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บทท่ี 1 
ข้อมูลเบือ้งต้น  

 
1.1 ความส าคัญและความเป็นมา 

กรุงเทพมหานครได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานครไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2575 
กรุงเทพมหานครจะเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่เกิดจากการรับฟังความเห็นของประชาชน
โดยมีการก าหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) นอกจากนี้ยังมีการก าหนดกรอบในการปรับปรุงบริการ
สาธารณะต่าง ๆ  ก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไข ตลอดจนจัดล าดับความส าคัญ 
ในการลงทุนพัฒนาเมืองในระยะยาว เพ่ือให้เมืองกรุงเทพมหานครก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี  
พ.ศ. ๒๕๗๕ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี จะแบ่งช่วงการพัฒนาออกเป็น ๔ 
ระยะ ๆ ละ ๕ ปี โดยในแต่ละช่วงจะมีการจัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๕ ปี เพื่อเปิดโอกาสให้มี 
การทบทวนเป้าประสงค์และมาตรการที่ก าหนดไวใ้นแต่ละชว่งให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันยิง่ขึ้น โดยแผนดังกล่าว
มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย และตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย       
ที่ส าคัญต่อการก าหนดทิศทางการบริหารกรุงเทพมหานครประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่ง ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
“เมืองธรรมาภิบาล” โดยประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความคาดหวังว่า กรุงเทพมหานครจะมีเวทีริเริ่ม
นโยบายและตรวจสอบการท างานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะน าไปสู่การใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
กล่าวคือ มุ่งหวังมีกลไก และกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง        
การพัฒนา ก าหนดกิจกรรมโครงการด าเนินงาน การจัดท างบประมาณ รวมไปถึงการร่วมติดตามตรวจสอบ     
การบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร โดยเป้าหมายหรือตัวชี้วัดส าคัญที่บ่งบอกถึงความส าเร็จใน                  
การด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยดังกล่าว คือ การมีสภาประชาชนใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ
กรุงเทพมหานคร และระดับเขตท้ัง 50 เขต เพ่ือท าหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การน าเสนอ
ข้อมูลการจัดท ากิจการสาธารณะและการจัดท างบประมาณของกรุงเทพมหานครและส านักงานเขต โดยที่ผ่าน
มากรุงเทพมหานครได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในโครงการขนาดใหญ่ แต่ยังไม่ได้มีการจัดตั้ง “สภา
ประชาชนกรุงเทพมหานคร” และ “สภาประชาชนเขต” เนื่องจากมีข้อจ ากัดในหลายประการ แต่อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่ากรุงเทพมหานครจะยังไม่มีกลไกสนับสนุนการจัดตั้งสภาประชาชนทั้งในระดับกรุงเทพมหานครและใน
ระดับเขต แต่กรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน 
ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเมืองตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580        
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในประเด็นการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างความโปร่งใสใน      
การติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐโดยเน้นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในกระบวนการ
งบประมาณ ตั้งแต่การเสนอโครงการที่เชื่อมโยงกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชนจนถึงระดับจังหวัด 

 
 
 



 - 2 – 
 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมดังกล่าว ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดท าโครงการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประชาชนนี้ขึ้น เพ่ือให้ ได้ข้อมูล 
ปัญหา ความต้องการที่น าไปสู่การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาเขต กลุ่มเขต และของกรุงเทพมหานคร
ต่อไป โดยรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของ
ส านักงานเขตฉบับนี้จะเป็นการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ  
  
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.๒.๑ เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคมในการก าหนดนโยบาย 
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่กลุ่มการปฏิบัติงานของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

๑.๒.๒ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับภาคประชาชนในการเข้าร่วมก าหนดนโยบายและทิศทาง 
การพัฒนาพ้ืนที่ และเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐในการปรับบทบาทเพ่ือรองรับการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 
 
๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.๓.๑ กลุ่มประชาสังคมรับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในการร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พ้ืนที่ของตนเอง และแนวทาง/ช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา 

๑.๓.๒ กรุงเทพมหานครสามารถก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีภาคประชาสังคมเป็นก าลังส าคัญในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา 
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บทท่ี 2 
ปัจจัยบริบทของพื้นที ่

2.1 ลักษณะทางกายภาพ  

 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ1ประกอบด้วย 7 เขตการปกครอง  (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒)  ได้แก ่               
เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง และเขตสายไหม โดยแต่ละเขต 
จะมีส านักงานเขตซึ่งเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และในแต่ละส านักงานเขตจะมีฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นส่วน
ราชการในสังกัดของแต่ละส านักงานเขต จ านวน 10 ฝ่าย ท าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ 
เช่น งานการปกครองท้องที่ การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การทะเบียน การโยธา การรักษาที่สาธารณะ 
การพัฒนาผังเมืองเขต การระบายน้ า การสาธารณสุข การจัดเก็บรายได้ การรักษาความสะอาด การดูแล
บ ารุงรักษาต้นไม้ การด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การควบคุมดูแลโรงเรียนประถมศึกษา การดูแลและ
รักษาการ เป็นต้น ซึ่งเป็นการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือท่ีกฎหมายอ่ืน
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
 

 

                                                           
1การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบประจ ากลุ่มปฏบิัติงานของส านักงานเขต ในการตรวจสอบติดตามและศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ๖ กลุ่ม
เขตได้แก่ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กรุงเทพกรุงเทพตะวันออก กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
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ซ่ึงลักษณะทางกายภาพของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ มีพ้ืนที่โดยรวม 212.7 ตารางกิโลเมตร โดยเขตที่มีพ้ืนที่
ใหญ่ที่สุด คือ เขตสายไหม 44.62 ตารางกิโลเมตร เขตบางเขน 42.12 ตารางกิโลเมตร และเขตดอนเมือง 
36.80 ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ ส่วนเขตที่มีพ้ืนที่เล็กที่สุด คือ เขตบางซื่อ 11.55 ตารางกิโลเมตร เขต
ลาดพร้าว 21.86 ตารางกิโลเมตร และเขตหลักสี่ 22.84 ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ โดยสามารถแบ่งพ้ืนที่
เป็นรายเขตและรายแขวง ได้ดังนี้ 

 
เขต เนื้อที่ (ตร.กม.) 

เขตสายไหม 44.62 
แขวงคลองถนน 12.44 
แขวงสายไหม 18.66 
แขวงออเงิน 13.52 

เขตบางเขน 42.12 
แขวงท่าแร้ง 23.72 

แขวงอนุสาวรีย์ 18.41 
เขตดอนเมือง 36.80 

แขวงสีกัน 36.80 
เขตจตุจักร              32.91 

แขวงจตุจักร 7.88 
แขวงจอมพล 5.49 

แขวงจันทรเกษม 6.03 
แขวงลาดยาว 10.69 
แขวงเสนานิคม 2.83 

เขตหลักสี่ 22.84 
แขวงตลาดบางเขน 5.96 
แขวงทุ่งสองห้อง 16.89 

เขตลาดพร้าว 21.86 
แขวงจรเข้บัว 7.06 

แขวงลาดพร้าว 14.80 
เขตบางซ่ือ 11.55 

แขวงบางซื่อ 11.55 
 
                  ตารางที่ 1 พ้ืนที่ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
                   ที่มา กระทรวงพลังงาน (2563) 
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ซ่ึงหากพิจารณาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒)  
จะพบว่ากลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้  
 

 พ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) : เขตดอนเมือง เขตสายไหม 
 พ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) : เขตบางเขน เขตลาดพร้าว 
 พ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) : แยกรัชโยธิน, ริมถนนรัชดาภิเษก (เขตจตุจักร)  ริมถนน

แจ้งวัฒนะฝั่งเหนือ (เขตบางเขน) 
 ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ าเงิน) : เขตหลักสี่ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 แผนที่แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๔                                      
ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
ที่มา : โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔), ๒๕๖๓ 
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๒.๒ หน่วยงานบริการสังคมในพื้นที่ 

 ข้อมูลของหน่วยงานบริการทางสังคมในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ได้แก ่โรงพยาบาล โรงเรียน           
และศาสนสถาน มีข้อมูลดังนี้ 
 2.2.1 โรงพยาบาล  
 ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีโรงพยาบาลทั้งที่เป็นโรงพยาบาลของทางราชการและโรงพยาบาลที่เป็นของ
ภาคเอกชน ซ่ึงมีขนาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป หรือ โรงพยาบาลชุมชน เช่น 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลสายหยุด โรงพยาบาลทหารอากาศ 
โรงพยาบาลบีแคร ์โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  โรงพยาบาลบางโพ                 
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4  และโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 3 แผนที่แสดงการกระจายตัวของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดนครนายกและ 
   จังหวัดฉะเชิงเทรา (6 อ าเภอ) ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
   ที่มา: โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔), ๒๕๖๓ 
 2.2.2 สถานศึกษา  
 ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ มหาวิทยาลัย อาชีวศึกษา/วิทยาลัย 
มัธยมศึกษา ประถมศึกษา และอนุบาล เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน โรงเรียนเปรมประชา โรงเรียนประชานิเวศน์ 
โรงเรียนวัดสร้อยทอง โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์            
โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ และโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) เป็นต้น 
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 ภาพที่ 4 แผนที่แสดงการกระจายตัวของสถานศึกษาในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 ที่มา : โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔), ๒๕๖๓ 
 

2.2.3 ศาสนสถาน  
ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีศาสนสถานประเภทต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย วัด คริสตจักร มัสยิด และ      

ศาลเจ้า เช่น วัดเสมียนนารี วดัหลักสี่ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน วัดทองสุทธาราม คริสตจักรใจสมาน
หลักสี่ คริสตจักรเตาปูนไมตรีจิต คริสตจักรลาดพร้าว มัสยิดตัรกีย่าตุ้ลเอี๊ยะห์ซาน และศาลเจ้าเฮียเม่งตั๊ว  
เป็นต้น 
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงการกระจายตัวของศาสนสถานประเภทต่าง ๆ ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 

ที่มา : โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔), ๒๕๖๓ 
 
๒.๓ ประชากรในพื้นที่ 
 จากโครงสร้างข้อมูลสถิติของประชากร ปี 2562 พบว่าประชากรในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีประชากร
รวมทั้งหมด 1,071,073 คน โดยเขตที่มีประชากรมากท่ีสุด คือ เขตสายไหม 206,278 คน เขตบางเขน 
189,000 คน และเขตดอนเมือง 170,021 คน ตามล าดับ เขตท่ีมีประชากรน้อยสุด คือ เขตหลักสี่ 
104,285 คน เขตลาดพร้าว 118,574 คน และเขตบางซื่อ 126,310 คน ตามล าดับ  
 สถิติประชากรชายในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ปี 2562 พบว่า ประชากรชายรวมทั้งหมด 433,725 
คน โดยเขตที่มีประชากรชายมากที่สุด คือ เขตสายไหม 96,951 คน เขตบางเขน 89,273 คน และเขต 
ดอนเมือง 84,738 คน ตามล าดับ เขตท่ีมีประชากรชายน้อยที่สุด คือ เขตหลักสี่ 49,789 คน เขตลาดพร้าว 
53,888 คน และเขตบางซื่อ 59,086 คน ตามล าดับ 
          สถิติประชากรหญิงในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ปี 2562 พบว่า ประชากรหญิงรวมทั้งหมด 564,744 คน 
โดยเขตที่มีประชากรหญิงมากที่สุด คือ เขต สายไหม 109,327 คน เขตบางเขน 99,727 คน และ           
เขตจตุจักร 84,001 คน ตามล าดับ เขตท่ีมีประชากรหญิงน้อยที่สุด คือ เขตหลักสี่ 54,496 คน                    
เขตลาดพร้าว 64,686 คน และเขตบางซื่อ 67,224 คน ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 2 โครงสร้างข้อมูลสถิติของประชากรปี 2562 ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จ าแนกตามรายเขต ดังนี้ 
พื้นที่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
เขตสายไหม 96,951 109,327 206,278 
เขตบางเขน 89,273 99,727 189,000 
เขตดอนเมือง 84,738 85,283 170,021 
เขตจตุจักร 72,604 84,001 156,605 
เขตบางซ่ือ 59,086 67,224 126,310 
เขตลาดพร้าว 53,888 64,686 118,574 
เขตหลักสี่ 49,789 54,496 104,285 
รวม 433,725 564,744 1,071,073 
ที่มา: กรมการปกครอง, 2563 
 

