่ยู่ในพืน้ทีเ่ขต การด าเนินคดีแก่ผู้ ค้างช าระภาษี การจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บ 

รายได้ การจัดท าสถิติการจัดเก็บรายได้ แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าทีอ่ื่นที ่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

      ๖. ฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอ านาจหน้าทีเ่กี่ยวกับการรักษาความสะอาด 

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะส่ิงแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ า 

เจ้าพระยาเรือท่องเทีย่ว และเรือสินค้า) การสู บขนถ่ายส่ิงปฏิกูล ไขมัน และน้ ามัน การจัดเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การปลูก ดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาต 

ตัดและขุดย้ายต้นไม้ในทีส่าธารณะ การจัดท าแผนการปลูกต้นไม้และพืน้ทีสี่เขียวในพืน้ทีเ่ขตทีรั่บผิดชอบ 

การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที ่ทีม่ี ความส าคัญทางประวัติศาสตร์และ 

สถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือได้ รับ 

มอบหมาย 

       ๗. ฝุายการศึกษา มีอ านาจหน้าทีเ่กี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย 

ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ประสาน ตรวจสอบ กล่ันกรองงานด้านการบริหารงานบุ คคลและสวัสดิ การของข้าราชการครู และ 

บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพืน้ที ่เพือ่น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น วิเคราะห์ 

ข้อมูลประชากรวัยเรียนเพือ่การวางแผนการรับนักเรียนแต่ ละระดับ ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อเด็ก 

อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่งให้สถานศึกษาทีรั่บผิดชอบในพืน้ที ่เขตเพือ่เตรียมการรับนักเรียน 

ประสานงาน ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในพืน้ทีเ่ขต รวบรวม ศึกษา วิ เคราะห์ 

กล่ันกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพือ่น าเสนอผู้อ านวยการเขต ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและ 



ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เกี่ยวกับงานการศึกษาของส านักงานเขต วางแผนและด าเนินงานในการระดม 

ทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน ประสานและรวบรวมข้อมูลที ่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรทีส่นับสนุนการ 

จัดการศึกษาทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสวัสดิ 

ภาพในสถานศึกษา การส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การคุ้มครองสิทธิของนักเรียน ส ารวจและ 

จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 

และประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการนักเรียนของ 

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส่งเสริมและ

พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีแ่ละประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประสานการส ารวจข้อมูล ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ด้อยโอกาส 

เด็กความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ด าเนินการด้านภารกิจของศูนย์ วิชาการ 

ด าเนินการด้านการเงิน การงบประมาณและการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ และหน้าทีอ่ื่นที ่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

       ๘. ฝุายการคลัง มีอ านาจหน้าทีเ่กี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที ่

เบิกจ่ายจากเงิ นงบประมาณกรุ งเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงิ นอื่นใด 

(ได้แก่ การรั บเงิน การเบิกจ่ายเงิน การน าส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดท า 

สรรพบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดท างบเดือนแสดงรายการจ่ายเงิน 

ของหน่วยงาน การจัดท ารายงานทางการเงินตามระยะเวลาทีก่ าหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 

เพือ่การบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

การควบคุมการจั ดท าแผนการใช้ จ่ ายเงินเพือ่การบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการ 

ด าเนินงาน ด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลัง 

ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ 

ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จ านวน ๙ ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน 

ระบบงานบัญชีระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซ้ือ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงาน 

บริหารคลั งพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน) การบริหารข้ อมูลและรายงาน 

ภาพรวมของงบประมาณการเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

หรือได้รับมอบหมาย 

       ๙. ฝุายเทศกิจ มีอ านาจหน้าทีเ่กี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

และกฎหมายอื่นที ่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร การควบคุ ม ดูแลความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริม 



สนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทัว่ไป งานเกี่ยวกับคดีและการประสานงานกับ 

เจ้าหน้าทีต่ ารวจในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับคดี และหน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

      ๑๐. ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอ านาจหน้าทีเ่กี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาชุมชน 

และสังคมทัง้ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนา 

สภาพแวดล้อมและทีอ่ยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริม 

สนับสนุนและจัดต้ังสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุง 

ชุมชน การร้ือย้ายชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพือ่จัดหาทีอ่ยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพการ 

จัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต การด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงิน 

ออมครอบครัว การด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ 

ผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการ 

ด าเนินงานสถานรับเล้ียงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬาและลาน 

กีฬา การด าเนินการเกี่ยวกับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการ 

ด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟืน้ฟู บ ารุงรักษา 

ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งาน 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเทีย่วและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว การสนับสนุนและประสานการ

ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเทีย่ว การให้ค าปรึกษาแนะน าทาง 

วิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อมเพือ่การเกษตร การด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอด 

เทคโนโลยีการเกษตร และหน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย



1. จ านวนประชากรในพ้ืนท่ีจ าแนกตามอายแุละแขวง

                                                                                      อายุ

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

ชาย 165 284 289 300 295 304 317 309 260

หญิง 161 288 311 302 319 299 297 360 341

รวม 326 572 600 603 614 603 614 669 601

ชาย 1,647 1622 1739 1865 1697 2295 1849 1933 1851

หญิง 1,615 1572 1651 1853 1785 2249 2034 2173 2218

รวม 3,262 3194 3390 3718 3482 4544 3883 4106 4069

ชาย 480 573 610 658 644 750 814 810 742

หญิง 489 585 545 651 697 774 976 959 988

รวม 969 1158 1155 1309 1341 1524 1790 1769 1730

ชาย 1508 1792 1966 2124 2005 2193 2384 2384 2394

หญิง 1434 1694 1927 2203 2110 2231 2763 2940 3042

รวม 2942 3486 3893 4237 4115 4424 5121 5324 5436

รวมทั้งหมด 82,637

เพศ

แขวงคลองตนัเหนือ

แขวงพระโขนงเหนือ

3 แขวง

แขวงคลองเตยเหนือ

แขวง



                                                                                  อายุ

45 - 49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89

ชาย  224 231 199 162 122 94 83 38

หญิง 347 321 285 262 226 140 126 91 57

รวม 598 545 516 461 388 262 220 174 95

ชาย 2169 1213 1175 1105 805 582 498 374 204

หญิง 1811 1598 1459 1357 1026 812 671 445 330

รวม 3980 2811 2634 2462 1831 1394 1169 819 534

ชาย 723 682 750 650 437 355 286 192 87

หญิง 898 937 915 809 617 454 408 292 194

รวม 1621 1619 1665 1459 1054 809 694 484 281

ชาย 2284 2137 2076 1908 1337 1007 817 586 298

หญิง 2846 2828 2595 2360 1775 1384 1155 805 573

รวม 5148 4965 4671 4268 3112 2391 1972 1391 871

แขวง เพศ

3 แขวง

แขวงพระโขนงเหนือ

แขวงคลองตนัเหนือ

แขวงคลองเตยเหนือ



90-94 95-100 100>

ชาย 12 12 1

หญิง 22 15 1

รวม 34 27 2

ชาย 95 64 5

หญิง 144 72 13

รวม 239 136 18

ชาย 61 33        -

หญิง 103 41       -

รวม 164 74       -

ชาย 154 98 110

หญิง 254 123 154

รวม 408 221 264

รวมทั้งหมด 82,637 408 221 264

แขวงพระโขนงเหนือ

แขวงคลองตนัเหนือ

เพศแขวง
                                           อายุ

3 แขวง

แขวงคลองเตยเหนือ



2. จ านวนการเกิด การตาย การยา้ยถ่ินของประชากรในพ้ืนท่ี 

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

แขวงคลองเตยเหนือ 1,713           2,252           29 38 173 168

แขวงคลองตนัเหนือ 831 892 3,163           1,792          192 240 308 226

แขวงพระโขนงเหนือ 107 123 122 131 113 59

รวม 2,651           3,267           3163 343 409 594 453

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556

แขวงคลองเตยเหนือ 370 454 439 369 396

แขวงคลองตนัเหนือ 1,849           1,968           2,173           3,669          4,173      

แขวงพระโขนงเหนือ 1,004           1,064           1,291           995 1,153      

รวม 3,223           3486 3903 5033 5722

การยา้ยเขา้

แขวง
การเกิด

 

การตาย

การยา้ยออก



3. การยา้ยถ่ินและเหตุของการยา้ยถ่ิน

แขวง........... แขวง....... แขวง......... แขวง......... รวม

หางานท า

ตอ้งการเปล่ียนงาน

ตอ้งการรายไดเ้พ่ิมข้ึน

หนา้ท่ีการงาน

ศึกษาต่อ

ยา้ยท่ีอยอ่าศยั

กลบัภูมิล าเนา

ติดตามครอบครัว

ท ากิจการครอบครัว

รักษาตวั 19,505

ขาดคนดูแล

ดูแลผูอ่ื้น

อ่ืน ๆ 

สาเหตุ/แขวง
จ านวน (คน) แยกรายแขวง



4. จ านวนแรงงานต่างดา้วท่ีลงทะเบียน

แขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองตนัเหนือ แขวงพระโขนงเหนือ

พม่า 2,236           5,299           2,239           

ลาว 157 1,378           577

เขมร 78 354 262

อ่ืน ๆ (ระบุ) 2,471           7,031           3,078           

5. ความหนาแน่นของประชากร

พ้ืนท่ี จ านวนบา้น 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวงคลองเตยเหนือ 8,496 3,947 4,549 2.109 12,641 12,641

แขวงคลองตนัเหนือ 51,411 24,651 26,760 7.031 32,495 32,495

แขวงพระโขนงเหนือ 22,730 10,378 12,352 3.425 16,913 16,913

ประชากร
แขวง ครอบครัว

     ความหนาแน่น     
(คน/ตร.กม.)