๒.๔ ลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ 

 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนที่สีเขียว              
ข้อมูลสวนสาธารณะหลัก ข้อมูลคุณภาพน้ า ข้อมูลคุณภาพอากาศ และข้อมูลการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดังนี้ 
 2.4.1 ข้อมูลพื้นที่สีเขียว 
 พ้ืนที่สีเขียวในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือระยะเวลา 6 ปีตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2562 นั้น ในปี 2556  
มีพ้ืนที่รวม 126,369.92 ตร.ม. โดยเขตท่ีมีพ้ืนที่สีเขียวมากท่ีสุด คือ เขตจตุจักร มีพ้ืนที่ 45,951.44 ตร.ม. 
เขตบางเขน มีพ้ืนที่ 34,660 ตร.ม.และเขตสายไหม มีพ้ืนที่ 19,792 ตร.ม. ตามล าดับ เขตท่ีมีพ้ืนที่สีเขียว
น้อยที่สุด คือ เขตหลักสี่ มีพ้ืนที่ 247.4๐ ตร.ม. เขตบางซื่อ มีพื้นที่ 5,000 ตร.ม. และเขตดอนเมือง มีพ้ืนที่ 
9,600 ตร.ม. 
 ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่ได้เก็บสถิติ มีพ้ืนที่รวม 144,704.12 ตร.ม. เขตท่ีมีพ้ืนที่สีเขียวมาก
ที่สุด คือ เขตสายไหม มีพ้ืนที่ 56,478.92 ตร.ม. เขตบางเขน มีพ้ืนที่ 35135.2๐ ตร.ม. และเขตดอนเมือง 
มีพ้ืนที่ 27,200 ตร.ม. ตามล าดับ เขตท่ีมีพ้ืนที่สีเขียวน้อยที่สุด คือ เขตหลักสี่ มีพื้นที่ 2,400 ตร.ม.  
เขตจตุจักร มีพ้ืนที่ 3,200 ตร.ม. และเขตบางซื่อ มีพ้ืนที่ 9,800 ตร.ม. ตามล าดับ 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวโน้มพ้ืนที่สีเขียวในปี 2563 โดยพิจารณาสถิติพ้ืนที่สีเขียว 3 ปีย้อนหลัง 
พ้ืนที่สีเขียวในภาพรวมของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือจะลดลงจาก ปี 2562 และมี 3 เขต ในปี 2563 ที่จะมี
แนวโน้มพ้ืนที่สีเขียวลดลงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เขตจตุจักร เขตสายไหม และเขตหลักสี่ ในทางกลับกันเขตท่ีมี
จะมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง คือ เขตดอนเมือง เขตบางเขน และเขตบางซื่อ 
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กราฟที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นที่สีเขียวในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ปี 2556-2562 

 
ที่มา ส านักสิ่งแวดล้อม,2563 

2.4.๒ ข้อมูลสวนสาธารณะหลัก  
กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีสวนสาธารณะหลักทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศ สวนสมเด็จ    

พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนจตุจักร สวนกีฬารามอินทรา สวนวัชราภิรมย์ สวนสาธารณะบึงน้ าลาดพร้าว 71  
และสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน  

 
 

ภาพที่ 6 แผนที่แสดงการกระจายตัวสวนสาธารณะหลักในกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
ที่มา : โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔), ๒๕๖๓ 
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 2.4.๓ ข้อมูลคุณภาพน้้า  
           กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีโรงบ าบัดน าเสีย ๗ แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร โรงควบคุมคุณภาพน้ าจตุจักร โรงควบคุมคุณภาพน้ าบางบัว โรงควบคุม
คุณภาพน้ าทุ่งสองห้อง ๑ โรงควบคุมคุณภาพน้ าทุ่งสองห้อง ๒ โรงควบคุมคุณภาพน้ าท่าทราย และโรงควบคุม
คุณภาพน้ ารามอินทรา 
 ทั้งนี้ คุณภาพน้ าในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen 
Demand หรือ BOD) ปี 2560 พบว่า ค่า BOD อยู่ในระดับสูงซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ มากกว่า  10-20 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ดังปรากฏตามแผนภาพที่ 7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 แผนที่แสดงการกระจายตัวสวนสาธารณะหลักในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
ที่มา : กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร,2563 
 

 2.4.๔ ข้อมูลคุณภาพอากาศ 
 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่จ านวน ๒ ประเภท ๓ แห่ง ดังนี้ 
  ๑) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม เขตจตุจักร 
           ๒) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณริมถนนกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานีหน้ากรมการขนส่ง       
ทางบก ถนนพหลโยธิน และสถานีหน้าสถานีต ารวจนครบาลโชคชัย ลาดพร้าว 
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ภาพที่ ๘ แผนที่แสดงต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ            
ที่มา : โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔), ๒๕๖๓ 

 
โดยคุณภาพอากาศของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือจากการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5  ไมครอน 

(PM 2.5) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจ าปี 2562 พบว่า เขตบางซื่อ จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
๓๖๕ ครั้ง มีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๕๐ ครั้ง เขตจตุจักร จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ๓๔๔ ครั้ง มีค่า
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๒๔ ครั้ง เขตหลักสี่ จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ๓๕๗ ครั้ง มีค่ามากกว่า
มาตรฐาน ๔๖ ครั้ง และเขตบางเขน จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  ๓๖๓ ครั้ง มีค่ามากกว่ามาตรฐาน ๔๖ ครั้ง 
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 2.4.5 ข้อมูลปริมาณมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้ 
 ข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ปีงบประมาณ 2556 - 2562 นั้น  
ในปี 2556 ปริมาณรวมเข้าเททั้งหมด 533,872.09 ตัน ปริมาณเฉลี่ย 1,462.66 ตัน/วัน ซึ่งเขตจตุจักรมี
ปริมาณมากท่ีสุด คือ 369.01 ตัน/วัน และเขตหลักสี่มีปริมาณน้อยที่สุด คือ 156.80 ตัน/วัน 

ส าหรับป ี2562 พบว่า ปริมาณรวมเข้าเททั้งหมด 625,580.82  ตัน ปริมาณเฉลีย่ 1,713.92 ตัน/วนั 
ซึ่งเขตจตุจักรมีปริมาณมากที่สุด คือ 412.00 ตัน/วัน และเขตบางซื่อมีปริมาณน้อยที่สุด คือ 167.98 ตัน/วัน 
 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีภาพรวมมูลฝอยที่จัดเก็บได้เพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ปี 2556 – 2561 จนกระทั่งปี 
2562 ภาพรวมมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลงจากปี 2561 อยู่ที่ 17,832.82 ตัน ดังปรากฏตามตารางที่ ๓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ หน่วยงาน 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รวม เฉลี่ย/วัน รวม เฉลี่ย/วัน รวม เฉลี่ย/วัน 
1 เขตจตุจักร 134,690.30 369.01 132,541.73 363.13 137,943.90 377.93 
2 เขตดอนเมือง 61,173.89 167.60 61,924.77 169.66 67,380.18 184.60 
3 เขตบางเขน 92,979.20 254.74 94,551.77 259.05 98,715.70 270.45 
4 เขตบางซ่ือ 58,537.55 160.38 55,616.92 152.38 57,969.53 158.82 
5 เขตลาดพร้าว 61,675.94 168.98 61,136.23 167.50 65,313.29 178.94 
6 เขตสายไหม 67,582.79 185.16 69,603.82 190.70 71,907.86 197.01 
7 เขตหลักสี ่ 57,232.42 156.80 55,536.33 152.15 57,118.17 156.49 

รวมเขา้เท 533,872.09 1,462.66 530,911.57 1,454.55 556,348.63 1,524.24 

ล้าดับ หน่วยงาน 
ปี 255๙ ปี 25๖๐ ปี 25๖๑ ปี    2562  

รวม เฉลี่ย/วัน รวม เฉลี่ย/วัน รวม เฉลี่ย/วัน รวม เฉลี่ย/วัน 
1 เขตจตุจักร 142,645.00 389.74 151,621.80 415.40 157,672.30 431.98 150,381.20 412.00 
2 เขตดอนเมือง 69,020.98 188.58 72,866.69 199.63 77,835.84 213.25 76,400.97 209.32 
3 เขตบางเขน 102,066.16 278.87 109,341.16 299.56 112,954.83 309.47 108,841.16 298.19 
4 เขตบางซ่ือ 59,440.61 162.41 61,684.82 169.00 60,369.55 165.40 61,314.13 167.98 
5 เขตลาดพร้าว 68,937.14 188.35 74,074.32 202.94 79,430.73 217.62 78,489.94 215.04 
6 เขตสายไหม 75,337.47 205.84 82,722.87 226.64 87,304.12 239.19 84,242.00 230.80 
7 เขตหลักสี ่ 59,191.80 161.73 64,680.52 177.21 67,846.27 185.88 65,911.42 180.58 

รวมเขา้เท 576,639.16   1,575.52      616,992.18            1,690.39        643,413.64     
 
1,762.78   
 

625,580.82 
 

1,713.92 
 

 

ตารางท่ี ๓ ข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ปีงบประมาณ 2556  - 2562 

ที่มา ส านักสิ่งแวดล้อม, 2563 
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กราฟที่ 2 ข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ปีงบประมาณ 2556  - 2562 
 

 
 
ที่มา ส านักสิ่งแวดล้อม,2563 
 
๒.๕ ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของพ้ืนที่ 

 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของพ้ืนที่ ซ่ึงประกอบด้วย ถนน คลอง รถไฟฟ้า 
และจุดเสี่ยงน้ าท่วมขัง ดังนี้ 
 ๒.๕.๑ ถนน  
 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีถนนสายส าคัญ ๆ เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนวงศ์สว่าง   
ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนรามอินทรา ถนนรัชดาภิเษก ถนนโชคชัย ๔ ถนนวัชรพล เป็นต้น 
 ๒.๕.๒ คลอง  
 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีคลองสายส าคัญ ๆ เช่น คลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว คลองบางบัว 
คลองสอง คลองบางเขน คลองบางซ่อน คลองบางตลาด เป็นต้น 
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         ภาพที่ ๙ แผนที่แสดงต าแหน่งถนนและคลองสายส าคัญของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 

 

 ๒.๕.๓ รถไฟฟ้า 
           กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีรถไฟฟ้าที่วิ่งผ่านในพ้ืนที่ทั้งหมด ๗ สาย ได้แก่  
 - รถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ ) 
 - รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน (บางซื่อ – หลักสอง) 
 - รถไฟฟ้าสายสีเทา (วัชรพล – ทองหล่อ) 
 - รถไฟฟ้าสายสีชมพู (ปากเกร็ด – หลักสี่ – สุวินทวงศ์) 
 - รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (รัชดาภิเษก – ลาดพร้าว – ส าโรง) 
 - รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (สมุทรปราการ – ม. เกษตรศาสตร์) 
 - รถไฟฟ้า Airport Rail Link (บางซื่อ – สุวรรณภูมิ ) 

นอกจากนี้ ในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือยังมี โครงการสถานีกลางบางซื่อ (Bang Sue Grand 
Station) เป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟหลักของประเทศไทย เพื่อทดแทนสถานีรถไฟกรุงเทพ  
(หัวล าโพง) โดยตั้งอยู่ใจกลางศูนย์คมนาคมพหลโยธินในพ้ืนที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก าหนดเปิดใช้งาน
ในปี พ.ศ. 2564-2565 พร้อมกับเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง สถานีกลางบางซื่อมีความยาว 
596.6 เมตร ความกว้าง 244 เมตร ความสูง 43 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 274,192 ตารางเมตร ท าให้เมื่อ
ก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทย และเป็นสถานีรถไฟใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก่อสร้างด้วยงบประมาณ 15,988 ล้านบาท ประกอบด้วยชานชาลา 26 ชานชาลา เป็น 
ชานชาลาของการรถไฟแห่งประเทศไทย 24 ชานชาลา และของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2 
ชานชาลา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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 ๒.๕.๔ จุดเสี่ยงน้ าท่วมขัง2๔ จุด ได้แก่ ถนนแจ้งวัฒนะ จากปากคลองประปาถึงคลองเปรมประชากร  
 
 2.5.4 จุดอ่อนน้้าท่วม 
 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ มีจุดอ่อนน้ าท่วมขัง จ านวน 4 จุด ได้แก่  
 - จุดอ่อนน้ าท่วมถนนแจ้งวัฒนะจากคลองประปาถึงคลองเปรมประชากร 
 - จุดอ่อนน้ าท่วมถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ  
 - จุดอ่อนน้ าท่วมถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าตลาดอมรพันธุ์และแยกเกษตรศาสตร์  
 - จุดอ่อนน้ าท่วมถนนประชาราษฎร์สาย ๒ บริเวณแยกเตาปูน 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2จุดเสี่ยงน้ าท่วมขัง คือ พื้นที่ที่เส่ียงต่อน้ าท่วมเม่ือฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนกั (รับความเข้มข้นของฝนได้ไม่เกิน ๖๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) 

 ภาพที่ ๑๐ แผนทีโ่ครงข่ายเส้นทางตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ  
 ปริมณฑลระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๗๕) ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 

 ที่มา : โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔), ๒๕๖๓ 
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  ภาพที่ ๑๑ แผนที่แสดงรวมจุดเสี่ยงน้ าท่วมขัง ๑๔ จุด 
 
๒.๖ แหล่งเศรษฐกิจในพื้นที่ 

 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคัญ ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย ตลาด ห้างสรรพสินค้า 
และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 
 ๒.๖.๑ ตลาด  
 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีตลาดที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ ตลาดนัดจตุจักร ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดลาดปลาเค้า           
ตลาดบองมาเช่ ตลาด อ.ต.ก. ตลาดเตาปูน และตลาดเคหะทุ่งสองห้อง เป็นต้น 
 ๒.๖.๒ ห้างสรรพสินค้า  
 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีห้างสรรพสินค้าที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว                
ห้างสรรพสินค้ายูเนี่ยนมอลล์ ห้างสรรพสินค้า Gateway บางซื่อ ห้างสรรพสินค้ามิกซ์ จตุจักร                 
ห้างสรรพสินค้า The Jas รามอินทรา และห้างสรรพสินค้า IT SQUARE  เป็นต้น 
 ๒.๖.๓ แหล่งท่องเที่ยว  
 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ ทุ่งบางเขน ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ต าหนักเจ้าแม่กวนอิม โชคชัย ๔ บ้านบางเขน พิพิธภัณฑ์เด็ก พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ไทยร่วมสมยั เป็นต้น 
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ภาพที่ ๑2 แผนที่แสดงการกระจายตัวของแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ของกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
ที่มา : โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔), ๒๕๖๓ 
 
๒.๗ ลักษณะชุมชนในพื้นที่ 

 ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด ๒,๐๖๘ ชุมชน (ชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร) 
โดยแยกเป็นประเภทชุมชนแออัด ๖๕๘ ชุมชน ประเภทหมู่บ้านจัดสรร ๔๒๖ ชุมชน ประเภทชุมชนชานเมือง 
๓๕๕ ชุมชน ประเภทชุมชนเมือง ๔๗๔ ชุมชน ประเภทเคหะชุมชน ๗๐ ชุมชน และประเภทอาคารสูง ๘๕ 
ชุมชน โดยในส่วนของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีชุมชนทั้งหมด 454 ชุมชน โดยแบ่งเป็นชุมชนแออัด ๑๑๘ 
ชุมชน ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 207 ชุมชน ชุมชนชานเมือง ๑๓ ชุมชน ชุมชนเมือง ๕4 ชมุชน เคหะชุมชน ๓๔ 
ชุมชน และอาคารสูง 28 ชุมชน พบว่า เขตที่มีชุมชนมากท่ีสุด คือ คือ เขตดอนเมือง ๙๔ ชุมชน เขตสายไหม 
๗๘ ชุมชน และเขตหลักสี่ ๗๗ ชุมชน ตามล าดับ เขตที่มีชุมชนน้อยที่สุด คือ เขตลาดพร้าว ๓๘ ชุมชน  
เขตจตุจักร ๔๓ ชุมชน และเขตบางซื่อ ๔๙ ชุมชน ตามล าดับ โดยภาพรวมกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีลักษณะเป็น
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรตามตารางดังนี้ 
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ตารางท่ี ๔ แสดงจ านวนชุมชน และประเภทชุมชน กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ส านักงานเขต จ านวนรวม 
ประเภทชุมชน 

แออัด 
หมู่บ้าน
จัดสรร 

ชานเมือง เมือง 
เคหะ
ชุมชน 

อาคารสูง 

จตุจักร 43 23 7 1 6 - 6 

ดอนเมือง 94 16 73 1 4 - - 

บางเขน 75 7 36 2 19 - 11 

บางซื่อ 49 47 1 - - - 1 

ลาดพร้าว 38 4 28 3 2 - 1 

สายไหม 78 4 48 5 18 3 - 

หลักสี่ 77 17 14 1 5 31 9 

รวม 454 118 207 13 54 34 28 

ร้อยละ (ของกทม.) 21.95 17.93 48.59 3.66 11.39 48.57 22.35 

กรุงเทพมหานคร ๒,๐๖๘ ๖๕๘ ๔๒๖ ๓๕๕ ๔๗๔ ๗๐ ๘๕ 
 
ที่มา :ส านักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร (ค านวณโดยผู้ศึกษา) 
 

๒.๘ ประชาคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ประสานขอให้ส านักงานเขตด าเนินการส ารวจและจัดท าทะเบียน
ประชาคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่เขต/กลุ่มการปฏิบัติงานของส านักงานเขต (รายละเอียดตาม
หนังสือส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๒/๗๗๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓) ซึ่งปรากฏ
ข้อมูลกลุ่มประชาคมในพื้นเขตกรุงเทพเหนือ ดังนี้ 
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ตารางที่ ๕ ประชาคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จ าแนกตามประเภทประชาคมหลัก
และส านักงานเขต 

 

ประเภทประชาคมหลัก 

ส้านักงานเขต 

รวม 

จต
ุจัก

ร 

ดอ
นเ

มือ
ง 

บา
งเข

น 

บา
งซื่

อ 

ลา
ดพ

ร้า
ว 

สา
ยไ

หม
 

หล
ักส

ี่ 

กลุ่มคณะกรรมการชุมชน - 2  -  50 -  1 - 53 
กลุ่มชมรม 1 - - - - - - 1 
กลุ่มกรรมการถนน 6 - - - - - - 6 
กลุ่มชุมชน 37 - - - - - - 37 
กลุ่มเครือข่ายอาคารสูง 1 - - - - - - 1 
กลุ่มสถาบันการศึกษา -  -  - 23  - - 17 40 
กลุ่มภาครัฐ - - - 15 - - - 15 
กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ  - - - 2 - - 7 9 
กลุ่มอาสาสมัคร - - - 11 - 3 11 25 
กลุ่มวัฒนธรรม - - - 1 - 1 - 2 
กลุ่มเยาวชน - - - 1 - - - 1 
กลุ่มกิจกรรมในพ้ืนที่ - - - - - 1 11 12 
กลุ่มองค์กรชุมชน - - - - - 1 - 1 
กลุ่มผู้สูงอายุ - - - - - - 1 1 
กลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ - - - - - - 4 4 
กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน - - - - - - 1 1 
ด้านคุณภาพชีวิต - - 8 - - - - 8 
ด้านการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ - - 1 - - - - 1 
ด้านการศึกษา/สังคม - - 3 - - - - 3 
ด้านการพัฒนาพ้ืนที่ริมคลอง - - 1 - - - - 1 
ไม่ระบุ 3 - - - 9 - - 12 

ผลรวมทั้งหมด 48 2 13 103 9 7 52 234 
 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจ านวนประชาคมในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ซ่ึงมีประชาคมทั้งหมด 234 กลุ่ม พบว่า
มีกลุ่มคณะกรรมการชุมชนมากที่สุด  จ านวน 53 ประชาคม กลุม่สถาบันการศึกษา จ านวน 40 ประชาคม 
และกลุ่มชุมชน จ านวน 37 ชุมชน ตามล าดับ
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บทท่ี ๓ 
กระบวนการศึกษา 

3.1 รูปแบบการศึกษา 

 ผู้ศึกษา (กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และ
การคลัง) ได้ท าการศึกษาและรวบรวมผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อก าหนดนโยบาย 
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ โดยใช้วิธีการ ดังนี้ 
 3.๑.1 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลระดับปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม จากตัวแทนประชาคมกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ จ านวน ๑๔ คน และข้อมูลระดับทุติยภูมิ จากเอกสารและข้อมูลของหน่วยงานราชการ ที่ได้
รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับบริบทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
 3.1.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกในเอกสาร รายงานต่าง ๆ 
 3.1.3 สังเคราะหข์้อมูล เพ่ือให้เกิดข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 
3.2 ขั้นตอนด้าเนินการ 

 3.2.1 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาและทบทวนข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
                   - ข้อมูลพ้ืนฐานด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประชากรของเขตและกลุ่มเขต 
                   - นโยบาย แผนงาน และโครงการระดับต่างๆ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) 
จากเอกสารของทางราชการและข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของทั้งกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น ๆ 
 3.2.2 จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของ
ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องวิภาวดี ชั้น 7 ส านักงานเขต
จตุจักร โดยมีผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นประธานเปิดการประชุม และ 
มีรองผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ) เป็นประธานการรับฟัง
ความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนประชาคมของแต่ละเขตในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 7 เขต 
เขตละ 2 คน รวมจ านวน 14 คน ผู้แทนผู้อ านวยการเขตท่ีเป็นประธานกลุ่มกรุงเทพเหนือ จ านวน 1 คน 
ผู้แทนส านักงานเขตจตุจักร จ านวน 1 คน และทีมผู้ศึกษา รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยการประชุมดังกล่าว 
เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประชากรของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
ให้แก่ผู้แทนประชาคมได้รับทราบ หลังจากนั้นผู้แทนประชาคมจึงได้น าเสนอปัญหา และประเด็นความต้องการ
ในการพัฒนาพ้ืนที่ในระยะสั้น อีกท้ังยังได้มอบหมายให้ผู้แทนประชาคมของแต่ละเขต กลับไปหารือร่วมกับ
ประชาคมอ่ืน ๆ ในเขตของตนเองเพ่ือพิจารณาก าหนดโครงการที่ประชาคมเขตเห็นชอบที่จะด าเนินการแล้ว
น าไปหารือเบื้องต้นกับทางส านักงานเขต ก่อนกลับมาน าเสนอในการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 
 3.2.3 จัดประชุมร่วมกับส านักงานเขตทั้ง 7 ส านักงานเขต เพื่อชี้แจงผลสรุปของการจัดกิจกรรม 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพ
เหนือ ครั้งที่ 1 เพ่ือให้ส านักงานเขตได้รับทราบและประสานงานในการพิจารณาโครงการที่ประชาคมเขตมี
ความประสงค์จะด าเนินการก่อนน ามาเสนอในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 2 
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 3.2.4 จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของ
ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานเขต
ดอนเมือง โดยมีรองผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม  หุยประเสริฐ) เป็น
ประธานการรับฟังความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนประชาชาคม ผู้แทนผู้อ านวยการ
เขต และเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 7 เขต เขตละ 5 คน รวมจ านวน 35 คน ผู้แทน
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ านวน 
2 คน และทีมผู้ศึกษา รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยในการประชุมครั้งดังกล่าว เป็นการน าเสนอโครงการเพ่ือพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ ที่ประชาคมมีความประสงค์จะด าเนินการทั้งโครงการที่จะด าเนินการในแต่ละเขตและโครงการที่จะ
ร่วมกันด าเนินการในภาพรวมของกลุ่มเขต 
 ๓.๒.5 จัดท าผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของ
ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปปฏิบัติต่อไป 
 
๓.๓ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ผู้น ากลุ่มประชาคมทั้งหมดในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จ านวน 243 กลุ่ม 
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้ให้ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเขตเพ่ือเป็น

ตัวแทนในการศึกษาเขตละ ๒ คน จึงได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  ๑๔ คน โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานเขตจตุจักร 
          ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงานเขตดอนเมือง 
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บทท่ี ๔ 
ผลการศึกษาและบทวิเคราะห์ 

4.1 ข้อเสนอของประชาคมในกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น 
 

            กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของส านักงาน
เขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานเขตจตุจักร ผู้แทนประชาคม 
กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือแต่ละเขตได้น าเสนอปัญหาและประเด็นการพัฒนาดังนี้ 
           4.1.1. ผู้แทนประชาคมเขตบางซื่อ โดย นางรุจิรัตน์ หาญรวีกุลนันท์ ประธานชุมชนราชทรัพย์ และ         
น.ต.วินัย ข าศิริ เลขานุการชุมชนราชทรัพย์ น าเสนอ ดังนี้ 
        - ประเด็นเศรษฐกิจ มีกิจกรรมระยะสั้นเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือคนจน  
การส่งเสริมชุมชนด้านต่าง ๆ รวมถึงการน าสินค้าชุมชนมาขายในพ้ืนที่ของเกตเวย์บางซื่อ (Gateway at Bangsue) 
และส านักงานเขตบางซื่อจะมีการจัดงานขายสินค้าของชุมชนที่โลตัสประชาชื่น ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณส านักงานเขต 
และในพ้ืนที่ของชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ ภายในวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) วัดทองสุทธาราม พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ บริเวณท่าน้ าบางโพ ท่าน้ าพระราม 7 รวมถึงพ้ืนที่จากหน่วย
ราชการอ่ืน ๆ เช่น กรมยุทธบริการทหาร เป็นต้น ส่วนแผนระยะยาว เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการแพทย์
แผนไทยและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เช่น การนวดแผนไทยหรือการใช้สมุนไพรต่าง ๆ  ในพื้นที่เขตบางซื่อ 
และมีโครงการใหญ่ที่จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวน าร่อง โดยที่จะด าเนินการจัดงานที่วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) 
ซึ่งทางเจ้าอาวาสได้อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่วัดจ านวน 14 ไร่ ในการพัฒนาคลองเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการดูแล
ความสะอาดคลอง รวมทั้งการจัดให้มีตลาดจ าหน่ายสินค้าต่าง ๆ และกิจกรรมการดูแลสุขภาพของชุมชน และ
ที่วัดทองสุทธาราม ได้ใช้พ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่ ที่เป็นทุ่งนาขนาดใหญ่ในการท าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติส าหรับประชาชน 

๔.๑.๒ ผู้แทนประชาคมของเขตลาดพร้าว โดยนางสาวชื่นจิต สุนันท์กิ่งเพชร เครือข่ายกองทุนแม่
ของแผ่นดิน และ นางสาวนันทนา นียะพันธ์ ประธานกรรมการชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์ น าเสนอ ดังนี้ 
  -  ประเด็นด้านเศรษฐกิจ โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ได้จัดท าไปแล้ว 3 กิจกรรม 
ได้แก่ 1) ส านักงานเขตได้อนุญาตให้มีการขายสินค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ส านักงานเขตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 
2) การฝึกอาชีพแบบเคลื่อนที่ (Mobile Training) โดยประสานทางส านักงานเขตหรือการศึกษานอกโรงเรียน 
ให้ช่วยจัดหาวิทยากรและสนับสนุนอุปกรณ์ในการสอน ซึ่งปัจจุบันที่มีการสอนไปแล้ว เช่น สอนการเย็บท า
หน้ากากผ้าให้กับคนในชุมชน 3) การส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ต าหนักพระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์     
อวโลกิเตศวร โชคชัยสี่  มีการชื่นชมความงดงามและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบจีน ส่วนโครงการที่ควรจะ
ด าเนินการต่อไป คือ บริเวณวัดลาดปลาเค้าจะจัดให้มีการท าตลาดน้ า และในช่วงเทศกาลตามประเพณี เช่น 
วันพระใหญ่ จะมีการสนับสนุนให้ออกร้านขายสินค้าด้วย วัดลาดพร้าวมีการปรับปรุงล าคลองหลังวัดลาดพร้าว
เพ่ือสะดวกในการเดินทางทางน้ าและมีแนวคิดท าโครงการท่องเที่ยวในบริเวณเขตลาดพร้าวจากสวนถึงวัด       
4 วัด โดยเริ่มจากการเข้าชมต าหนักพระแม่กวนอิมฯ ต่อด้วยวัดลาดพร้าว วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา)           
วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ และสุดท้ายที่วัดลาดปลาเค้า 
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 ๔.๑.๓ ผู้แทนประชาคมเขตดอนเมือง โดย นายยงยุทธ  สงวนอารมณ์ ประธานชุมชนกลุ่มโซน 1 
และ นายศรีวรรณ์ ทาปัญญา ประธานชุมชนกลุ่มโซน 2 น าเสนอ ดังนี้ 
  เขตดอนเมืองนั้น ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ตามโซน โดยที่เขตดอนเมืองมีกลุ่มโซน ที่ 1 และ
กลุ่มโซนที่ 2 ซ่ึงกลุ่มโซนที่ 2 นั้นได้เสนอแผนยุทธศาสตร์ตามกลุ่มโซน มีทั้งหมด 3 แผนหลักคือ แผนทางด้าน
เศรษฐกิจ แผนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และแผนทางด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
                     - แผนทางด้านเศรษฐกิจ ทางกลุ่มโซนที่ 2 มีการผลักดันให้มีตลาดออนไลน์ในชุมชน โดยที่
ร้านค้าทั้งหลายในชุมชนเข้าไปใช้ตลาดออนไลน์เพ่ือให้คนในชุมชนสั่งของ และการส่งของจะบังคับให้ใช้บริการ
จากผู้ขับขีจ่ักรยานยนต์รับจ้างในพ้ืนที่เป็นผู้น าส่งเองเพ่ือให้เกิดรายได้หมุนเวียน หลังจากนั้นส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนใช้ครัวของบ้านตัวเองในการท าอาหารและสั่งซื้อขายอาหารกันในตลาดออนไลน์ในชุมชน ในชุมชนต่าง ๆ  
เริ่มมีหลายตลาดนัดที่เข้าร่วมท าแบบนี้ สุดท้าย คือ ด าเนินการท าเศรษฐกิจของโซน โดยมีการผลักดันให้เกิด
ตลาดของโซน คือ รวมหลาย ๆ ตลาดของชุมชนเข้าเป็นกลุ่มโซน ซึ่งใช้เทคโนโลยีไลน์หรือก าหนดเป็นไลน์ 
สแควร์ (Line Square) ที่เน้นด้านการตลาดในชุมชนเป็นหลัก 