6,636

7,312

4,028

ประเทศ
จ านวน (คน) แยกแขวง



6. จ านวนประชากรแยกตามการนบัถือศาสนา (คน)

ศาสนา จ านวน (คน)

พทุธ

อิสลาม

คริสต์

อ่ืนๆ (ระบุ)

5. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนท่ีเขต

ศาสนา จ านวน (แห่ง)

พทุธ 2

อิสลาม 6

คริสต์ 17

อ่ืนๆ (ระบุ)



6. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวตัถุท่ีควรแก่การอนุรักษ์

แขวง จ านวน (แห่ง)

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

7. กิจกรรมตามประเพณีท่ีส าคญั โดดเด่น

กิจกรรม

1โครงการส่งเสริมวฒันธรรม

ประเพณีไทยประจ าทอ้งถ่ิน

จ านวน 2 กิจกรรม

 - กิจกรรมสืบสานวฒันธรรม

และประเพณีของชาวมุสลิม

 - กิจกรรมอนุรักษป์ระเพณี

วฒันธรรมไทยประจ าทอ้งถ่ิน

ช่ือ ความส าคญั

ความส าคญั ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม



โครงสร้างการบริหารและอตัราก าลงั 

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

17 18 11 11

16 16 1 1

13 13 44 46

13 13 1 1

15 16 2 2

17 19 40 42

12 12 2 3

13 13 2 2

12 13 515 522

13 13 5 5

141 คน 146 คน 623 คน 635 คน

2. จ านวนขา้ราชการการเมือง

1 คน

7 คน

3. รายไดข้องส านกังานเขต 

ประมาณการ รายไดจ้ริง

 - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 600,000,000.00 ############

3,800,000.00     3,901,341.67    

22,500,000.00   23,014,152.57  

1,510,335.00    

1.  จ านวนขา้ราชการประจ า/ลูกจา้ง

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายเทศกิจ

 - ภาษีป้าย

 - ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี

 - รายไดอ่ื้น ๆ (ระบุ)

จ านวน (คน)

ส่วนราชการในส านกังานเขต

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชุมชนฯ

ลูกจา้งขา้ราชการ

 - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ระบุ)

รายได ้(ลา้นบาท)
ประเภทของรายได้

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศึกษา

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล

รวม



4. ค่าใชจ่้าย/งบประมาณในการพฒันาพ้ืนท่ีของส านกังานเขต 

สนบัสนุนงานประจ าสนบัสนุนงานยทุธศาสตร์

25,067,800        2,352,000         

5,262,600          -

16,639,900        -

4,213,800          15,066,500       

29,758,400        14,863,200       

36,477,800        2,500,000         

4,698,700          -

16,844,200        18,932,700       

128,052,800      2,360,500         

5,014,600          2,041,600         

272,030,600      58,116,500       

งบสนบัสนุนงานประจ าและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี

ของหน่วยงาน

4. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี 

งบประมาณ (ลา้นบาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศึกษา

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ส่วนราชการในส านกังานเขต

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชุมชนฯ

ซอยร่ืนรม ถนนพฒันาการ เขตสวนหลวง

3. สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ ซอยทองหล่อ สุขุมวิท 55 แขวงคลองตนัเหนือ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล

ช่ือหน่วยงาน/ส่วนราชการ ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

รวมงบประมาณ (ลา้นบาท)

ท่ีตั้ง
1.ศูนยบ์ริการสาธารณสุขวดัธาตุทอง 21

 2.  สถานีต ารวจนครบาลพระโขนง

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา

2007 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ

9. องคก์ารโทรศพัยช์ยัพฤกษ์ ซอยชยัพฤกษ ์สุขุมวิท 65

ซอยสุขุมวิท 39

11. ธนาคารกรุงไทยส านกังานใหญ่ ซอยนานาเหนือ สุขุมวิท ๓

10. การประปานครหลวง

8.ไปรษณียสุ์ขุมวิท ซอยชยัพฤกษ ์สุขุมวิท 71

7.ไปรษณียช์ยัพฤกษ์ ซอยชยัพฤกษ ์สุขุมวิท 65

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา

ตรงขา้มสวนลุมพิลี ถนนวิทย ุเขตปทุมวนั

6.สถานีดบัเพลิงพระโขนง

4. สถานีต ารวจนครบาลลุมพินี

5. สถานีต ารวจนครบาลคลองตนั



2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กยภ.)

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ตามผงัเมืองรวม การใชท่ี้ดินปัจจุบนั การเปล่ียนแปลง

1. ท่ีอยูอ่าศยั 8570725.79 42,260                           

2. พาณิชยกรรม 2,312,650.94 3,966                             

3. อุตสาหกรรม

4. คลงัสินคา้

5. อนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม

6. ชนบทและเกษตรกรรม

 7. อนุรักษเ์พ่ือส่งเสริมศิลป วฒันธรรมไทย

 8. สถานบนัราชการ การสาธารณูปโภค/

สาธารณูการ

1,572,300.67 1,572,300.69

ประเภทการใชท่ี้ดิน
พ้ืนท่ี (ตร.กม.)



ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

1. ถนน ตรอกซอยในพ้ืนท่ีเขต

ดี พอใช้ ตอ้งปรับปรุง

ถนนสายหลกั 6  สาย

สุขมุวิท 71 ยาว 2,796 เมตร กวา้ง 21 เมตร 

สุขมุวิท 77 ยาว 442 เมตร กวา้ง 19 เมตร 

สุขมุวิท 63 (เอกมยั)  ยาว 2,524 เมตร กวา้ง 18 เมตร 

.สุขมุวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ยาว 2,248 เมตร กวา้ง 25 เมตร 