           - แผนทางด้านสาธารณสุข มีการผลักดันให้แผนเศรษฐกิจไปพ่วงรวมกับแผนสาธารณสุข โดยเน้นให้
ประชาชนในโซน 2 ได้เข้าถึงสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงโดยใช้การลงทะเบียนผ่านไลน์เพ่ือนัดวันรับการตรวจ โดยมี
เจ้าหน้าที่มาช่วยประสานให้ประชาชนทุกคนในโซนได้ลงทะเบียนไว้ก่อน การมีโครงการปลูกผักอินทรีย์ ไร้สารพิษใน
บ้าน โดยขอทุนสนับสนุนจาก สสส. (หรือที่อ่ืน) มาช่วยชุมชนหรือเรื่องขยะมูลฝอยมีการสอนวิธีการท าปุ๋ยอินทรีย์
ด้วยขยะในบ้านให้กับชุมชนเพ่ือช่วยให้เกิดการแยกขยะทางอ้อมด้วย แล้วน าปุ๋ยเหล่านั้นไปใช้ปลูกผักปลอด
สารพิษ  

           - แผนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมเรื่องกีฬา มีลานกีฬา การใช้กองทุนแม่
ของแผ่นดินมาช่วยในการป้องกันยาเสพติดและให้ชุมชนมาออกก าลังกาย มีการจัดท า CSR โดยเอาของท่ีมี
ประโยชน์ไปแจกส่วนรวม 
 ๔.๑.๔ ผู้แทนประชาคมเขตสายไหม โดยนายวัฒนา มานนท์ ประธานชุมชนกลุ่มโซน 5 และ 
นายกฤษฎ์ สุวัฑฒนะ ประธานชุมชนกลุ่มโซน 3 น าเสนอ ดังนี้ 

           - แผนด้านเศรษฐกิจ ควรมีการส่งเสริมการตลาดในชุมชนเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน
พ้ืนทีเ่ขต รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 21 ไร่ แบ่งเป็นที่นา ที่สวน 
บ่อน้ า ที่อยู่อาศัย มีการให้ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ 

           - แผนด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคลองสอง ปัจจุบันฝั่งตะวันออกของคลองสองได้รับ 
การพัฒนาและสร้างบ้านเรือนใหม่จากการเคหะแห่งชาติ และก าลังจะด าเนินการในฝั่งตะวันตกด้วยเช่นกัน 
ดังนั้น การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมควรเริ่มจากการจัดการขยะ การส่งเสริมการคัดแยกขยะเพ่ือให้สิ่งแวดล้อมดี
ขึ้นโดยมกีารน าขยะมาใช้ในการส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัว การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

           - แผนการสาธารณสุข การแก้ปัญหาทางสาธารณสุขเรื่องลดพาหะยุงลายเพ่ือลดปัญหา
ไข้เลือดออก 

๔.๑.๕ ผู้แทนประชาคมเขตจตุจักร น าเสนอโดยนายชาติชาย พรหมจักรินทร์ ผู้จัดการโรงแรมซี ยู 
อินน์บางกอก  และนายสุเทพ สุวรรณน้อย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ น าเสนอ ดังนี้ 

 - ประเด็นด้านสังคม ให้พิจารณาเรื่องของเด็กและเยาวชน เช่น การปลูกฝังความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เรื่องความปลอดภัยในแต่ละชุมชน ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 

 - ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาคลองที่มีขยะเต็มคลอง  การรุกล้ าพ้ืนที่เข้าไปในคลอง
ขาดการดูแลความสะอาดและการขุดลอกคูคลอง  
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 - ประเด็นด้านเศรษฐกิจ มีการเสนอให้ปลูกต้นไม้ผลในพ้ืนที่สาธารณะ การขอความร่วมมือ
จากโรงแรมในเขตช่วยสนับสนุนให้มีแพ็กเกจ็ช่วยการท่องเที่ยวในการใช้บริการ รวมทั้งการดูแลแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีมากในเขตจตุจักรให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชน 

          - ประเด็นด้านการจราจร มีปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่สาธารณะตามท้องถนน มีการจอดรถของ
รถบริการสาธารณะทั้งรถโดยสารประจ าทาง รถตู้ รถแท็กซ่ี ที่ไม่เป็นระเบียบ 

๔.๑.๖ ผู้แทนประชาคมเขตบางเขน โดยนางเพียงใจ ผ่อนผัน ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน เขตบางเขน และ ร.ต.อ. วีรภัทร สีเข้ม รอง สวป. สน.บางเขน น าเสนอ ดังนี้  
           - ประเด็นด้านสังคม เขตบางเขนมีจ านวนประชากรมากและมีประชากรแฝงค่อนข้างมากท า
ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ หลายอย่าง  

          - ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สถานที่ท่ีเป็นปัจจัยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขตบางเขต
ประกอบด้วย 1. แหล่งท่องเที่ยว โดยแหล่งท่องเที่ยวในเขตบางเขนจะเน้นไปที่วัด ซึ่งเขตบางเขนมีวัดที่สามารถ
ท่องเที่ยวได้ เช่น วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เสถียรธรรมสถานซ่ึงสามารถส่งเสริมให้
คนมาเท่ียวได้มากและเป็นแหล่งอบรมเด็กและเยาวชนได้ดี รวมถึง วัดบางบัว วัดไตรรัตนาราม ส่วนของ
มหาวิทยาลัยที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกริก แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ 
เช่น สวนกีฬารามอินทรา อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ทุ่งบางเขน พุทธวิชชาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 
และบ้านบางเขน เป็นต้น  2. แหล่งจ าหน่ายสินค้า เช่น ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดเลียบด่วน ที่เป็นตลาดที่ผู้คนมาใช้
บริการกันมาก แต่ปัจจุบันตลาดหลายแห่งซบเซา จึงขอให้กรุงเทพมหานครช่วยส่งเสริมเรื่องตลาดนัดให้ถูกต้อง
ตามระเบียบเพ่ือกระตุ้นการซื้อขาย 

          - ประเด็นด้านกายภาพ ในเขตบางเขตถนนหลายสายมีสภาพถนนที่ควรได้รับการปรับปรุง 
ควรขยายท่อระบายน้ าเพ่ือรองรับน้ า ถนนที่สามารถเชื่อมต่อกับซอยลัดได้ควรขยายถนนเพ่ือรองรับ 
การเดินทางที่เชื่อมต่อไปถนนในเขตอ่ืน ๆ ได้ นอกจากนี้การลอกท่อระบายน้ าในถนนยังไม่ครบตลอดแนว  

 - ประเด็นด้านสาธารณสุข เขตบางเขนยังขาดแคลนโรงพยาบาล  (เขตบางเขนมี 3 
โรงพยาบาล เป็นของทหาร 1 แห่ง เอกชน 1 แห่ง และโรงพยาบาลขนาดเล็ก 1 แห่ง)  

 - ประเด็นด้านการศึกษา เขตบางเขนยังมีโรงเรียนระดับมัธยมน้อยมาก (เขตบางเขนมี
โรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน สอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 1 โรงเรียน อีก 4 โรงเรยีนสอนถึงระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น) 

           - ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องการพัฒนาคูคลองในเขตบางเขนควรได้รับการพัฒนาจริงจัง 
การบริหารจัดการเรื่องการบังคับใช้โดยอาศัยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 เรื่องการรื้อถอนบ้านเรือนที่รุกล้ า
แนวคลอง เนื่องจากบางบ้านไม่ยอมรื้อเพราะแม้จะมีการสัญญาว่าจะมีการปลูกสร้างบ้านหลังใหม่แต่ก็ยังไม่
ปรากฏ 

๔.๑.๗ ผู้แทนประชาคมเขตหลักสี่ โดย นายนิมิต วาระวรรณ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ และ 
นางธนาวิชฌา ศรีสว่าง ประธานชุมชนพินิจสินละออ น าเสนอ ดังนี้ 

             - ประชาคมเขตหลักสี่ได้มีการเสนอยุทธศาสตร์/แผนชุมชน ให้แก่ส านักงานเขตไปแล้ว แต่
ยุทธศาสตร์บางเรื่องส านักงานเขตก็สามารถผลักดันได้ แต่บางเรื่องก็ไม่สามารถผลักดันได้ แต่ประเด็นส าคัญท่ี
อย่างให้เร่งด าเนินการขณะนี้ คือ การจัดท าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์ 
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๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอจากกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

    จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาคมกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 
2563 ณ ส านักงานเขตจตุจักร ข้างต้น สามารถแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
เป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุขและด้านสังคม ดังนี้ 
    ๔.๒.๑ ด้านกายภาพ  
          การพัฒนาคูคลอง การพัฒนาคลองต่าง ๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือยังเป็นความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง การท าความสะอาดคลอง 
การเพ่ิมศักยภาพของคลองในการระบายน้ า โดยประเด็นปัญหาและการพัฒนาที่ถูกน าเสนอ เช่น การพัฒนา
คลองสองในเขตสายไหม ปัจจุบันฝั่งตะวันออกของคลองสองได้รับการพัฒนาและสร้างบ้านเรือนใหม่จาก 
การเคหะแห่งชาติแล้วและก าลังจะด าเนินการในฝั่งตะวันตกด้วยเช่นกัน การพัฒนาคูคลองในเขตบางเขนควร
ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง โดยการบริหารจัดการเรื่องการบังคับใช้โดยอาศัยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 
เรื่องการรื้อถอนบ้านเรือนที่รุกล้ าแนวคลอง เนื่องจากเจ้าของบ้านบางรายไม่ยอมรื้อย้ายแม้จะมีการสัญญาว่า
จะมีการปลูกสร้างบ้านหลังใหม่แต่ก็ยังไม่ปรากฏ การพัฒนาศักยภาพคลองเปรมประชากรที่จะมีผลกระทบต่อ
ชาวบ้าน เมื่อเวลาสนามบินระบายน้ าลงคลองเป็นจ านวนมากจะมีผลกระทบต่อบ้านเรือนของชุมชน 
         การพัฒนาถนน ประเด็นการพัฒนาถนนที่ถูกน าเสนอจะเป็นการน าเสนอในเรื่องของการพัฒนา
สภาพถนนทีไ่ม่เรียบร้อย เป็นหลุมเป็นบ่อ ซ่ึงควรได้รับการปรับปรุงโดยทันท ีเช่น ถนนหลายสายในเขต
บางเขน นอกจากนี้ควรมีการขยายท่อระบายน้ าในถนนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพียงพอส าหรับการรองรับปริมาณ
น้ าฝนที่จะตกลงมาเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังบนผิวการจราจร และควรมีการลอกท่อระบายน้ าในถนนให้
ครบทุกสายควบคู่กันไปด้วย ส่วนประเด็นปัญหาอีกประการหนึ่งที่เก่ียวข้องกับถนน คือ การใช้พื้นที่ถนนใน 
การจอดรับผู้โดยสารของรถขนส่งสาธารณะที่ท าให้เกิดปัญหาการจราจร 
 ๔.๒.๒ ด้านสิ่งแวดล้อม 

       การจัดเก็บขยะในคลอง สภาพคลองที่มีขยะเต็มคลอง ขาดการดูแลความสะอาด เป็นประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มาควบคู่กับประเด็นการพัฒนาด้านกายภาพของคลอง การส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะแล้ว
น าไปท าปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือน าไปใช้ในโครงการปลูกผักอินทรีย์ ไร้สารพิษในบ้าน เป็นประเด็นที่มี 
การน าเสนอให้มีการด าเนินการเพื่อลดปัญหาขยะ 
 ๔.๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ 
          การส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นประเด็นที่มีการน าเสนอมากที่สุดในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ          
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ การท่องเที่ยววัดและศาสนสถาน การท่องเที่ยวด้านการแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
เช่น การนวดแผนไทยหรือการใช้สมุนไพรต่าง ๆ เป็นประเด็นที่ประชาคมต้องการให้มีการด าเนินการ โดยควรมี
การจัดท าโครงการท่องเที่ยวน าร่องภายในเขต รวมถึงการขอความร่วมมือจากโรงแรมในเขต ช่วยสนับสนุนให้มี
แพ็กเกจ็ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว นอกจากนี้  การส่งเสริมการตลาดก็เป็นประเด็นที่ประชาคมให้ความสนใจ
เช่นกัน โดยอยากให้มีการส่งเสริมการท าตลาดออนไลน์ในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีไลน์หรือก าหนดเป็นไลน์สแควร์ 
(Line Square) รวมทั้งขอให้กรุงเทพมหานครช่วยส่งเสริมตลาดสดและตลาดนัดต่าง ๆ ในพื้นที่ เพ่ือกระตุ้น
การซื้อขายให้มากข้ึน 
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 ๔.๒.๔ ด้านสาธารณสุข  
  ประเด็นปัญหาด้านการสาธารณสุขที่มีการน าเสนอ ได้แก่ ปัญหาเรื่องจ านวนโรงพยาบาล
ภายในพ้ืนทีบ่างเขต ยังมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณประชาชนในพื้นท่ี นอกจากนี้ปัญหาไข้เลือดออก       
ก็ยังเป็นประเด็นที่ประชาคมเสนอให้มีการแก้ไขปัญหา ควรมีการด าเนินการเรื่องการลดจ านวนยุงลายซึ่งเป็น
พาหะน าเชื้อไข้เลือดออกมาสู่คน ส่วนประเด็นเรื่องการเข้าถึงสาธารณสุขในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 ในบางเขตมีการใช้การลงทะเบียนผ่านไลน์เพ่ือนัดวันรับการตรวจ โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วย
ประสานให้ประชาชนทุกคนได้ลงทะเบียนไว้ก่อน  
 ๔.๒.๕ ด้านสังคม 
          ปัญหาเรื่องยาเสพติด เป็นประเด็นที่มีการน าเสนอในที่ประชุม โดยการแก้ไขปัญหามีทั้ง           
เสนอให้มกีารน าเรื่องการส่งเสริมการเล่นกีฬาด้วยการท าสนามกีฬาส าหรับชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถ
ออกก าลังกายเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การใช้งบประมาณกองทุนแม่ของแผ่นดินมาด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกันการเกิดปัญหายาเสพติด  
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บทท่ี ๕ 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ผลสรุปและข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็น 

  จากกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือก าหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของส านักงาน
เขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  ทีส่ามารถแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของกลุ่มกรุงเทพเหนือออกเป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข
และด้านสังคม ได้มีมตใินการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เร่งด่วนที่ประชาคมกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมี 
ความประสงค์จะด าเนินการขับเคลื่อนร่วมกัน ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งในการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นครั้งที ่2 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงานเขตดอนเมือง ผู้แทนประชาคมของเขตต่าง ๆ ได้มี
การน าเสนอโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๙ โครงการ/กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น
โครงการ/กิจกรรมระดับเขตและโครงการ/กิจกรรมระดับกลุ่มเขต ดังนี้ 

 ๕.๑. โครงการระดับเขต 7 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
                ๑. กิจกรรมน้าร่องท่องเที่ยวท้องถิ่นทุ่งบางเขน One day trip @ Bangkhen ของส านักงาน
เขตบางเขน 
                    วัตถุประสงค์โครงการ 
                    เพ่ือฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เพ่ิมช่องการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้างงานสร้าง
อาชีพให้แก่ชุมชน  
             กิจกรรมโครงการ 
             เป็นการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อฟ้ืนฟูประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  
ในวันเสาร์ เวลา 07.30 – 12.00 น. โดยมีเส้นทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวจ านวน ๔ แห่ง ได้แก่  
  - วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  
  - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน  
  - บ้านเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
  - ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเขตบางเขน/ตลาดทุ่งทองหนองกง 
              งบประมาณด าเนินการ 200,000.- บาท 
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                ภาพที่ ๑3 รูปภาพแสดงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวท้องถิ่นทุ่งบางเขน 
                ที่มา ส านักงานเขตบางเขน, 2563 
 
 ๒.  โครงการหลักสี่พาเที่ยวเกษตรอินทรีย์วิถีถิ่น ดูบัวสี @ บึงสีกัน ของส้านักงานเขตหลักสี่ 
       วัตถุประสงค์โครงการ 
        เพ่ือฟ้ืนฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ให้สามารถมีพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
และมีสถานที่เผยแพร่ของดีของชุมชน 
       กิจกรรมโครงการ 
                           จัดกิจกรรมท่องเที่ยวโดยการปั่นจักรยานส่วนบุคคลหรือรถจ้างเหมาของชุมชน ระยะทาง
ประมาณ ๕ กิโลเมตร โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวจ านวน  ๔ แห่ง ได้แก่ 
       - สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ 
                            - วัดหลักสี่ พระอารามหลวง 
                            - ชุมชนหมู่บ้านชวนชื่นบางเขน 
                            - สวนสาธารณะบึงสีกัน ตลาดสินค้าชุมชนหลักสี่ 
        งบประมาณด าเนินการ 470,000.- บาท 
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    ภาพที่ ๑4 รูปภาพแสดงเส้นทางหลักสี่พาเที่ยวเกษตรอินทรีย์วิถีถ่ิน ดูบัวสี @ บึงสีกัน 
    ที่มา ส านักงานเขตหลักสี่, 2563 
 
 ๓. โครงการท่องเที่ยวและจัดตลาดชุมชนเขตสายไหม ของส้านักงานเขตสายไหม  
                             วัตถุประสงค์โครงการ  
                             1. จัดตั้งตลาดนัดชุมชนในการหาช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 
                             2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองสอง 
         กิจกรรมโครงการ ส่งเสริมการจัดพ้ืนที่ตลาดนัดชุมชน จัดตกแต่งสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณคลองสองและสถานที่จัดตลาดนัด อ านวยความสะดวกอุปกรณ์ในการจัดงานส าหรับผู้ประกอบการ ส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมงาน 
       งบประมาณด าเนินการ 134,000.- บาท 
 
 4. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ในการสร้างงานสร้างรายได้ของ
ชุมชน ผ่านช่องทางตลาดชุมชนออนไลน์ (Community E-commerce) เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากของชุมชนเสริมรากฐานเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง 
                          วัตถุประสงค์โครงการ 
       1. จัดตั้งตลาดออนไลน์ ส าหรับผู้ประกอบการในพ้ืนที่เขตดอนเมืองและขยายไปสู่
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ  
       2. อบรมให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้เกี่ยวกับตลาดออนไลน์และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
 



- 31 – 
 

       กิจกรรมโครงการ 
                           1. จัดตั้งตลาดชุมชนออนไลน์ (Community E-commerce) ระดับเขตและระดับกลุ่มเขต
พร้อมอบรมความรู้เรื่องตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ 
       2. จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดชุมชนออนไลน์ (Community E-commerce) ให้เป็นที่รู้จัก 
เดือนละ 1-2 ครั้ง 
       3. อบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และการผลิตสินค้าที่เพ่ิมมูลค่า 
        งบประมาณด าเนินการ 3,250,000.- บาท 
 
ตารางท่ี 6 วิธีการด าเนินงานและผลการด าเนินงานที่คาดหวัง โครงการตลาดออนไลน์เพ่ือชุมชนเขตดอนเมือง 

ท้าอย่างไร ผลการด้าเนินงานทีค่าดหวัง 
 

1. ขยายฐานตลาดออนไลน์เชิงรุก  
    - เปิดลงทะเบียนสมาชิก (ใช้เครือข่ายชุมชน
ผลักดัน) 
 

ชุมชนละ 50-100 คน 
 

2. การพัฒนา Supply chain เชื่อมตลาด  โดยสร้าง 
ความได้เปรียบทางต้นทุน และพัฒนาคุณภาพสินค้า 
 

จัดตั้งตลาดออนไลน์ของชุมชนน าร่อง 
 

3. การขยายฐานเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนเพ่ิมเติม 
ระดับโซน ระดับ เขต 
 

จัดตั้งตลาดออนไลน์ของระดับโซนของเขตดอนเมือง 
 

4. การขยายฐานเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนเพ่ิมเติม 
ระดับโซน ระดับ กลุ่มโซนของ กทม. 
 

ลงนาม MOU  - กทม. กลุ่มโซนเหนือ, 50  เขต 
 

5. สร้างกลุ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
    -  Premium-  Classic  -  Standard  -  Rising 
Star 
 

ภายในปี พ.ศ. 2563 
 

6. เพ่ิมช่องทางการตลาด ภายในปี พ.ศ. 2563 

 
7. การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีสินค้า  
OTOP  
    - หมู่บ้าน OTOP 
 

ภายใน ส.ค. 2564 
 

ที่มา ดร. ศรีวรรณ์ ทาปัญญา ประธานเครือข่ายชุมชน โซน 2 เขตดอนเมือง, 2563 
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 5. โครงการตลาดนัดชุมชนริมคลองลาดพร้าว ส้านักงานเขตจตุจักร 
       วัตถุประสงค์โครงการ 
        จัดตั้งตลาดนัดชุมชนเพ่ือเป็นสถานที่จ าหน่ายสินค้าให้แก่ชุมชน 
       กิจกรรมโครงการ 
                           1. จัดตั้งตลาดชุมชนบริเวณชุมชน หลัง วค.จันทรเกษม 
       2. อบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่าง ๆ  
       3. จัดกิจกรรมส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นการจ าหน่ายสินค้า 
       งบประมาณด าเนินการ 108,500.- บาท 
 

 6. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว เขตบางซื่อ 
                            วัตถุประสงค์โครงการ 
       1. เพ่ือให้ประชาชนและชุมชนมีรายได้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากและ
ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
                           2. เพ่ือให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม       
                           กิจกรรมโครงการ 
      1. กิจกรรมจัดท าตลาดนัดชุมชนวัดทองสุทธารามเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
      2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการท่องเที่ยววัดทองสุทธาราม 
      3. กิจกรรมจัดท าศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบางซื่อ ณ อาคารโรงครัว ชั้น 2 วัดทอง              
สุทธาราม 
      งบประมาณด าเนินการ 2,512,000.- บาท 

     
  7. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเขตลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
                           วัตถุประสงค์โครงการ 
       เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเขตลาดพร้าว 
       กิจกรรมโครงการ 
                           1. จัดตลาดน้ าชุมชน (ตลาดร่มสวย) 
       2. ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดลาดปลาเค้า 
         3. จัดอบรมมัคคุเทศก์ 
       4. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
       งบประมาณด าเนินการ 1,251,400.- บาท 
 
          ๕.2 โครงการระดับกลุ่มเขต 

     โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพ
เหนือ ส านักงานเขตบางเขนเป็นผู้รับผิดชอบ 

                วัตถุประสงค์โครงการ 
               ๑. เพ่ือฟ้ืนฟูสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน

ให้มีพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าและบริการที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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    ๒. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างงานสร้างอาชีพและสนับสนุนสถานที่จัด
จ าหน่ายสินค้า และบริการโดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวท้องถิ่น กระตุ้นการบริโภคและการใช้จ่ายของประชาชน 

              ๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สถาบันการศึกษา 
ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายการท่องเที่ยว ภาคประชาสังคม และชุมชนในพ้ืนที่ 

    ๔. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ            
              กิจกรรมโครงการ 
              จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ โดยน าเยี่ยมชมสถานที่ที่มีความส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน แหล่งเรียนรู้ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสถานที่ส าคัญ พร้อมการจัดแสดง
ศิลปะวัฒนธรรมและจ าหน่ายสินค้า OTOP ของทุกเขตโดยแบ่งเส้นทางการท่องเที่ยว เป็น ๖ เส้นทาง ดังนี้ 

     เส้นทางท่องเที่ยวที่ ๑ เขตบางเขน One day trip @ Bangkhen ประกอบด้วย  
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขนบ้านเรือนไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครและศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น (ตลาดทุ่งทองหนองกง) เขตบางเขน 

    เส้นทางท่องเที่ยวที่ ๒ เขตหลักสี่และเขตบางเขน ประกอบด้วย วัดหลักสี่ พระอารามหลวง 
สวนเกษตรดาดฟ้า เขตหลักสี่ และศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น (ตลาดทุ่งทองหนองกง) 
เขตบางเขน 

    เส้นทางท่องเที่ยวที่ ๓ เขตบางซื่อ-เขตจตุจักร-เขตบางเขน ประกอบด้วย วัดทองสุทธาราม 
เขตบางซื่อ พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม พิพิธภัณฑ์ครูเพทาย เขตจตุจักร และศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่น (ตลาดทุ่งทองหนองกง) เขตบางเขน 
     เส้นทางท่องเที่ยวที่ ๔ เขตลาดพร้าวและเขตบางเขน ประกอบด้วย ต าหนักพระแม่กวนอิม 
โชคชัย ๔ ตลาด ต. รวมโชค เขตลาดพร้าว บ้านบางเขน และศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น (ตลาดทุ่ง
ทองหนองกง) เขตบางเขน 

              เส้นทางท่องเที่ยวที่ ๕ เขตดอนเมืองและเขตบางเขน ประกอบด้วย วัดพรหมรังษี 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง และศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น (ตลาดทุ่งทองหนองกง) เขตบางเขน 

   เส้นทางท่องเที่ยวที่ ๖ เขตสายไหมและเขตบางเขน ประกอบด้วย วัดเจริญธรรมาราม  
(วัดศูนย์) วัดหนองใหญ่ เขตสายไหม และศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น (ตลาดทุ่งทองหนองกง) 
เขตบางเขน 