สุขมุวิท 21 (อโศก) ยาว 1,228 เมตร กวา้ง 30 เมตร 

สุขมุวิท 3 (ซอยนานาเหนือ)  ยาว 636 เมตร กวา้ง 20 เมตร

ถนนสายรอง ๒ สาย

ซอยสุขมุวิท 39 (พร้อมพงษ)์  ยาว 1,876 เมตร กวา้ง 12 เมตร 

สุขมุวิท 31 (สวสัดี)  ยาว 1,633 เมตร กวา้ง 12.50 เมตร 

ซอยสาธารณะมีทั้งหมด 162ซอย

เฉพาะซอยหลกั จ  านวน 45 ซอย

1 .ซอยร่ืนฤดี ยาว 596 เมตร กวา้ง 10 เมตร 

2 .ซอยวฒันา ยาว 572 เมตร กวา้ง 21 เมตร 

3 .ซอยนานาเหนือ ยาว 636 เมตร กวา้ง 20 เมตร 

4 .ซอยประสานมิตร  ยาว 886 เมตร กวา้ง 12 เมตร

5 .ซอยสุขมุวิท ยาว 2,796 เมตร กวา้ง 21 เมตร 

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



6 .ซอยแดงประเสริฐ  ยาว 116 เมตร กวา้ง 7 เมตร

7 .ซอยเลิศสิน 1 ยาว 445 เมตร กวา้ง 7.25 เมตร 

8 .ซอยประภศัศร  ยาว 532 เมตร กวา้ง 5.50 เมตร 

9 .ซอยเลิศสิน 2 ยาว 421 เมตร กวา้ง 7 เมตร 

10 .ซอยหลกัเขต ยาว 372 เมตร กวา้ง 5 เมตร 

11 .ซอยร่ืนจิต ยาว 127 เมตร กวา้ง 5 เมตร 

12 .ซอยสวสัดี ยาว 1,633 เมตร กวา้ง 12.50 เมตร 

13 .ซอยไชยยศ ยาว 954 เมตร กวา้ง 11 เมตร 

14 .ซอยแดงอุดม ยาว 568 เมตร กวา้ง 9.50 เมตร 

15 .ซอยแสงจนัทร์ ยาว 928 เมตร กวา้ง 5.50 เมตร 

16 .ซอยเจริญนิเวศม ์ ยาว 542 เมตร กวา้ง 7 เมตร 

17 .ซอยร่วมใจ ยาว 1,052 เมตร กวา้ง 8 เมตร 

18 .ซอยพร้อมพงษ ์ ยาว 1,876 เมตร กวา้ง 12 เมตร 

19 .ซอยเพียรวิจารณ์ 49/8 ยาว 180 เมตร กวา้ง 6 เมตร 

20 .ซอยภิรมย ์ ยาว 450 เมตร กวา้ง 8 เมตร 

21 .ซอยอมร 49/9 ยาว 172 เมตร กวา้ง 4.50 เมตร 

22 .ซอยแสงมุกดา ยาว 488 เมตร กวา้ง 8 เมตร 

23 .ซอยปลูกมิตร ยาว 220 เมตร กวา้ง 6 เมตร 

24 .ซอยสุขเสมอ ยาว 100 เมตร กวา้ง 5 เมตร 

25 .ซอยระร่ืนจิต 49/12  ยาว 180 เมตร กวา้ง 6 เมตร

26 .ซอยบา้นดอน  ยาว 526 เมตร กวา้ง 9.25 เมตร 



27 .ซอยประเสริฐสิษฐ์ 49/14 ยาว 230 เมตร กวา้ง 6 เมตร 

28. ซอยกลาง ยาว 2,084 เมตร กวา้ง 10 เมตร

 29 .ซอยชยัยงค ์49/15 ยาว 172 เมตร กวา้ง 6 เมตร 

30 .ซอยพร้อมมิตร 49/1  ยาว 408 เมตร กวา้ง 6.50 เมตร

31 .ซอยสุขมุวิท 49/2 ยาว 151 เมตร กวา้ง 6 เมตร 

32 .ซอยมิตรถาวร 49/17 ยาว 171 เมตร กวา้ง 6 เมตร 

33 .ซอยอรรคภทัร 49/4 ยาว 570 เมตร กวา้ง 6 เมตร 

34 .ซอยสุขนิรันด ์49/19 ยาว 162 เมตร กวา้ง 6 เมตร 

35 .ซอยพร้อมพรรค ยาว 1,630 เมตร กวา้ง 6 เมตร 

36. ซอยช่องลม ยาว 494 เมตร กวา้ง 8 เมตร 

37. ซอยไปดีมาดี ยาว 930 เมตร กวา้ง 12 เมตร 

38 .ซอยเอกมยั 26  ยาว 2,524 เมตร กวา้ง 18 เมตร

39 .ซอยทองหล่อ ยาว 220 เมตร กวา้ง 8 เมตร 

40. ซอยชยัพฤกษ์  ยาว 1,416 เมตร กวา้ง 6.50 เมตร 

41. ซอยบา้นกลว้ยเหนือ  ยาว 224 เมตร กวา้ง 13 เมตร

42 .ซอยศรีจนัทร์ ยาว 286 เมตร กวา้ง 6.25 เมตร 

43. ซอยสาลีนิมิตร ยาว 429 เมตร กวา้ง 5.50 เมตร 

44 .ซอยเศรษฐบุตร ยาว 1,169 เมตร กวา้ง 10.50 เมตร 

45 .ซอยพระโขนง-คลองตนั ยาว 2,796 เมตร กวา้ง 21 เมตร 



ซอยทีไ่มใ่ชซ่อยสาธารณะ มจี านวน 24 ซอย บาทวิถี

1 .ถนนสุขุมวิท จาก สุขุมวิท 1 ถึง สุขุมวิท 81 กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 10,000 เมตร 25,000 ตารางเมตร

2 .ถนนเอกมยั จากปากซอยเอกมยัถึงคลองแสนแสบ กวา้ง 1.50-2.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร 8,750 ตารางเมตร

3. ถนนสุขุมวิท 55 จากปากซอยทองหล่อถึงคลองแสนแสบ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 2,304 เมตร 9,200 ตารางเมตร

4 .ถนนสุขมวิท 3 จากปากซอยสุขุมวิท 3 ถึงคลองแสนแสบ กวา้ง 2.20 เมตร ยาว 700 เมตร 3,080 ตารางเมตร

5. ถนนอโศกจากปากซอยสุขุมวิท 21 ถึงคลองแสนแสบ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร 5,200 ตาราง

จ านวนจุดตดัของถนนในพ้ืนท่ีเขต........................................จุด



2. สะพานรถยนตข์า้มแยกในพ้ืนท่ีเขต (ไม่มี)

ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีท่ีสร้าง

 -

 -

 -

3. รูปแบบการเดินทางหหลกัในพ้ืนท่ีเขต .......................... รูปแบบ

(รถไฟ รถเมล ์รถไฟฟ้าใตดิ้น รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

4. สภาพการจราจรในพ้ืนท่ี

     ความเร็วเฉล่ียของการเดินทางในพ้ืนท่ี.........50..............กิโลเมตร/ชัว่โมง 

5. พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาการจราจร

ช่วงเวลา สาเหตจุด/บริเวณท่ีการจราจรติดขดั



6.  จ านวนเส้นทางจกัรยาน /ระยะทาง /ผูใ้ช้

ระยะทาง (กม.) สถิติผูใ้ชท้าง สถิติอุบติัเหตุ

 1 กม.

จ านวนจุดจอดจกัรยานในพ้ืนท่ี.................5.....................จุด

ปลายซอยทองหล่อทางเดินเลียบคลองแสนแสบ ปลายซอยประชญัคดี

ปลายทางตน้ทางช่ือถนน/เส้นทาง



7.  จ านวนท่าเทียบเรือในพ้ืนท่ี (เรือโดยสาร)............1..............ท่า

8. จ านวนจุดเช่ือมต่อบริการขนส่งสาธารณะ (จุดท่ีสามารถเช่ือมต่อการเดินทางระหวา่งรถ/เรือ/รถไฟ/รถไฟฟ้า)..................2.................จุด

9.  ระยะเวลาเฉล่ียท่ีเขา้ถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากท่ีพกั/ท่ีท  างานถึงบริการขนส่งสาธารณะ)...............................นาที

10. สภาพทางเทา้ในพ้ืนท่ี (ความเห็นท่ีมีต่อทางเทา้ในพ้ืนท่ี)......หลายแห่งควรไดรั้บการปรับปรุง..........

11.  ท่ีจอดรถยนตส์าธารณะ/เอกชน  จ  านวนรถยนตท่ี์สามารถรองรับได้

รถยนตท่ี์รองรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)
ช่ืออาคาร/สถานท่ีจอดรถยนต์

เจา้ของ



12. จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการเดินทาง

สถิติการเกิดอุบติัเหตุบริเวณท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ สาเหตุ



คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม
1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนท่ีเขต

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.
คลองขดุวดัภาษี  คลองเป้ง คลองตนั 10.00-35.00 ม. 1,360 เมตร  /
คลองศาลาลอย คลองตนั สุดคลอง 6.00-25.00 ม. 1,150 เมตร  /  /
คลองสามอิน คลองตนั สุดคลอง 2.00-30.00 ม. 1,320 เมตร  /  /
คูน ้าซอยเจริญใจ สุขมุวิท 63 ซอยแยกออกเจริญมิตร 5.00-6.00 ม.  200 เมตร  /  /
คูน ้าซอยทองหล่อ 5 สุขมุวิท 53 สุขมุวิท 55 5.00-6.00 ม. 280 เมตร  /  /
คูน ้าซอยทองหล่อ 9 สุขมุวิท 53 ซอยทองหล่อ 5.00-6.00 ม. 285 เมตร  /  /
ล ารางแยกคลองศาลาลอย คลองศาลาลอย คลองพระโขนง 2.00-10.00 ม. 750 เมตร  /  /
ล ารางแยกคลองสามอิน คลองสามอิน คลองตนั 3.00-4.00 ม. 960 เมตร  /  /
ล ารางเล่ือนอรรณพ(ต่อศกัด์ิ) ซอยต่อศกัด์ิ คลองแสนแสบ 1.00-8.00 ม. 990 เมตร  /  /
ล ารางวดัใหม่ สุขมุวิท 49 คลองแสนแสบ 1.00-8.00 ม. 1,945 เมตร  /  /
ล ารางสาธารณะซอยวฒันา(สุขมุวิท 19)            ถ.สุขมุวิท คลองแสนแสบ 3.00-8.00 ม. 1,330 เมตร  /  /
ล ารางสาธารณะซอยสวสัดี สุขมุวิท 31 คลองแสนแสบ 2.00-6.00 ม. 1,535 เมตร  /  /
ล ารางสาธารณะซอยแยกคลองเป้ง  คลองเป้ง เจริญสุข 6.00-10.00 ม. 255 เมตร  /  /
ล ารางสาธารณะซอยสุขมุวิท 15 คลองแสนแสบ สุดล าราง 5.00-7.00 ม. 270 เมตร  /  /
คลองทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของส านักการระบายน้ า 

คลองตนั คลองตนัเหนือ คลองแสนแสบ 25.00-30.00 ม. 3,700 เมตร 
คลองบางมะเขือ ร.ร.พิบลูเวศม์ คลองพระโขนง 2.00-15.00 ม. 1,450 เมตร 
คลองเป้ง ทองหล่อ 8 คลองแสนแสบ 4.00-30.00 ม. 1,100 เมตร 
คลองแสนแสบ เขตการรถไฟ คลองตนั 20.00-30.00 ม. 5,300 เมตร 
คลองพระโขนง คลองตนั ถ.สุขมุวิท 25.00-40.00 ม. 1,300 เมตร

ช่ือคลอง จาก ถึง
การบกุรุกพ้ืนท่ี ผูรั้บผิดชอบ

หมายเหตุ
แนวเข่ือนป้องกนัน ้าทว่ม

กวา้ง (ม.) ยาว(ม.)



2. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขงั และการระบายน ้า

มาก ปานกลาง นอ้ย

 สถานีสูบน ้าซอยสุขมุวิท 1  /

บ่อสูบน ้าซอยสุขมุวิท 3

สถานีสูบน ้าอโศก

บ่อสูบน ้า ม.ศ.ว. 

บ่อสูบน ้าซอยสวสัดี

ท านบซอยต่อศกัด์ิ 

 บ่อสูบน ้าพร้อมศรี 2

บ่อสูบน ้าซอยสุขมุวิท 49

 สถานีสูบน ้าทองหล่อ

สถานีสูบน ้าคลองเป้ง 

สถานีสูบน ้าเอกมยั 

สถานีสูบน ้าคลองตนั,บ่อสูบน ้าใตส้ะพานคลองตนั

สถานีสูบน ้าคลองบางมะเขือ

 3. ปริมาณน ้าฝนรวมของพ้ืนท่ี.....40-60.......มิลลิเมตร/ปี

 4. ช่วงเวลาท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดของปี คือ  ระหวา่งเดือน.. กนัยายน..... ถึง เดือน...พฤศจิกายน........

 5. ช่องทางหลกัในการระบายน ้าในพ้ืนท่ีเขตประกอบดว้ย.......เคร่ืองสูบน ้าของส านกัการระบายน ้า........... 

ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) บริเวณท่ีเป็นจุดอ่อนน ้าท่วม สาเหตุ
ระยะเวลาเฉล่ียใน
การระบายน ้า 

(นาที)

ผลกระทบต่อพ้ืนท่ี



น า้เสีย และการบ าบัด 

1. จ านวนคูคลอง แหล่งน ้าท่ีมีคุณภาพน ้าต  ่ากวา่มาตรฐานในพืนท่ีเขต.............-...........แห่ง

2. ปริมาณการใชน้ ้าของประชาชนในพ้ืนท่ีเฉล่ีย/วนั/คน..........................ลบ.ม.

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

4. พ้ืนท่ีของส านกังานเขตท่ีไดรั้บการบริการของโรงบ าบดัน ้าเสีย...............................................ตร.กม. 

5. จ านวนผูรั้บบริการบ าบดัน ้าเสียจากกรุงเทพมหานคร...........299................ราย

      

6. จ านวนและท่ีตั้งของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการท่ีมีผลต่อคุณภาพน ้าในพ้ืนท่ี

ประเภทของกิจกรรม ช่ือ ท่ีตั้ง ผลกระทบต่อพ้ืนท่ี

ชุมชน 1...........................

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

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

โรงงาน 1...........................

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



7. จ านวนสถานประกอบการท่ีจดัส่งรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย......71........แห่ง 

อาคารชุด
ล าดบั

1 อาคารชุดเดอะเทรนด้ี ๑๐ ซ.สุขุมวิท ๑๓ ถ.สุขุมวิท 

2 อาคารชุดอโศกเพลซ ๓๘ ซ.สุขุมวิท ๒๑ ถ.สุขุมวิท

3 อาคารชุดสุขุมวิทซิต้ีรีสอร์ท ๔๘ ซ.สุขุมวิท ๑๑ ถ.สุขุมวิท

4 อาคารเศรษฐีวรรณเรสซิเดนซ์ ๘๕ ซ.สุขุมวิท ๑๓ ถ.สุขุมวิท

5 อาคารชุดศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส

6 อาคารชุดบ้านสิริสุขุมวิท ๑๓ ๖๒ ซ.สุขุมวิท ๑๓ ถ.สุขุมวิท

7 อาคารชุดดิโอลีแอนเดอร์

8 อาคารชุดร่วมใจไฮท์ ๘๕ ซ.สุขุมวิท ๑๕ ถ.สุขุมวิท 

9 อาคารชุดลุมพินีสวีท สุขุมวิท ๔๑ ๒๘ ซ.ภิรมย์ ถ.สุขุมวิท

10 อาคารชุดแกรนด์เฮอริเทจทองหล่อ ๒๑ ซ.อรรคพัฒน์ ถ.สุขุมวิท

11 ๙๘๘ ซ.สุขุมวิท ๕๕ ถ.สุขุมวิท

12 อาคารชุดควอทโทร บายแสนสิริ ๑๓๔ ซ.ทองหล่อ ๔ ถ.สุขุมวทิ ๕๕

13 อาคารชุดเลอรักคอนโดมิเนียม บ ีสกายวอล์ค

14 อาคารชุดบลอคส์77 ๒๙๑ ซ.สุขุมวิท ๗๗ ถ.สุขุมวิท

15 อาคารชุดบลอสซ่ัม วิลล์ ๓๕ ซ.พาสนา ถ.สุขมวิท ๖๓

16 อาคารชุดไฮฟ์ สุขุมวิท ๖๕ ๙/๑๒๕ ซ.สุขุมวทิ ๖๕ ถ.สุขุมวทิ

17 ๑๕๙๙/๒๙๑ ซ.สุขุมวิท ๖๙/๑

18 อาคารชุดไอดีโอเวิร์ฟ ๒๐๗๗ ซ.สุขุมวิท ๗๙-๘๑

19 อาคารเศรษฐีวรรณแมนชั่น ๔๙ ๕๑/๒-๑๑๐ ซ.สุขุมวิท ๔๙

คลองเตยเหนือ

๖๐ ถ.สุขุมวิท ๒๑ คลองเตยเหนือ

คลองเตยเหนือ

๔๔ ซ.สุขุมวิท ๑๑ คลองเตยเหนือ

ประกอบการ ทีอ่ยู่ แขวง

คลองเตยเหนือ

คลองเตยเหนือ

คลองเตยเหนือ

๑๕๙๕ ถ.สุขุมวิท พระโขนงเหนือ

พระโขนงเหนือ

พระโขนงเหนือ

พระโขนงเหนือ

อาคารชุดเลอรัก พระโขนงเหนือ

คลองเตยเหนือ

คลองตันเหนือ

คลองตันเหนือ

โนเบิล โลโซ คลองตันเหนือ

คลองตันเหนือ

พระโขนงเหนือ

คลองตันเหนือ



ล าดบั

20 อาคารชุด ๓๙ บายแสนสิริ

21 อาคารชุดสุขุมวิทลิฟวิง่ทาวน์

22 อาคารชุดแกรนด์พาร์ควิวอโศก

23 อาคารนานาสแควร์

24 อาคารชุดเดอะบลูม สุขุมวิท ๗๑

25 อาคารสมัชชาวาณิช ๒

26

27 อาคารชุดเจซีทาวเวอร์ ๑๐๒ ซ.แสงเงิน ถ.สุขุมวิท

28 ๒๕/๓๖ ซ.สุขุมวิท ๓๓

29

30 ๑๕ ซ.พร้อมมิตร ถ.สุขุมวิท ๓๙

31 อาคารชุดดี 65 คอนโดมิเนียม

32

33

34 อาคารชุดคาลิสต้าแมนชั่น

35

36

37

ประกอบการ ทีอ่ยู่ แขวง

อาคารชุดนิวแลนด์

อาคารซัมเมอร์เซ็ท

อาคารชุดเดอะไรซ์

๑๘๙ ซ.สุขุมวิท ๒๑ คลองเตยเหนือ

๔๙ ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ

๔๔ ถ.สุขุมวิท ๗๑ พระโขนงเหนือ

๙ ซ.สุขุมวิท ๓๙ คลองตันเหนือ

๒๙๙ ซ.สุขุมวิท ๒๑ คลองเตยเหนือ

คลองตันเหนือ

๑๑๕ ซ.สุขุมวิท ๕๕ คลองตันเหนือ

คลองตันเหนือ

๓๙๔ ซ.สุขุมวิท ๖๕ พระโขนงเหนือ

๕๙๑ ซ.สุขุมวิท ๓๓ คลองตันเหนือ

อาคารชุด ๔๙ ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ

คลองตันเหนือ

๖๔ ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ

อาคารชุด ๔๑ ซ.สุขุมวิท ๒๓ คลองเตยเหนือ

อาคารชุด ๑๙ ซ.สุขุมวิท ๑๓ คลองเตยเหนือ

อาคารชุด ๙๐ ซ.สุขุมวิท ๒๓ คลองเตยเหนือ

Click condo ๑๐๑ ซ.สุขุมวิท ๖๕ พระโขนงเหนือ

อาคารชุด ๑๘ ซ.สุขุมวิท ๕๙ คลองตันเหนือ



อาคารท่ีท าการ
ล าดบั

1 นิติบุคคลอาคารชุดลิเบอร์ต้ีพลาซ่า ๑๐๐๐ ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวทิ ๕๕

บจ.คอร์เดียลแคร์ โดยนายประมาณ โพธิช์ัย

2

3 ๒๐๙,๒๐๙/๑ ถ.สุขุมวิท ๒๑

โรงงาน
ล าดบั

1 ๔๖ ซ.สุขุมวิท ๖๙ ถ.สุขุมวิท

2 บจ.ศรีพพิฒัน์ไหมไทย นายเศรษฐ วานิชวงศ์ ๔๓,๔๕ ซ.สุขุมวิท ๓๙

3 ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมรถยนต์ ๒๒๗/๕ ซ.พึง่สุข ถ.สุขุมวิท ๗๑

สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง
ล าดบั

1 บจ.บางจากกรีนเนท ๑/๒ ซ.พร้อมศรี ถ.สุขุมวิท ๓๙

2 บจ.บางจากกรีนเนท ๔๒๗/๑ ถ.สุขุมวิท ๖๓

3 ๑๑๕๑ ซ.สุขุมวิท ๕๙

4

5

6 ๑๐๑๖ ถ.สุขุมวิท ๗๑

7

คลองตันเหนือ

บจ.นานาสแควร์ ๔๙ ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ

เจ้าของ ทีอ่ยู่ แขวง

คลองตันเหนือ

พระโขนงเหนือ

ประกอบการ ทีอ่ยู่ แขวง

คลองตันเหนือ

นายบุญฤทธิ ์สวัสดิสุข คลองเตยเหนือ

เจ้าของ ทีอ่ยู่ แขวง

นายกิติ เรืองผกา พระโขนงเหนือ

เอสโซ่ สุขุมวิท 63 ๑๑/๑ ถ.สุขุมวิท ๖๓ คลองตันเหนือ

เอสโซ่ สุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ

ปัม๊เชลล์ ๒๕/๑ ซ.สุขุมวิท ๖๓ คลองตันเหนือ

คลองตันเหนือ

บจ.ส.บุญชนะ คลองตันเหนือ

ปัม๊เชลล์ ๔๓๑ ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ



8 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ๓๕๙ ซ.ปรีดีพนมยงค์ ๑๙

โรงแรม
ล าดบั

1 ๒๕๙ ซ.สุขุมวิท ๑๙ ถ.สุขุมวิท

2 ๑๒ ซ.สุขุมวิท ๓ ถ.สุขุมวิท

3 ๑๘๙ ซ.สุขุมวิท ๑๓-๑๕

4 ๓๙ ซ.สุขุมวิท ๕ ถ.สุขุมวิท

5 ๒๕ ซ.สุขุมวิท ๒๓ ถ.สุขุมวิท

6 โรงแรม DREAM SUITES ๑๘/๑ ซ.สุขุมวิท ๑๕  

7 โรงแรม DREAM HOTEL

8 ๑ ซ.สุขุมวิท ๓๓ (แดงอุดม)