  งบประมาณด าเนินการ 1,464,200.- บาท 
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เขตจตุจักร 

 
รายชื่อประชาคม ประเภท

ประชาคมหลัก 
ทีต้ั่ง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

หน่วยงานย่านวิภาวดี
รังสิต 

ชมรม ส านักงานเขต
จตุจักร 

ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์
ถนนวิภาวดีรังสติใน

พื้นที่เขตจตุจักร 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
วิภาวดีรังสติ 
- ร่วมกันพ่นละอองน้ า
เพื่อลดฝุ่นละอองใน
อากาศ PM 2.5 

ฝ่ายปกครอง เขต
จตุจักร เลขาฯ 

02 513 9713 Chatuchak-
distert@hotmail.
com 

-  

ถนนวิภาวดีรังสติ กรรมการถนน บ.ปตท.จ ากัด 
(มหาชน) 

ปลูกต้นไม้ปรับปรุง
พัฒนาพ้ืนท่ีถนนให้

สวยงาม 

- ปลูกต้นไม ้
- ท าความสะอาดพื้นท่ี 

นายนฤชัย  คูณทอง  
 

089-997-8264   - 

ถนนพหลโยธิน กรรมการถนน โรงเรียนสตรีวร
นาถ บางเขน 

ปลูกต้นไม้ปรับปรุง
พัฒนาพ้ืนท่ีถนนให้

สวยงาม 

- ปลูกต้นไม ้
- ท าความสะอาดพื้นท่ี 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
สตรีวรนาถ บางเขน 

02 513 3210   - 

ถนนลาดพร้าว กรรมการถนน ฝ่ายเทศกิจ 
ส านักงานเขต

จตุจักร 

ปลูกต้นไม้ปรับปรุง
พัฒนาพ้ืนท่ีถนนให้

สวยงาม 

- ปลูกต้นไม ้
- ท าความสะอาดพื้นท่ี 

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 081-346-0935   - 

ถนนรัชดาภิเษก กรรมการถนน The Bazaar 
hotel 

Bangkok 

ปลูกต้นไม้ปรับปรุง
พัฒนาพ้ืนท่ีถนนให้

สวยงาม 

- ปลูกต้นไม ้
- ท าความสะอาดพื้นท่ี 

นายเจษฎา เตชะ
ประเสริฐพร 

083-545-1953 gm@thebazaarh
otel.com 

 - 

ถนนเทศบาล
สงเคราะห ์

กรรมการถนน โรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน ์

ปลูกต้นไม้ปรับปรุง
พัฒนาพ้ืนท่ีถนนให้

สวยงาม 

- ปลูกต้นไม ้
- ท าความสะอาดพื้นท่ี 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมประชานิเวศน์ 

02 591 5474   - 

ถนนงามวงศ์วาน กรรมการถนน เรือนจ ากลาง ปลูกต้นไม้ปรับปรุง - ปลูกต้นไม ้ ผู้บัญชาการเรือนจ า 02 589 6620   - 
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ตารางประชาคมเขตของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
 



 

 

 
รายชื่อประชาคม ประเภท

ประชาคมหลัก 
ทีต้ั่ง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

คลองเปรม 
 

พัฒนาพ้ืนท่ีถนนให้
สวยงาม 

- ท าความสะอาดพื้นท่ี กลางคลองเปรม 
 

ชุมชนหลังตลาด
สุภาพงษ ์

ชุมชน 34 ซอย
ลาดพร้าว 41 
แขวงจันทร
เกษม   
เขตจตุจักร 
กทม.                

 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 
 

น.ส. สุพัตรา  แซ่ลี ้
 

09 5297 4086  -  

ชุมชนหมู่บ้านภาวนา 
 

ชุมชน 29/38 ซอย
ลาดพร้าว 41 
แขวงจันทร
เกษม เขต
จตุจักร กทม.                

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 
 

น.ส.รตันา  เจรญิ
ศักดิ์ 

 

08 1725 2868  -  

ชุมชนคลองน้ าแก้ว 
 

ชุมชน 17/2 ซอย
ลาดพร้าว 28 
แขวงจันทร
เกษม เขต
จตุจักร กทม.        

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นางบารม ี แสงเพชร 
 

09 4660 5877  -  

ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร 
 

ชุมชน 20/49 ซอย
โชคชัยร่วมมิตร 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 

นายเพทาย  เงิน
ฉลาด 

08 7059 6064  -  
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รายชื่อประชาคม ประเภท

ประชาคมหลัก 
ทีต้ั่ง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

แขวงจอมพล      
เขตจตุจักร 
กทม.                   

ชุมชนฯของเขต - ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

 

ชุมชนคลองพระยาเวิก ชุมชน 48/2 ซอยโชค
ชัยร่วมมิตร 

แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร 

กทม.           

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

น.ส.พลับพลึง  พุทธะ 
 

08 1802 1378  -  

ชุมชนสวนผัก ชุมชน 20ข ถนน
ก าแพงเพชร 2 
แขวงจตุจักร       
เขตจตุจักร 
กทม. 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นายวันเฉลิม เปา
อินทร์ 

08 8861 8111  -  

ชุมชนร่วมสุขพัฒนา ชุมชน 8/75 ซอย
วิภาวดีรังสติ 
17 แขวง
จตุจักร    เขต
จตุจักร กทม.              
 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นายค านวณ ค าผาด 06 4930 5934  -  

ชุมชนไทรคู ่ ชุมชน 24/30 ถนน
ก าแพงเพชร 2 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 

นายทวี พวงมาลา 08 0495 8854  -  
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รายชื่อประชาคม ประเภท

ประชาคมหลัก 
ทีต้ั่ง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร 
กทม.    
  

ชุมชนฯของเขต - ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

ชุมชนพรรณี 1 
 

ชุมชน 12/4 ซอย
วิภาวดีรังสติ 
17 แขวง
จตุจักร   เขต
จตุจักร กทม.                

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นางวินิดา ผ่องสอาด 09 4424 7651  -  

ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจรญิ
พหลโยธิน 40 

 

ชุมชน 2/344 ซอย
พหลโยธิน 40 
แชวงเสนานิคม 
เขตจตุจักร 
กทม.             

 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นายสถิตพงศ ์ มุ่ง
เพียรมั่น 
 

08 3244 2879  -  

ชุมชนแฟลตต ารวจ
ส่วนกลางวิภาวด ี

ชุมชน 20/407 ซ. 
วิภาวดีรังสติ 
40/1           
แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร 
กทม.      

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นางนิตยา  โพธิ์ย้อย 
 

08 4457 9500  -  

ชุมชนแฟลตต ารวจ
ส่วนกลางลาดยาว 

ชุมชน 7/14ซอยหลัง
กองบัญชาการ

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 

นางอัมพร  ผึ่งผาย 08 6360 8525 
 

 -  
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รายชื่อประชาคม ประเภท

ประชาคมหลัก 
ทีต้ั่ง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

 ศึกษา 
แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักรกทม.  

ชุมชนฯของเขต - ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

ชุมชนพหลโยธิน 40, 
42 

 

ชุมชน 99 ซอย
พหลโยธิน 40 
แชวงเสนานิคม 
เขตจตุจักร 
กทม. 

 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

พลโท ดร.พรีะพงษ์  
มานะกิจ 

08 5482 4444  -  

ชุมชนพหลโยธิน 46 
 

ชุมชน 74/50  ซอย
พหลโยธิน 46 
แขวงเสนานิคม     
เขตจตุจักร 
กทม.       
   

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นายสังคม  ค าใส 
 

08 6908 0174  -  

ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์
นิเวศน ์

ชุมชน 577/128 
แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร 
กทม. 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

พันตรีคงพจน์  ทอง
สุข 

09 1519 2451  -  

ชุมชนโรงช้อน 45 
 

ชุมชน 2251/1 แขวง
ลาดยาว เขต

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 

นายยุทธพล  หงษ์
ขจร 

08 9813 5676    -  
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รายชื่อประชาคม ประเภท

ประชาคมหลัก 
ทีต้ั่ง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

จตุจักร         
กทม.                          

ชุมชนฯของเขต - ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

ชุมชนบ้านพักกอง
ก ากับการสายตรวจ 

ชุมชน 30/117 แขวง
ลาดยาว เขต
จตุจักร กทม. 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

ร.ต.ท.ใส  พรมเสน  08 5013 1059  -  

ชุมชนประชาร่วมใจ 1  30 แขวง
ลาดยาว เขต
จตุจักร  กทม. 
 

 
 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

จ.ส.อ.พายัพ  เขื่อน
ขันธ ์

08 1553 0086  -  

ชุมชนประชาร่วมใจ 2 
 

ชุมชน 7/7 แขวง
ลาดยาว เขต
จตุจักร กทม.                             

 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นายส าราญ  ศรีคร้าม 
 

08 6095 3721  -  

ชุมชนทหารส่วนแยก 
บชร.1 

 2408/225 
แขวงเสนานิคม 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 

ร้อยตรีชัยชาญ  
บุญญสิทธ์ิ 

08 1890 5780  -  
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รายชื่อประชาคม ประเภท

ประชาคมหลัก 
ทีต้ั่ง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

 เขตจตุจักร 
กทม.                        

 

ชุมชนฯของเขต - ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

 

ชุมชนหนองจุฬา  4/97 ซอยพงษ์
เพชร์นิเวศน์ 
แขวงจตุจักร        
เขตจตุจักร 
กทม.       

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นายสุเทพ  คง
สุวรรณ ์

08 6043 2749  -  

ชุมชนหนองจุฬา ชุมชน 24/11  ซอย
สันนิบาต
เทศบาล             
แขวงจันทร
เกษม เขต
จตุจักร กทม.   

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นายละมัย อินทม
หรรณ ์

08 5850 7553  -  

ชุมชนหลัง วค จันทร
เกษม 

ชุมชน 382/1 ซอย
เสือใหญ่อุทิศ 
แขวงจันทร
เกษม   เขต
จตุจักร กทม.                  

 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นางประภสัสร  ชูทอง 09 4442 7082  -  

ชุมชนชายคลองเสนา
นิคม 2 

ชุมชน 1939 ซอย
พหลโยธิน 34 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 

นายทวี  น้อยจาด 08 1444 5796 
 

 -  
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รายชื่อประชาคม ประเภท

ประชาคมหลัก 
ทีต้ั่ง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

 แขวงเสนานิคม    
เขตจตุจักร 
กทม.        
       

ชุมชนฯของเขต - ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

ชุมชนเคหะสถานเจรญิ
ชัย 

ชุมชน 14/51 ถนน
ก าแพงเพชร 2 
แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร 
กทม.   

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นายวิเชียร   แสง
พลอย 

 

08 4711 9079  -  

ชุมชนพหลโยธิน 24 ชุมชน 29 ซอย
พหลโยธิน 24 
แยก 2-2            
แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร 
กทม. 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นายค านึง สวามิภักดิ ์
 

08 1935 4018 
 

 -  

ชุมชนวัดบางบัว ชุมชน 167    ซอย
พหลโยธิน 46 
แขวงเสนานิคม 
เขตจตุจักร 
กทม. 

 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นางขวัญแก้ว บุญม ี
 

08 3015 4175  -  

ชุมชนริมคลอง
ลาดพร้าวภาวนา 

ชุมชน 36/22 ซอย
ลาดพร้าว 41 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 

นายสายหยุด บุญ
ธรรม 

0 86016 1118  -  

- 43 - 



 

 

 
รายชื่อประชาคม ประเภท

ประชาคมหลัก 
ทีต้ั่ง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

 แขวงจันทร
เกษมเขตจตุจักร 
กทม. 

 

ชุมชนฯของเขต - ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

 

ชุมชนพหลโยธิน 32 ชุมชน 1280/5 ซอย
พหลโยธิน 32 
แขวงจันทร
เกษม เขต
จตุจักร กทม.   

 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นางจรูญลักษณ์ ยก
ตร ี 

 

08 9483 0289  -  

ชุมชนนครหลวง ชุมชน 702/32   
ซอยพหลโยธิน 
32 แขวงจันทร
เกษมเขตจตุจักร 
กทม.                     
 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นางรุ่งทิวา  สังขทัต 
ณ อยุธยา 

 

 08 9200 9438  -  

ชุมชนกรมยุทธโยธา
ทหารบก 

ชุมชน 2254/247   
ถ.พหลโยธิน 
แขวงเสนานิคม   
เขตจตุจักร 
กทม. 

 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

พ.อ.ชัชวาล  สถาน
ทิพย์ 

 

08 9597 9944  -  

ชุมชนวังหิน 
 

ชุมชน 681 ซอย
พหลโยธิน 32 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 

นายฐิตพล  น้อยจาด 
 

08 1755 6636 
 

 -  
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รายชื่อประชาคม ประเภท

ประชาคมหลัก 
ทีต้ั่ง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

แขวงเสนานิคม 
เขตจตุจักร 
กทม. 

 

ชุมชนฯของเขต - ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

ชุมชนรัชดาประชาช่ืน ชุมชน 9/263 ซอยรัช
ประภา 1 แขวง
ลาดยาว      
เขตจตุจักร 
กทม. 
 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นางค าเงิน ฮวดโพธิ์
พันธ ์

08 2009 8525 
 

 -  

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจรญิ 
 

ชุมชน 99/141 ถนน
ลาดพร้าว แขวง
จันทรเกษม เขต
จตุจักร กทม. 

 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นางสาวพิกุล สุวพันธุ์
วัฒนา 

 

08 0931 5027 
 

 -  

ชุมชนประดิษฐ์โทรการ 
 

ชุมชน 41 แขวง
ลาดยาว เขต
จตุจักร กทม. 