9

10 โรงแรม  Amari Boulevard Bangkok

11 โรงแรมฮันนี่ โฮเต็ล ๒๙-๓๑ ซ.สุขุมวิท ๑๙

12 Amari Boulevard Bangkok ๒ ซ.สุขุมวิท ๕ ถ.สุขุมวิท

13 ๑๖ ซ.ภิรมย์ ถ.สุขุมวิท 

โรงพยาบาล
ล าดบั

1 โรงพยาบาลจักษุรัตนิน ๘๐/๑ ซ.สุขุมวิท ๒๑ ถ.สุขุมวิท

2 ๔๒๓ ซ.สุขุมวิท ๕๕ ถ.สุขุมวิท

โรงแรม คลองเตยเหนือ

โรงแรม คลองเตยเหนือ

โรงแรม คลองเตยเหนือ

พระโขนงเหนือ

ประกอบการ ทีอ่ยู่ แขวง

โรงแรม คลองเตยเหนือ

โรงแรมเฟเดอรัล ๒๗ ซ.สุขุมวิท ๑๑ คลองเตยเหนือ

๒ ซ.สุขุมวิท ๕ คลองเตยเหนือ

คลองเตยเหนือ

โรงแรมไทปัน คลองเตยเหนือ

คลองเตยเหนือ

๑๐ ซ.สุขุมวิท ๑๕ คลองเตยเหนือ

โรงแรม คลองตันเหนือ

คลองเตยเหนือ

โรงพยาบาล คลองตันเหนือ

คลองเตยเหนือ

โรงแรม คลองตันเหนือ

ประกอบการ ทีอ่ยู่ แขวง



3 ๓๓/๓ ซ.สุขุมวิท ๓ ถ.สุขุมวิท

หา้งสรรพสินคา้
ล าดบั

1 บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาอ่อนนุช)

2 บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ ๓๒๓/๑ ซ.ทองหล่อ ๑๕

บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ ๓๒๓/๑ ซ.ทองหล่อ ๑๕

บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ ๓๒๓/๑ ซ.ทองหล่อ ๑๕

บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ ๓๒๓/๑ ซ.ทองหล่อ ๑๕

บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ ๓๒๓/๑ ซ.ทองหล่อ ๑๕

3 บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ ๑๕๐ ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวิท ๕๕

บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ ๑๕๐ ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวิท ๕๕

บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ ๑๕๐ ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวิท ๕๕

โรงเรียน
ล าดบั

1 โรงเรียนบางกอกเพรพ ๒๓ ซ.สุขุมวิท ๕๓ (ไปดี-มาดี)

โรงพยาบาล คลองเตยเหนือ

ประกอบการ ทีอ่ยู่ แขวง

คลองตันเหนือ

คลองตันเหนือ

คลองตันเหนือ

คลองตันเหนือ

คลองตันเหนือ

ประกอบการ ทีอ่ยู่ แขวง

๑๑๔ ซ.สุขุมวิท ๗๗ พระโขนงเหนือ

คลองตันเหนือ

คลองตันเหนือ

คลองตันเหนือ

คลองตันเหนือ



มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะตอ่วนัในพืน้ที.่.......278.817........ตนั

    ขยะยอ่ยสลาย.....6.718.....ตนั

    ขยะรีไซเคลิ.....21.162......ตนั

    ขยะอนัตราย.....1.006......ตนั

    ขยะทัว่ไป.....248.543.......ตนั

2. ปริมาณสิ่งปฏิกลูทีจ่ดัเก็บได้.......247.4.....ลบ.ม./เดอืน   

3. ปริมาณไขมนัทีจ่ดัเก็บได้....34.3.....ลบ.ม. /เดอืน

4. ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ทีต่ัง้ 

พืน้ทีร้่าน (ตร.ม.)

100-200

100-200ส านกังานเขตวฒันา

ความสะอาดและสวนสาธารณะ

ศนูย์ขยะรีไซเคลิ  ฝ่ายรักษา

เขตวฒันา

ช่ือร้าน/สถานทีรั่บชือ้ของเก่า ทีต่ัง้

นายศกัดิ์ดา เลศิไตรภพ 32 ซอยวดัภาษี ถนนสขุมุวทิ  63

แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กทม.



อากาศ/เสียง

1. ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศในพ้ืนท่ีเฉล่ีย(ฝุ่ นขนาดเล็ก)...............................ไมโครกรัม/ลบ.ม.

    

2. พ้ืนท่ี/บริเวณท่ีมีปัญหาฝุ่ นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีเขต (ระบุจุดหรือบริเวณท่ีติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดั)

4. จุดตรวจวดัเสียงในพ้ืนท่ี (ระบุจุดหรือบริเวณท่ีติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดั)

5. จุดตรวจวดัควนัด า(ระบุจุดหรือบริเวณท่ีติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดั) ไม่มี

6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

ร้านชีทู

ร้านบอททัม่ อพั เลขท่ี 888 ถ.สุขมุวิท 55 มีการแสดงดนตรี 

แขวงคลองตนัเหนือ

ถ.สุขมุวิท 55 แขวงคลองตนัเหนือ

ผลกระทบ

เลขท่ี 518/9 ซงทองหล่อ 18 มีการแสดงดนตรี 

แขวงคลองตนัเหนือ

ร้าน WIP 168 จ ากดั เลขท่ี 1000/254 ชั้นพล่าซ่า มีการแสดงดนตรี 

0.150-0.250

ช่ือ ท่ีตั้ง ประเภทของกิจกรรม

อาคารลิเบอร์ต้ี ถนนสุขมุวิท 55

บริเวณสะพานลอย ซอยสุขุมวิท61

ผลกระทบ

บริเวณซอยสุขุมวิท 81 0.202-0.397

0.204-0.318

พ้ืนท่ี/บริเวณท่ีมีปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ
บริเวณป้อมต ารวจ แยกอ่อนนุช



ด้านชุมชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

1. ประชากร

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

1. แขวงคลองเตยเหนือชมุชนแออดั 160 316 58 399 19

115 165 100 140 40

2. แขวงคลองตนัเหนือหมูบ้่านจดัสรร 174 221 150 195 50

ชมุชนแออดั 160 202 60 250 52

2,172 2,466 700 3,738 200

280 309 90 400 99

190 157 38 165 15

94 122 40 164 12

1,200 1,800 570 2,224 206

275 375 30 500 50

130 138 70 276 28

847 944 400 900 400

3. แขวงพระโขนงเหนือหมูบ้่านจดัสรร 472 388 120 590 150

ชมุชนแออดั 381 336 90 250 200

อาย ุ(คน)จ านวนประชากร
แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน ทีต่ัง้

1.เฉลมิอนสุรณ์ ริมทางรถไฟสายช่องนนทรี

2.ร่ืนฤดี สขุมุวทิ 1ซอยร่ืนฤดี

1.ประชญัคดี สขุมุวทิ 36 ซอยพร้อมพงษ์

1. เกษมส าราญ ปรีดพีนมยงค์ (สขุมุวทิ 71) 

2.สเุหร่าบ้านดอน สขุมุวทิ 49/14 ซอยประเสริฐสษิฐ์

3.แจ่มจนัทร์ สขุมุวทิ 63 ซอยแจ่มจนัทร์

4.คลองเป้ง(ลลีานชุ) สขุมุวทิ 63 ซอยเอกมยั 19

5.หลงัสน.ทองหลอ่ สขุมุวทิ 55

6.นวลจิตร สขุมุวทิ 63 ซอยเอกมยั 30

7.ชวาลา ปรีดพีนมยงค์ (สขุมุวทิ 71) ซอยชวาลา

8.ข้างสะพานคลองตนั ปรีดพีนมยงค์ (สขุมุวทิ 71) ซอยบญุแฉล้ม

9.พฒันาบ้านสามอิน ปรีดพีนมยงค์ (สขุมุวทิ 71) 

1.ศาลาลอย ปรีดพีนมยงค์ (สขุมุวทิ 71)

1.พิบลูเวศม์ ปรีดพีนมยงค์ (สขุมุวทิ 71)



145 165 56 234 20

385 390 300 435 40

882 857 350 1,239 150

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน

รับจ้างทัว่ไป
ลกูจ้าง/พนกังาน

บริษัท

รับ

ราชการ/

วสิาหกิจ

ค้าขาย ธุรกิจสว่นตวั อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ปรีดพีนมยงค์ (สขุมุวทิ 71)2.มีสวุรรณ 2

4.สเุหร่าบางมะเขือ

3.มีสวุรรณ 3 ปรีดพีนมยงค์ (สขุมุวทิ 71)

ปรีดพีนมยงค์ (สขุมุวทิ 71)

รายได้

เฉลี่ยของ

ครัวเรือน/

เดอืน (บาท)

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

อาชีพ (ร้อยละ)



4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน

จ านวนผู้ มีสทิธ์ิ ร้อยละผู้ ใช้สทิธิ

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน การมีสว่นร่วมทางการเมือง (ลา่สดุ)



ด้านการศึกษา

การศึกษาในระบบ

6. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสงักดั กทม. แยกรายชัน้/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

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

4. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

5. จ านวนเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียน

ตามปีการศกึษา

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

1. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ

จ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

2. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครทีจ่ดัการศกึษาส าหรับเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษ แยกตามพืน้ทีเ่ขต ความสามารถในการ

รับนกัเรียน และจ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

3. โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน 

และจ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา



9. ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การศกึษาตอ่ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

กลุม่สาระส านกังานเขต ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา องักฤษ สขุศกึษา ศลิปะ การงานอาชีพ

43.92 38.18 34.97 37.13 32.8 62.57 51.09 52.76

14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม. 

การศึกษานอกระบบ

1. จ านวนเดก็เคลื่อนย้ายและสาเหต ุ ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

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

3. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพๆ ได้ท างานตรงกบัความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

4. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพผา่นมาตรฐานชีพผา่นมาตรฐานวชิาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

13. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม.ทีย้่ายกลบัภมิูล าเนา/สาเหต ุแยกตามระดบัชัน้ รายวชิา ราย

โรงเรียนตามปีการศกึษา

10. ผลคะแนนระดบัประเทศของโรงเรียนในสงักัด กทม. ใน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา และภาษาองักฤษ

11. จ านวนเดก็ลาออกกลางคนั การซ า้ชัน้ การขาดเรียน/สาเหต ุของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

12. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ รายวชิา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา



การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จ านวนห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหน่วยงานอ่ืน (ใครเรียนรู้ กทม. หรือหน่วยงานอ่ืน หรือประชาชน)

2. ห้องสมดุ/บ้านหนงัสอืส าหรับคนตาบอด

3. จ านวนบ้านหนงัสอื

4. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/

แหลง่/ศนูย์การเรียนรู้ประเภท

ตา่ง ๆ ในพืน้ทีเ่ขต เช่น แหลง่

เรียนรู้ด้านการทอ่งเทีย่ว แหลง่

เรียนรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน แหลง่

เรียนรู้ โบราณสถาน อทุยาน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวน

สมนุไพร เป็นต้น

5. สถิตกิารใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ 

6. จ านวนเครือข่ายทีด่ าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



ด้านสังคม 

1. จ านวนผู้ พิการ/ผู้สงูอายทุีล่งทะเบียน และได้รับการดแูล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้ พิการ

ผู้สงูอายุ

2. จ านวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ส ารวจ ได้รับบริการ

เดก็เร่ร่อน

คนไร้บ้าน

3. จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน

จ านวนเดก็

4. จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสอื/ผู้ ใช้บริการ

จ านวน (แหง่)
ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

- -

3 760

ประเภท
จ านวน (ราย)

หมายเหตุ

ประเภท
จ านวน (ราย)

หมายเหตุ

ประเภท

ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน ทีต่ัง้

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนงัสอื



5.  จ านวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย)

จ านวน

ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ
ล าดับ  ประเภท จ านวน

ที่ ชื่อลานกีฬา ลาน ขนาดพื้นที่ ที่ต้ัง ผู้ใช้บริการ/

เดือน

๑ แสงทพิย์ A ๕ ไร่ (๘,๐๐๐ 

ตรม.)

ซ.ปรีดีพนมยงค์

 ๒แขวงพระ

โขนงเหนือ 

๗,๕๐๐

๒ โรงเรียนสุเหร่า

บางมะเขือ

C ๓๖.๒๕ ตรว. 

(๑๔๕ ตรม.)

โรงเรียนสุเหร่

บางมะเขือ

แขวงพระโขนง

๑,๗๐๐

๓ โรงเรียนสุเหร่า

สามอิน

C ๑๐๐๐.๕๐ ตรว.

 (๔๐๒ ตรม.)

โรงเรียนสุเหร่า

สามอินแขวง

คลองตันเหนือ 

๒,๐๐๐

๔ โรงเรียนวดัธาตุ

ทอง

C ๑๙๖.๒๕ ตรว. 

(๗๘๕ ตรม.)

โรงเรียนวดั

ธาตุทองแขวง

พระโขนงเหนือ

๒,๓๐๐

๕ โรงเรียนวจิิตร

วทิยา

C ๖๖.๕๐ ตรว. 

(๒๖๖ ตรม.)

โรงเรียนวจิิตร

วทิยาแขวง

คลองตันเหนือ 

๒,๓๐๐

๖ โรงเรียนแจ่ม

จันทร์

C ๒๔๕.๕๐ ตรว. 

(๙๘๒ ตรม.)

โรงเรียนแจ่ม

จันทร์แขวง

คลองตันเหนือ 

๒,๘๐๐

๗ โรงเรียนวดัภาษี C ๑๓๔ ตรว. 

(๕๓๖ ตรม.)

โรงเรียนวดั

ภาษแีขวง

คลองตันเหนือ 

๑,๘๐๐

๘ โรงเรียนสุเหร่า

บา้นดอน

C ๘๘ ตรว. (๓๕๒

 ตรม.)

โรงเรียน

สุเหร่าบา้น

ดอนแขวง

๒,๖๐๐

ศนูย์เยาวชน

ศนูย์กีฬา

ประเภท



๙ โรงเรียนสวสัดี

วทิยา

C ๖๒ ตรว. (๒๔๘

 ตรม.)

โรงเรียนสวสัดี

วทิยาแขวง

คลองตันเหนือ 

๑,๕๐๐

๑๐ ชุมชนสุเหร่า

บา้นดอน

C ๘๘ ตรว. (๓๕๒

 ตรม.)

ชุมชนสุเหร่า

บา้นดอนแขวง

คลองตันเหนือ 

๒,๖๐๐

๑๑ ชุมชนสุเหร่า

บา้นดอน ๒

C ๑๑๕ ตรว. 

(๔๕๙ ตรม.)

ซ.ทองหล่อ ๒๕

 สุขุมวทิ ๕๕

แขวงคลองตัน

๑,๕๐๐

ชุมชนหมู่บา้น

พบิลูเวศม์

C ๑๒๐ ตรว. 

(๔๘๐ ตรม.)

ชุมชนหมู่บา้น

พบิลูเวศม์

๒,๐๐๐

แขวงพระโขนง

เหนือ เขตวฒันา

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

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

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

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

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

12. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส................... ราย

๑๒



13. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านทีอ่ยู่อาศยั

ผู้สงูอายุ 2 ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส................... ราย

14. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ทีไ่ด้รับสวสัดกิารกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

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

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

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

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

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

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

21. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีเ่ข้าถึงแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต ่าเพ่ือการประกอบอาชีพ

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

23. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด้รับความคุ้มครองและความปลอดภยัในการท างาน

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



2.4 ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 

การมีงานท า

o  ผู้ มีงานท าและรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนของผู้ มีงานท า/ผู้ วา่งงาน (ในระบบ/นอกระบบ)

ตลาด

o  จ านวน/แผงค้าของตลาด กทม.

o  จ านวน/แผงค้าของตลาดเอกชน

o  จดุผอ่นผนัหาบเร่/แผงลอยและจ านวนผู้ ค้า

o  ตลาดนดั

ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

o  ประเภท/ปริมาณ/ช่วงเวลา

o  พืน้ทีเ่กษตรกรรม

o  จ านวนเกษตรกร

o  จ านวนผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND

o  จ านวนสนิค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภณัฑ์

โรงงาน

o  จ านวน/ประเภท/แรงงานของโรงงานในพืน้ทีเ่ขต

สถานประกอบการ

o  จ านวนโรงแรม

o  จ านวนห้างสรรพสนิค้า/ร้านสะดวกซือ้/ศนูย์ค้าปลกี-สง่

o  จ านวนสถานบริการน า้มนั/ก๊าซ

o  สถานบนัเทิง/โรงภาพยนตร์

o  ธนาคาร/ร้านขายทอง/โรงจ าน า

การท่องเที่ยว

o  จ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่ว/กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

o  จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว/ประเภท/ช่วงเวลาของการมาเทีย่ว

o  คา่ใช้จ่ายตอ่หวั/ตอ่วนัของนกัทอ่งเทีย่ว

o  เร่ืองร้องเรียนของนกัทอ่งเทีย่ว



ตลาด

o  จ านวน/แผงค้าของตลาด กทม.

o  จ านวน/แผงค้าของตลาดเอกชน

o  จดุผอ่นผนัหาบเร่/แผงลอยและจ านวนผู้ ค้า

o  ตลาดนดั

o  จดุผอ่นผนัหาบเร่/แผงลอยและจ านวนผู้ ค้า

ล าดับ ความยาวจดุ จ านวน ชว่งเวลา
ที่ (เมตร) ผู้ค้า ท าการค้า
1 ปากซอยสุขุมวิท 71 - หา้งเอทเีอม็ ปากซอยปรีดี 1 ปากซอยปรีดี 5 500 15 10.00 - 22.00

ปากซอยโรงภาพยนต์ฮอลิเดย์ - หา้งเอทเีอม็ ปากซอยปรีดี 1 ปากซอยปรีดี 5 500 12 10.00 - 04.00
ปากซอยสุขุมวิท 71 - ปากซอยแสงทพิย์ ปากซอยปรีดี 2 ปากซอยสุขุมวิท 71 200 39 10.00 - 22.00
หนา้โรงภาพยนต์ฮอลิเดย์ - สะพานลอยพระโขนง ปากซอยปรีดี 2 สะพานลอยพระโขนง 180 25 10.00 - 22.00