 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่าง ๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นายบุญเสรมิ  โพธิ์
เงิน 

 

09 5492337 

 

 -  

ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจรญิ
พัฒนา 

ชุมชน 109/95 ซอย
ลาดพร้าว 18 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 

นางปราณ ีรังสิมันต์
กูล 

02 511 1463 
 

 -  

- 45 - 



 

 

 
รายชื่อประชาคม ประเภท

ประชาคมหลัก 
ทีต้ั่ง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

 แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร 
กทม. 
 

ชุมชนฯของเขต - ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

 

ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร 
 

ชุมชน 14/18 ซอยวัด
เทวสุนทร แขวง
ลาดยาว     เขต
จตุจักร กทม. 

 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

นางนิลวรรณ  จันทร์
หอม 

 

08 5363 0817 
 

 -  

ชุมชนกรมวิทยาศาสตร์
ทหารบก 

ชุมชน 75/1 ซอย
พหลโยธิน 34 
แขวงเสนานิคม           
เขตจตุจักร 
กทม. 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 

พันเอก ชัชวาลย์
รุ่งโรจน ์ เบามะเริง 

08 6567 9842 
 

 -  

ชุมชนเสนานิคม 2 ชุมชน ๑๓๖๑/๘๒  
ซอยพหลโยธิน 
๓๔ แขวงเสนา
นิคม          
เขตจตุจักร  
กทม. 

เสนอความต้องการของ
ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

- ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่าง ๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 
 

นายไพฑูรย ์ บุญ
ครอบ 

08 1453 4405 
 

 -  

ชุมชนหลังกรม ชุมชน 75/1 ซอย เสนอความต้องการของ - ท าความสะอาดใน นางสาวสิริวรรณ  08 9486 2127  -  
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รายชื่อประชาคม ประเภท

ประชาคมหลัก 
ทีต้ั่ง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

วิทยาศาสตร ์
 

พหลโยธิน 34 
แขวงเสนานิคม         
เขตจตุจักร 
กทม. 

ชุมชนผ่านฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯของเขต 

ชุมชน 
- ชีวะอนามัยในชุมชน 
- ท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุม เช่น วันเฉลิมฯ จิต
อาสาพัฒนาเขต 
 

กลิ่นหอม 
 

 

เครือข่ายอาคารสูง อาคารสูง บริษัท แม็กซ์ 
ฟิวเจอร ์จ ากัด
(อาคารซันทาว
เวอร์ส) 
ถนนวิภาวดี
รังสิต 
 

แก้ไขปัญหาคา่ละออง
ฝุ่นทางอากาศ 

- ติดตั้งสปิงเกอร ์
- ฉีดพ่นละอองน้ าใน
อากาศเพื่อลดฝุ่น
ละอองในอากาศ 

น.ต. ศุภอัฐ  เจียมใจ
จิต 

02 273 8444 
08 5363 6624 

 

  - 
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เขตดอนเมือง 

รายชือ่ประชาคม 
ประเภท

ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการใน
พ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์

สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

1. ประธานชุมชนกลุ่มโซน 1 

 
กลุ่ม คกก.ชุมชน 102/67 ซ.สรงประภา 13 ส่งเสริมการ

พัฒนาชุมชน 
ส่งเสริม รวมกลุ่ม
สมาชิกชุมชนเพื่อ
ร่วมกันด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาชุมชนให้

ครอบคลุมทั้งด้าน
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ สังคม 
อนามัยและจิตใจ  

นายยงยุทธสงวนอารมณ ์
 
 
 

09 5749 5436 -   

2. ประธานชุมชนกลุ่มโซน 2 

 
กลุ่ม คกก.ชุมชน 10/19 ซ.วิภาวดีรังสติ 35 นายศรีวรรณ์ นาปญัญา 08 1827 6878 -   
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เขตบางเขน 
รายชื่อประชาคม ประเภท

ประชาคม 
ที่อยู่

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญท่ี

ด้าเนินในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

1.ประธานกลุ่มโซน 
1-8 

ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

1.ช.แฟลตสน.
บางเขน 
2.ช.สุขสันต์
พัฒนา 
3.ช.หมู่บ้านอัม
รินทร์นิเวศน์ 1 
4.ช.หมู่บ้าน
พร้อมสุข 
5.ชุมชน
หมู่บ้านอนันต์
สุขสันต์ รุ่น 
18-20 
6.ช. หมู่บ้าน
สุจใจวิลเลจ 
7.ช.เคหะราม
อินทรา 
8.ช.หมู่บ้านศิริ
ชัย 

เป็นศูนย์กลาง
ประสานงานการ
แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชน 

จัดการประชุม
ประธานชุมชนใน
กลุ่มโซน รวบรวม
ปัญหาข้อเสนอ 
แนะ แจ้งส านัก 
งานเขตบางเขน 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1.ร.ต.อ.วีรภัทร สีเข้ม 
2.นายประเสริฐ โพธิ์
รอด 
3.นายเจิดศักดิ์ ชีวะ
ก้องเกียรติ             
4.นายมาโนช   หนู
อุดม    
5.นายสมเกียรติ  สุ
วรรณะ    
6.นายยุทธชัย  อภิชัย
ชาญกิจ   
7.นายเสกสรรค์ พงศา
สกุลโชติ   
8.น.อ.สมหมาย  ผล
วงษ์ 

086-418-4547     
081-845-2739   
081-692-9262   
081-827-5420 
080-246-1166 
081-692-9262 
089-790-6033 
084-103-5959  

  
 

 

2.สภาวัฒนธรรมเขต
บางเขน 

ด้านการศึกษา/
สังคม 

74 ถนนลาด
ปลาเค้า แขวง

ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม 

-กิจกรรมวัน
สงกรานต์  

นายปัญญา  
จันทร์เหมือนเผือก 

081 810 0934 
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคม 

ที่อยู่
ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญท่ี
ด้าเนินในพ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

อนุสาวรีย  ์           
เขตบางเขน 
กทม. 

อันดีงาม -วันเข้าพรรษา 
-วันข้ึนปีใหม่ 

(ประธานสภา
วัฒนธรรมเขต
บางเขน) 
 

 

3.สโมสรกีฬาบางเขน ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

ส านักงานเขต
บางเขน 

เป็นศูนย์กลาง
ประสานงานและ
ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านกีฬาในพ้ืนท่ี 

-จัดกิจจกรรมกีฬา
ทองกวาวเกมส์ 
-จัดการแข่งขัน เป
ตองและฟุตซอล
สโมสรฯ 
 
 

นายศุภกร  กิจคณากร 
(นายกสโมสรกีฬา
บางเขน) 

02-521-0666 
ต่อ 5885 

   

4.สภาองค์กรชุมชน
เขตบางเขน 

ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

33/142  
ถ.พหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย์ 
 เขตบางเขน 
กทม. 

-อนุรักษ์หรือฟื้นฟู
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะวัฒนธรรมอันดี
ของชุมชน 
-เสนอแนะปัญหาและ
แนวทางแก้ไขและ
การพัฒนา ต่อ
ส านักงานเขตบางเขน  

จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนงานสภา
องค์กรชุมชนเขต
บางเขน ระยะ 4ปี 
(2561-2564) 
เสนอให้ส านักงาน
เขตบางเขน 

นายประภาส   
แสงประดบั 
(ประธานสภาองค์กร
ชุมชนเขตบางเขน) 

089-789-1169   
 

 

5.กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเขตบางเขน 

ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

33/142  
ถ.พหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย์ 

จัดสวสัดิการให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

มอบเงินสวัสดิการ
ให้สมาชิกกองทุน
ในด้านต่างๆ เช่น 

นางเรียม  
ดวงกระโทก 
(ประธานกองทุน

096-609-8114    
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคม 

ที่อยู่
ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญท่ี
ด้าเนินในพ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

 เขตบางเขน 
กทม. 

เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
ฯลฯ 

สวัสดิการชุมชนเขต
บางเขน) 
 

6.เครือข่ายพัฒนา
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
คูคลองเขตบางเขน   

ด้านการพัฒนา
พื้นที่ริมคลอง 

33/142  
ถ.พหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย์ 
 เขตบางเขน 
กทม. 

พัฒนาท่ีอยู่อาศัย
ชุมชนริมคลอง 

ด าเนินงานโครงการ
บ้านมั่นคง 

นายวิลัย  เรืองมา 
(ผู้ประสานงาน
เครือข่ายพัฒนาชุมชน
และสิ่งแวดล้อมคู
คลองเขตบางเขน   

098-286-2980    

7.เครือข่ายกองทุนแม่
ของแผ่นดินเขต
บางเขน 

ด้านการศึกษา/
สังคม 

8 ซ.ลาดปลา
เค้า 72 แยก 
14 แขวง
อนุสาวรีย์  
เขตบางเขน 
กทม. 

รณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชน 

-จัดท าแผนป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ 
-จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 

นางเพียงใจ  
ผ่อนผัน 

(ประธานเครือข่าย
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
เขตบางเขน) 

081-771-5434    

8.อาสาสมัคร
สาธารณสุขเขต
บางเขน 

ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

ศูนย์บริการศา
ธารณสุข 24 
บางเขน 

ให้บริการงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
การเฝ้าระวังปญัหา
สาธารณสุข ใหแ้ก่
ประชาชนในชุมชน 
ด้านการป้องกันโรค 
การส่งเสรมิสุขภาพ 
การรกัษาพยาบาล 

-ให้บริการศูนย์
สุขภาพชุมชน  
-ให้ค าแนะน าด้าน
สุขภาพ ตรวจวัด
ความดัน รณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  
เป็นต้น 

นางสุมน  ชัยนิยม 

(ประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขเขต
บางเขน) 

092-252-4214    
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคม 

ที่อยู่
ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญท่ี
ด้าเนินในพ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

และการฟื้นฟสูภาพ  
9.กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเขตบางเขน 

ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

ส านักงานเขต
บางเขน 

เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ 
ป้องกันโรค ฟื้นฟู
สมรรถภาพ และ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้นโดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคสว่น 

รอการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเขตบางเขน 
อย่างเป็นทางการ 

นางภาวิณี   
กองแก้ว 

(คณะอนุกรรมการ
ภาคชุมชน) 

099-274-0259    

10.กองทุนบทบาท
สตรเีขตบางเขน 

ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

3/2288 ถ.
พหลโยธิน 50 
แขวง
อนุสาวรีย์  
เขตบางเขน 
กทม.  
 

เป็นแหล่งเงินทุน
หมุนเวยีนดอกเบี้ยต่ า 
ในการสรา้งโอกาสให้
สตรีเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนส าหรับการ
ลงทุนเพื่อพัฒนา
อาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้  

ประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ
โครงการฯ ที่
สมาชิกเสนอขอรับ
งบประมาณ 

นางสมนึก  วงษ์สุด 

(ประธานกองทุน
บทบาทสตรเีขต
บางเขน) 

081-938-4508    

11.เครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมืองเขตบางเขน 

ด้านการคณุภาพ
ชีวิต 

ที่ท าการชุมชน
หมู่บ้านอนันต์
สุขสันต์ รุ่น 
18-20 

เป็นแหล่งเงินทุน
หมุนเวยีน ส าหรบัการ
ลงทุนช่วยพัฒนา
อาชีพของประชาชน 
สร้างงาน มีงานท า 
สร้างรายได้ หรือ เพิ่ม
รายไดต้่อตนเองและ
ครอบครัว  

-พิจารณาอนุมตัิ
เงินกู้ให้กับสมาชิก 

นายสถิตย์  ศภุกุล 

(ประธานเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองเขต
บางเขน) 

083-293-9309    
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคม 

ที่อยู่
ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญท่ี
ด้าเนินในพ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

12.สภาเยาวชนเขต
บางเขน 

ด้านการศึกษา/
สังคม 

ส านักงานเขต
บางเขน 

ส่งเสริมนับสนุนให้
เด็กและเยาวชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เป็น 

ประโยชน์ต่อสังคม 
และเป็นแกนน าใน
การท ากิจกรรมที่
เกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ให้
ข้อเสนอแนะความ
คิดเห็นในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ 

จัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ และ
เป็นประโยชน์
ให้กับเด็กเยาวชน 
เช่น การสอนการ
ตอนต้นไมป้ระดับ, 
การทาสีหอวีรชน 

นางสาวศศิภา  ภมูรัง 

(ประธานสภาเยาวชน
เขตบางเขน) 

02-521-0666 
ต่อ 5885 

   

13.เครือข่ายกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเขต
บางเขน 

ด้านการพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ส านักงานเขต
บางเขน 

รวมกลุม่อาชีพเข้า
ร่วมจ าหน่ายสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนตาม
ช่องท่างต่างๆ เพื่อ
สร้างรายได ้

จ าหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ ณ 
ตลาดชุมชน
บางเขนทุกต้น
สัปดาห์ของเดือน 
 

นางณัฐยาภรณ์                  
ภู่เกสร 

(ผู้ประสานงาน
เครือข่ายกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเขต
บางเขน) 

084-929-1681 
02-521-0666 
ต่อ 5885 
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เขตบางซ่ือ 
รายชื่อประชาคม ประเภท

ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

ชุมชนซอยสีน้ าเงิน 1 กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

442 ซ.สีน้ า
เงิน ถ.
ประชาราษฎ
ร์ 1 เขตบาง
ซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายสุชาต ิ  
     จวงสันทัด 
นางสุปราณ ี  
     วาสน
โกมุท 

08 9231 4890 
 
09 2919 8955 

   

ชุมชนซอยสีน้ าเงิน 2 กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

221 ซ.สีน้ า
เงิน ถ.
ประชาราษฎ
ร์ 1 เขตบาง
ซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นางยุพา  
   เสืองาม
เอี่ยมนายกฤษ
ดา     
    เสืองาม
เอี่ยม 

08 1107 5925 
 
06 1978 9427 

   

ชุมชนหลังตลาดศรีเขมา กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 
 
 
 
 
 