2 ในซอยสุขุมวิท 77 (ออ่นนชุ) ปากซอยสุขุมวิท 77 หนา้คาร์ฟร์ูออ่นนชุ 180 70 07.00 - 22.00
3 สุขุมวิท 1 - 17 (แนวนอก) หนา้ธ.กรุงไทย สนง.ใหญ่ ปากซอยสุขุมวิท 17 430 124 12.00 - 24.00
4 สุขุมวิท 3 - 21 (แนวใน) ต้ังแต่ปากสุขุมวิท ซอย 3 สถานรีถไฟฟา้อโศก 224 34 12.00 - 24.00
5 ซอยสุขุมวิท 1 ปากซอยสุขุมวิท  1 หนา้ รพ.บ ารุงราษฎร์ 107 9 06.00 - 20.00
6 ซอยสุขุมวิท 3 หนา้ATM ธนาคารกรุงไทย หนา้ ธ.กรุงเทพสุขุมวิท ซอย 3 33.5 4 06.00 - 24.00
7 ซอยสุขุมวิท 11 หนา้ปากซอยสุขุมวิท 11 หนา้ร้านอาหาร korea 83 9 06.00 - 24.00
8 ถนนอโศกมนตรี (ฝ่ังซ้าย) หนา้ตลาดอโศก ตรงข้ามโรงพยาบาลจักษรัุตตนนิ 43 13 05.00 - 24.00
9 สุขุมวิท 21 ถนนอโศกมนตรี ทางเข้า รพ.จักษรัุตตนนิ แยกอาคารชิโนทยั 800 25 06.00 - 19.00

10 ถนนสุขุมวิท 31 - 35 ปากซอยสุขุมวิท 31 ทางขึ้นรถไฟฟา้พร้อมพงษ์ 300 21 06.00 - 24.00
11 ในซอยสุขุมวิท 39 ปากซอยสุขุมวิท 39 หนา้ร้านโคคาสุกี้ 200 15 06.00 - 18.00
12 ซอยสุขุมวิท 39 (โค้งสุภาลัย) ทางแยกซอยพร้อมพงษ์ หนา้อาคารศุภาลัยเพลส์ 30 5 07.00 - 15.00

รายละเอียดผู้ค้านอกจดุผ่อนผันค้าจดุผ่อนผันค้าหาบเร่ - แผงลอย ส านักงานเขตวัฒนา
รวมจ านวนจดุ  40  จดุ /  รวมจ านวนผู้ค้า    781   ราย

บริเวณจดุท าการค้า จดุเริ่มต้น สิ้นสดุ



ล าดับ ความยาวจดุ จ านวน ชว่งเวลา
ที่ (เมตร) ผู้ค้า ท าการค้า

13 ซอยสุขุมวิท 39 - 45 ปากซอยสุขุมวิท 39 ปากซอยสุขุมวิท 45 150 11 06.00 - 20.00
14 ซอยสุขุมวิท 49 - 53 ปากซอยสุขุมวิท 49 ปากซอยสุขุมวิท 53 200 15 06.00 - 19.00
15 ซอยสุขุมวิท 53 - 55 ปากซอยสุขุมวิท 53 ปากซอยสุขุมวิท 55 200 21 06.00 - 22.00
16 ปากซอยทองหล่อ - ซอยทองหล่อ 7 หนา้ร้านแว่นตาทองหล่อ หนา้ร้านนยิมโภชนา 200 14 07.00 - 23.00
17 ซอยทองหล่อ 9 - 15 ปากซอยทองหล่อ 9 หนา้อาคารโฮมเพลส 300 14 06.00 - 23.00
18 ซอยทองหล่อ 17 - 21 หนา้แฟมล่ีิมาร์ท ปากซอยทองหล่อ 21 200 13 06.00 - 21.00
19 ทองหล่อ 25 - อาคารต้นสัก หนา้อาคารมงักร หนา้บริษทัแอสแพค จ ากดั 100 4 06.00 - 19.00
20 ปากซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ - ซอยทองหล่อ 8) หนา้ธนาคารไทยพาณิชย์ ซอยทองหล่อ 8 800 9 07.00 - 15.00
21 ซอยทองหล่อ 14 - หนา้ส านกังานเขตวัฒนา) หนา้อาคาร ทองหล่อ 14 800 6 07.00 - 24.00

(กลางวัน - กลางคืน) 1000 17.00 - 24.00
22 หนา้ตลาดทองหล่อ (แนวนอก) หนา้บา้นเลขที่ 1081 บา้นเลขที่ 1109/2 100 14 06.00 - 10.00
23 หนา้ตลาดทองหล่อ (แนวใน) หนา้บา้นเลขที่ 1081 บา้นเลขที่ 1109/2 100 20 05.00 - 15.00
24 ปากซอยสุขุมวิท 59 ปากซอยสุขุมวิท 59 หนา้อู่ไพลินทร์ 400 6 06.00 - 17.00
25 ปากซอยสุขุมวิท 59 - 61 หนา้บา้น 1221/5 หนา้บา้น 1221/6 15 1 07.00 - 20.00
26 ซอยเอกมยั (ฝ่ังเลขคู่) (กลางวัน,กลางคืน) ปากซอยเอกมยั 28 หนา้ธนาคารนครหลวงไทย 150 3 07.00 - 18.00
27 หนา้ตลาดเอกมยั เช้า, เย็น (แนวนอก) ปากซอยเอกมยั 30 หนา้ร้านฉัตรแอร์ 100 25 05.00 - 22.00
28 หนา้เอกมยั (แนวใน) ปากซอยเอกมยั 30 หนา้ร้านฉัตรแอร์ 100 22 07.00 -02.00
29 ซอยเอกมยั (ฝ่ังเลขค่ี) ปากซอยเอกมยั 17 ปากซอยเอกมยั 19 100 2 08.00 - 16.00
30 หนา้วัดธาตุทอง ทางออกวัดธาตุทอง หนา้ร้านวุฒิศักด์ิคลินคิ 50 9 05.00 - 19.00
31 ถนนสุขุมวิท 65 - 69 หนา้บา้นเลขที่ 1439/1 ปากซอยสุขุมวิท 65 500 3 07.00 - 17.00
32 ซอยปรีดีฯ (ฝ่ังเลขค่ี) (กลางวัน,กลางคืน) ปากซอยปรีดี 1  150 13 08.00 - 24.00
33 ซอยเยาวราช (ซอยปรีดีฯ 45) หนา้อาคาร พพีเีฮ้าส์ หนา้พลอยไพลินเรสซิเด้น 100 17 06.00 - 24.00
34 ถนนปรีดีพนมยงค์ 6 - 20 ปากซอยปรีดี 20 ปากซอยปรีดี 6 800 14 08.00 - 02.00
35 ถนนปรีดีพนมยงค์ 20 - 38 ปากซอยปรีดี 26 ปากซอยปรีดี 36 800 23 08.00 - 24.00
36 ถนนปรีดีพนมยงค์ 38 - 46 ปากซอยปรีดี 38 ปากซอยปรีดี 46 600 32 04.00 - 24.00
37 หนา้ตลาดพระโขนง สะพานลอยพระโขนง ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์หมอมวลชน 60 12 06.00 - 24.00

บริเวณจดุท าการค้า จดุเริ่มต้น สิ้นสดุ



ล าดับ ความยาวจดุ จ านวน ชว่งเวลา
ที่ (เมตร) ผู้ค้า ท าการค้า

38 ใต้สะพานข้ามคลองพระโขนง ใต้สะพานข้ามคลองพระโขนง อู่รถเมล์หวัตะเข้ 100 7 09.00 - 22.00
39 ในซอยออ่นนชุ (ฝ่ังซ้าย) หนา้ร้านยาหนึ่ง หนา้ร้านออ่นนชุนาฬิกา 150 12 05.00 - 24.00
40 หนา้สถานตี ารวจนครบาลพระโขนง หนา้ ส.นพระโขนง หนา้สถานดัีบเพลิงพระโขนง 40 19 06.00 - 11.00

ล าดบั ความยาวจุด จ านวน ช่วงเวลา

ที่ (เมตร) ผู้ค้า ท าการค้า

1 ซอยสุขมุวิท 81 (กลางวนั) สะพานลอยสุขมุวิท 81 ซอยสุขมุวิท 81 500 8 05.00 - 10.00 

ซอยสุขมุวิท 81 (กลางคืน) สะพานลอยสุขมุวิท 81 ซอยสุขมุวิท 81 500 13 16.00 - 22.00

2 ซอยสุขมุวิท 21 (อโศกมนตรีฝ่ังขวา) หนา้ มศว. อาคารชิโนทยั 200 13 06.00 - 15.00

3 ซอยสุขมุวิท 23 ปากซอยสุขมุวิท 23 หนา้ประตู มศว. 200 19 06.00 - 18.00

4 หนา้อาคารบา้นฉาง หนา้อาคารบา้นฉาง หนา้อาคารบา้นฉาง 400 4 06.00 - 19.00

5 ซอยสุขมุวิท 31 ปากซอยสุขมุวิท 31 ทา้ยซอยสุขมุวิท 31 200 9 06.00 - 18.00

6 ซอยสุขมุวิท 33 ปากซอยสุขมุวิท 31 ทางข้ึนสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ 200 13 06.00 - 24.00

7 ซอยสุขมุวิท 13 โรงแรมไมอาม่ี สามแยกเช่ือมสุขมุวิท 13 - 15 350 13 08.00 - 18.00

8 ซอยสุขมุวิท 1 ปากซอยสุขมุวิท 1 หนา้โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 500 8 08.00 - 18.00

9 ซอยสุขมุวิท 17 ในซอยสุขมุวิท 17 ในซอยสุขมุวิท 17 15 3 08.00 - 18.00

10 ซอยสุขมุวิท 19 โรงแรมเวสทิน ปากซอยอโศกแยก 1 700 28 08.00 - 18.00

11 ซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) ซอยทองหล่อ 19 ซอยทองหล่อ 21 16 8 06.00 - 18.00

บริเวณจดุท าการค้า จดุเริ่มต้น สิ้นสดุ

เอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดผู้ค้านอกจุดผ่อนผนัค้าจุดผ่อนผนัค้าหาบเร่ - แผงลอย ส านักงานเขตวฒันา

รวมจ านวนจุด    21     จุด /  รวมจ านวนผู้ค้า   233   ราย

บริเวณจุดท าการค้า จุดเร่ิมต้น ส้ินสุด



ล าดบั ความยาวจุด จ านวน ช่วงเวลา

ที่ (เมตร) ผู้ค้า ท าการค้า

12 ซอยสุขมุวิท 57 ปากซอยสุขมุวิท 57 หนา้ตลาดทองหล่อ 20 10 06.00 - 09.00

13 ซอยสุขมุวิท 59 ปากซอยสุขมุวิท 59 อู่ไพลินทร์ 10 3 06.00 - 22.00

14 ซอยสุขมุวิท 63 (เอกมยั) ปากซอยสุขมุวิท 30 ตลาดเอกมยั 20 10 05.00 - 22.00

15 หนา้วดัธาตุทอง หนา้วดัธาตุทอง หนา้วดัธาตุทอง 2 1 08.00 - 19.00

16 ซอยสุขมุวิท 69 ปากซอยสุขมุวิท 69 ปากซอยสุขมุวิท 69 12 4 06.00 - 09.00

17 ใตส้ถานนีรถไฟฟ้า BTS นานา ซอยสุขมุวิท 7 ซอยสุขมุวิท 11 120 17 17.00 - 24.00

18 ใตส้ถานนีรถไฟฟ้า BTS อโศก ซอยสุขมุวิท 19 ซอยสุขมุวิท 21 100 12 13.00 - 24.00

19 ทางลงสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นสถานีอโศก ปากซอยคาวบอย อาคารInterchange 50 10 05.00 - 09.00

50 7 17.00 - 24.00

20 ใตส้ถานนีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ ซอยสุขมุวิท 35 ซอยสุขมุวิท 39 100 10 17.00 - 24.00

21 ใตส้ถานนีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ ซอยสุขมุวิท 53 ซอยสุขมุวิท 55 100 10 08.00 - 18.00

บริเวณจุดท าการค้า จุดเร่ิมต้น ส้ินสุด



ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

o  ประเภท/ปริมาณ/ช่วงเวลา

o  พืน้ที่เกษตรกรรม

o  จ านวนเกษตรกร

o  จ านวนผลิตภณัฑ์ BANGKOK BRAND

o  จ านวนสินค้าชมุชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์

ล าดบั รหสัผูผ้ลิต ช่ือกลุ่ม/องคก์ร/เจา้ของ จ านวนผลิตภณัฑช่ื์อผลิตภณัฑท่ี์ส่ง ประเภท หมายเหตุ
ผูป้ระกอบการ กิจการ เลขท่ี แขวง เขต โทรศพัท์ ท่ีข้ึนทะเบียน (ผลิตภณัฑ)์ คดัสรร (ดาว)

1 103900001 งานข้ึนรูปสเตนเลส 293 คลองตนัเหนือ วฒันา  0 2391 5911 1 ผลิตภณัฑชุ์ดดอกบวัน ้าลน้น ้าริน ของใช้ 4
สุทธิชยั  เตมิยาจล 085 834 9006

2 103900002 สมุนไพรเฮียเล้ียง  14/5 พระโขนงเหนือ วฒันา  0 2991 2211 3 ผลิตภณัฑย์าเม็ดลูกกลอนส าหรับสมุนไพรท่ี 5
(นายปนิษฐ์  ธรรมธีโรวฒัน)์ 089 747 5734 สตรี ตราไผ่เขียว ไม่ใช่อาหาร

3 103900005 บริษทักรีนโปรดกัส์ จ  ากดั 231/15 คลองตนัเหนือ วฒันา  0 2321 0151 1 ผลิตภณัฑ์ หม่ีกรอบน ้าผ้ึง อาหาร 4
(นางพีรชา  สิริโสภณา) 081 555 6191

4 103900007 ถงัสารพดันึก  98/4 คลองตนัเหนือ วฒันา 081 172 0178 1 ผลิตภณัฑ์ ถงัสารพดันึก ของใช้
(ภทัรวดี มณีฉาย)

5 103900008 ลดัดา  ธนะนนัทก์ูล 394 คลองตนัเหนือ วฒันา 081 845 8883  2 ผลิตภณัฑ์ ภาพสีน ้า ของใช้

6 103900009 นางลกัษณา ลือหทยัโอภาส 73/1 คลองตนัเหนือ วฒันา  0 2712 8552 4 ผลิตภณัฑ์ ซีเรียลขา้วน ้านมผสม อาหาร 5
 0 2391 5646 ธญัพืชรสตน้ต ารับ

7 103900011 บริษทัโปรเจค็ท ์ดี 80 พระโขนงเหนือ วฒันา  0 2751 2715 1 ผลิตภณัฑชุ์ดบ ารุงผิวและผมจากสมุนไพรท่ี 4
081 257 6224 โปรตีนรังไหมและ ไม่ใช่อาหาร

สถานท่ีตั้ง

แบบบญัชีรายช่ือผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บ
การลงทะเบียนเป็นผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ปี 2555

ส านกังานเขตวฒันา
รวม จ านวน 7 ราย 13 ผลิตภณัฑ์



โรงงาน

o  จ านวน/ประเภท/แรงงานของโรงงานในพืน้ทีเ่ขต

สถานประกอบการ

o  จ านวนโรงแรม

o  จ านวนห้างสรรพสนิค้า/ร้านสะดวกซือ้/ศนูย์ค้าปลกี-สง่

o  จ านวนสถานบริการน า้มนั/ก๊าซ

o  สถานบนัเทิง/โรงภาพยนตร์

o  ธนาคาร/ร้านขายทอง/โรงจ าน า



การท่องเที่ยว

o  จ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่ว/กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

o  จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว/ประเภท/ช่วงเวลาของการมาเทีย่ว

o  คา่ใช้จ่ายตอ่หวั/ตอ่วนัของนกัทอ่งเทีย่ว

o  เร่ืองร้องเรียนของนกัทอ่งเทีย่ว



2.5  ด้านสาธารณสุข 

การเจ็บป่วย

o  สถิตกิารป่วยและตายด้วยโรคทีไ่ม่ตดิตอ่

o  สถิตกิารป่วยและตายด้วยโรคตดิตอ่

บริเวณทีมี่การแพร่ระบาดของโรค

o  สถิตกิารตายจากอบุตัเิหต ุอบุตัภิยั

o  สถิตกิารฆ่าตวัตาย และความรุนแรงในครอบครัว

การให้บริการ

o  ประเภท จ านวน ทีต่ัง้ของสถานพยาบาล/ให้บริการ

o  จ านวนเตยีง การครองเตยีงของสถานพยาบาล/สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสขุ

o  จ านวนผู้ ป่วยทีเ่ข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาล แยกผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยนอก

โรคทีรั่กษา

o  สถิตกิารรักษา (ตาย หาย เฝ้าระวงั)

o  จ านวนบคุลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสขุ



ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สถิติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่

จ านวน 

(ครัง้/คด)ี

2. การป้องกัน

2.1 จ านวนป้าย/อาคารเสี่ยงภยั/

ประเภท จ านวน

ป้ายขนาดใหญ่

อาคารเสี่ยงภยั

2.2 จ านวนจดุเสี่ยงในพืน้ที่ จดุ

บริเวณ/พืน้ทีท่ีเ่ป็นจดุเสี่ยง สาเหตหุรือปัจจยัเสี่ยง หมายเหตุ

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

ประเภท หมายเหตุ

อาชญากรรม

 - ท าร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

 - การกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ

อบุตัเิหตทุางถนน

อคัคภียั

อาคารทรุด/ถลม่

ป้ายล้ม

สารเคมีร่ัวไหล

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

หมายเหตุ

วธีิการป้องกนั/แก้ไข



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

2.5 จ านวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ที่

2.6 จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลงิ/หวัจ่ายน า้ดบัเพลงิ

......................สถานี

......................สถานี

......................แหง่

......................มลูนิธิ

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

จ านวนหวัจ่ายน า้ดบัเพลงิในพืน้ที่

จ านวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ที่

จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จ านวนสถานีดบัเพลงิ

สถานี พืน้ทีใ่ห้บริการ



2.7 ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง (กยบ.)

o  สถิตกิารเลอืกตัง้
เขตเลือกตัง้ เขตปกครอง ผู้ มีสิทธิ ผู้มาใชส่ิทธิ ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิบตัรดี ร้อยละของบตัรดี บตัรเสีย ร้อยละของบตัรเสยีบตัรไม่ประสงค์ ร้อยละของบตัรไม่ประสงค์

39 วฒันา 54,775 32,218 58.82 31,329 97.24 401 1.24 488 1.51

3. จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

อาสาสมคัร

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

 - อาสาสมคัรดนตรี

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)

 - อาสาสมคัรลานกีฬา

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ

 - อาสาสมคัร อปพร.

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

650.00

196.00

1.00

4.00

หมายเหตุจ านวน (คน)

4.00



 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย

 - อาสาสมคัรพิทกัสิ่งแวดล้อม

 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

3.00

7.00



ปัญหาและขอ้เสนอเพ่ือการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขต
ดา้น ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ แนวทางแก้ไข

1. ด้านกายภาพ โครงสร้างพืน้ฐาน
2. ด้านสังคม
3. ด้านเศรษฐกิจ
4. ด้านส่ิงแวดล้อม
5. ด้านสาธารณสุข
6. ด้านการบริหารจัดการ
7. อื่น ๆ 