52/2 ถ.
ประชาราษฎ
ร์ 1 แขวง
บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นางพรศิร ิ  
พรประสิทธิพงศ์ 
นางแน่งน้อย   
     ลือขจร 

09 8476 4508 
 
08 6525 8039 
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

ชุมชนเขมาเนรมติร กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 
 
 
 
 

556 ซ.เขมา
เนรมิตร ถ.
ประชาราษฎ
ร์ 1 เขตบาง
ซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายพิทักษ์   
    แก้วประพล 
นายสันต ์  
    ฤทธิเกิด 

08 1376 9092 
 
08 4334 2080 

   

ชุมชนสุดซอยสีน้ าเงิน กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

626/11 ซ.
สีน้ าเงิน ถ.
ประชาราษฎ
ร์ 1 เขตบาง
ซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายบพิธ   
เงินสังเกต ุ
นางสาวภญิญดา   
    วัดเผือก 

08 2594 8294 
 
08 9828 9111 

   

ชุมชนหมู่บ้านเขมา
เนรมิตรนิเวศน ์

กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

848/39       
ซ.เขมา
เนรมิตร ถ. 
ประชาราษฎ
ร์ 1 เขตบาง
ซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นางพิมพ์ลดา   
ปิ่นประเสริอมร 
นางปารดา    
    ทรัพย์ทรวง 

08 9108 7003 
 
08 1455 2384 

   

- 55 - 



 

 

รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

ชุมชนวัดประดู่ธรร
มาธิปัตย ์
  

กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

304 ซ.วัด
ประดู่ธรร
มาธิปัตย์ ถ.
ประชาราษฎ
ร์ 1 เขตบาง
ซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นางวรัชยา   
    ไกรทอง 
นางพูนทรัพย์  
    แจ่มจันทร์ 

08 7545 2777 
 
084 647 1271 

   

ชุมชนวัดเลียบ กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 
 
 
 
 
 

107/59 ซ.
วัดเลียบ ถ.
กรุงเทพ-
นนทบุรี เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายพัฒนพล   
    ปั้นแตง 
นายชัชวาล   
   พุทโธนโมชัย 

08 1636 6120 
 
081 781 2500 

   

ชุมชนบ้านสามเรือน กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

1547 ถ.
กรุงเทพ-
นนทบุรี 
แขวงวงศ์
สว่าง เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายปรีชา   
    ตั้นจาด 
นายกังวาฬ   
    ไวยเวทา 

08 1208 3505 
 
08 9055 7238 

   

ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา กลุ่ม 263/3 ซ. เพื่อใหป้ระชาชนมี ส่งเสริมการจัดกิจกรรม นายมนตร ี 08 1403 7505    
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

คณะกรรมการ
ชุมชน 

ศรีบุญยืน 
แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 

ส่วนรับผดิชอบใน
การพัฒนาชุมชนของ

ตนเองร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร 

ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

พิมพาศ 
นายสรศักด ์ 
ฉัตรกุล ณ 
อยุธยา 

 
09 2883 9326 

ชุมชนพัฒนา
ประชาราษฎร ์30 

กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

182 ซ.ศรี
บุญยืน แขวง
บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ทั้งด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นางสมปอง   
 เลศิก าลังทรพัย ์
นางสาว
กนกวรรณ      
    คุ้มครอง 

08 3784 8244 
 
09 9226 2777 

   

ชุมชนราชทรัพย์ กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

72 ซ.ราช
ทรัพย์ แขวง
บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นางรุจิรัตน ์  
  หารวีกุลนันท์ 
นายวินัย   
    ข าศิริ 

09 0962 9654 
 
08 1303 4230 

   

ชุมชนวัดบางโพโอมา
วาส 

กลุ่ม
คณะกรรมการ

107 ตรอก
วัดบางโพโอ

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน

นายขวัญนคร   
    มาลา 

06 1591 4492 
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

ชุมชน มาวาส แขวง
บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

กีฬา นันทนาการ และ
ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายอนันต ์  
    ประถังธาน ี

09 1715 2345 

ชุมชนจันทร์เกษม กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

109/1 
ตรอกจันทร์
เกษม ถ.
ประชา
นฤมิตร  เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายสมเกียรต ิ  
    อยู่เผือก 
นางสุรีย ์  
    อยู่เผือก 

081 9813559 
 
086 602 2909 

   

ชุมชนศรีบุญยืน กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

119 ซ.ศรี
บุญยืน ถ.
ประชาราษฎ
ร์ 1 เขตบาง
ซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายสิทธิพร   
    ทองนิตย์ 
นางนันทา  
    เจริญพร 

08 7088 1920 
  
09 5925 2811 

   

ชุมชนปทุมทิพย์ กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

106/1 ซ.
ปทุมทิพย์ ถ.
กรุงเทพ-

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ทั้งด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

นายสมชาย     
    เสือ
ประดิษฐ 

08 0976 8462 
 
08 7042 4937 
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

นนทบุรี เขต
บางซื่อ กทม. 

ตนเองร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร 

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นางอภิญญา     
    จันทร์ครอบ 

ชุมชนสุขสันต ์1 กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

30/19 ถ.
ริมคลอง
รถไฟสายใต้ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายทศชัย   
    ศรีสมบูรณ ์
นายสุรยี์พร   
    เกิดโกสุม 

08 6 419 
2864 
 
08 1513 3519 

   

ชุมชนสุขสันต ์2 กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

79 ซ.สุข
สันต์ ถ.
กรุงเทพ-
นนทบุรี 
แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นางสุรีย์รตัน ์  
    ยังสว่าง 
นางเพ็ญศร ี  
    พิเชษฐชัย
ยุทธ์ 

08 94795 630    

ชุมชนวัดเซิงหวาย กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

125/1 
ตรอกกวัดเซิง
หวาย เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 

นายอรุณ   
    จันทร์ครอบ 
นางลัทธวรรณ   
    พุ่มศิลป์ 

08 8393 6490 
 
08 6316 1890 
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

กรุงเทพมหานคร เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  
จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 
ชุมชนสวัสดิรักษา กลุ่ม

คณะกรรมการ
ชุมชน 

279 ถ.
ประชาช่ืน 
แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายมาโนช   
    หอมมาก 
นางประเสริฐ   
    ลายคราม 

06 339 85435 
 
08 7703 0522 

   

ชุมชนสะพานไม ้ กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

572/1 ซ.
ประชาช่ืน 
17 ถ.ประชา
ช่ืน เขตบาง
ซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายบุญเชิด   
    ชะวาลา 
นางวรรณา   
    ดาราวิโรจน ์

08 9492 0522 
 
08 5988 5887 

   

ชุมชนวัดเสาหิน กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

142 ถ.วงศ์
สว่าง แขวง
วงศ์สว่าง 
เขตบางซื่อ 
กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

นายวิรัตน ์  
    อิ่มใจ 
นางปุณฑริกา   
    พันธ์ไพศาล 

08 1297 9200 
 
09 0975 6272 
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 
ชุมชนซอยประดู ่ กลุ่ม

คณะกรรมการ
ชุมชน 

241/59 ซ.
ประดู่ ถ.รมิ
คลองประปา
ฝั่งซ้าย เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นางสาวปทุม   
    ศรีดี 
นางน้ าค้าง   
    ศรีด ี

08 9897 1427 
 
06 4113 4217 

   

ชุมชนสุดซอยสมถวิล กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

242 ซ.สม
ถวิล ถ.
กรุงเทพ-
นนทบุรี เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายสุระพล   
    ชูชอบเชิง 
นางนภัสนันท์   
    วินิจรัตนพร 

08 9492 0522 
 
08 2659 4596 

   

ชุมชนยิ้มประยรูพัฒนา  กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

253/1 ซ.
วงศ์สว่าง 4 
แขวงวงศ์
สว่าง เขต
บางซือ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 

พ.อ.พิเศษนุกูล  
    ถนัดทาง 
นางดวงรัตน ื  
    พุทธปวน 

08 6606 1145 
 
09 7089 6546 
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน
ชุมชน 

ชุมชนวัดสร้อยทอง กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

1117 ถ.
ประชาราษฎ
ร์  1 เขตบาง
ซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายวิเชียร   
    ควรเกสร 
นางสาววันทนี  
    ภัทรเวสรังส ี

08 5217 0270 
 
09 7 248 
7185 

   

ชุมชนซอยปานทิพย์ 1 กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

696 ซ.ปาน
ทิพย์ 1 ถ.
วงศ์สว่าง 
แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นางวิไล   
    ใยวิจิตร 
นางบังอร   
    สัจจามั่นคง 

08 1682 8013 
 
08 1361 1568 

   

ชุมชนตรอกตรงข้ามวัด
สะพานสูง 

กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

9/58 ตรอก
ประดู ่ แขวง
บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ทั้งด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

นายสมชาติ  
    ลิมปิชาติ 
นางสาวสุธิดา   
    โกญจนาถ 

08 5066 5844 
 
08 5902 0354 
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

ชุมชน 

ชุมชนตรอกต้นมะม่วง กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

29 ตรอกต้น
มะม่วง ถ.ริม
คลองประปา
ฝั่งซ้าย เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายโกวิท   
    วงษ์สินธ ์
นายเมธาพันธ ์  
    เอมโสภณ 

08 1286 3994 
 
09 6317 8075 

   

ชุมชนซอยโจ๊ก กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

55 ซ.โจ๊ก ถ.
เตชะวนิช 
เขตบางซื่อ 
กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายเริงชัย   
    ทองศรีค า 
นายพหล   
    ผลอรรถ 

08 7719 3357 
 
09 5253 7029 

   

ชุมชนหลังตลาดบางซื่อ กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

11/11  
ตรอกโรงหนัง
เฉลิมรัฐ ถ.เต
ชะวณิช เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นางระพิน   
    อุยญาหาญ 
นางนิตยา   
    วัฒนานุ
ศักดิ์ 

08 3606 7404 
 
08 0383 0247 
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

ชุมชนประชานฤมิตร กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

55 - 57 ถ.
ประชา
นฤมิตร  
แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายภูรสิิทธ์ิ   
    สิริวโรธากุล 
นางสาว
อังคณา   
    ภู่วิจิตร 

081 837 5298 
 
06 5543 7869 

   

ชุมชนซอยสนิท กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

306/3 ซ.
สามแยกเตา
ปูน-บางโพ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายชูศักดิ ์  
    ปลอดจินดา 
นางพารด ี  
    สติงาม 

08 5340 5099 
 
09 5359 0379 

   

ชุมชนซอยพัฒนา กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

272/1  ซ.
สะพานขวา 
ถ.
ประชาราษฎ
ร์ 2 เขตบาง
ซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนนุใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

น.ส.กมลวรรณ   
    แย้มพยัคฆ์ 
นายสมบตั ิ  
    ทองอร่าม 

08 6345 4327 
 
08 6302 7839 

   

ชุมชนเชิงสะพานพิบูล กลุ่ม 45 ถ. เพื่อใหป้ระชาชนมี ส่งเสริมการจัดกิจกรรม นายวินัย   08 1490 7974    
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

สงครามฝั่งซ้าย คณะกรรมการ
ชุมชน 

ประชาราษฎ
ร์ 1 เขตบาง
ซื่อ กทม. 

ส่วนรับผดิชอบใน
การพัฒนาชุมชนของ

ตนเองร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร 

ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

    รุมรณกาศ 
นางประคองศร ี  
    รุมรณกาศ 

 
08 9497 4690 

ชุมชนบุญเหลือ 1 กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

70/2 ซ.บุญ
เหลือ ถ.
กรุงเทพ-
นนทบุรี  เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายทองย้อย   
    รักพันธ์  
นางส าอางค์   
    ภู่ด้าย 

08 1774 8104 
 
08 1875 5928 

   

ชุมชนบุญเหลือ 2 กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

224 ตรอก
จันทร์เกษม 
ถ.กรุงเทพ-
นนทบุรี  เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายสามารถ   
    ข าดี 
นางรัชฏา   
    ข าดี 

08 4679 3451 
 
06 1742 7363 

   

ชุมชนซอยเดรี่เบลล ์ กลุ่ม
คณะกรรมการ

554/2 ซ.
สามแยกเตา

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน

นายณัฏฐ์ธน
พล   

06 2727 8326 
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

ชุมชน ปูน-บางโพ  
เขตบางซื่อ 
กทม. 

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

กีฬา นันทนาการ และ
ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

    น้อยใหม่ 
นางสาวสุ
รีวรรณ  
    ตุงคะบูรณะ 

06 4557 9804 

ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง 
เขต 1 

กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

101/90  ซ.
ริมทางรถไฟ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นายสุชาต ิ  
    งามสุข 
นางจ าลอง   
    สง่าเนตร 

08 7773 8533 
 
09 9638 6864 

   

ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง 
เขต 2 

กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

127/10  ซ.
ริมทางรถไฟ
บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นางขวัญเรือน   
    วงศ์พลาย 
นางสุมล   
    ดอกจ าปา 

0 2587 8691 
 
08 5231 1813 

   

ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง 
เขต 3 

กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

129/35 ม.
4 ซ.ริมทาง
รถไฟบางซื่อ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

นางอรุณศร ี  
    อินทร์อยู่ 
นางสาว

08 9107 7270 
 
08 6989 0824 
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

เขตบางซื่อ 
กทม. 

ตนเองร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร 

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

สุวรรณา   
    ธนาวงษ์ 

ชุมชนบ้านพักรถไฟ
ก่อสร้าง 

กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

440/4 หมู่ 
4 ตรอก
หมู่บ้านสาม
เสนในเดมิ ถ.
รถไฟ เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นางนงลักษณ ์  
    ในไพศาล 
นางสาวทัศนีย์  
    สังขโห 

08 1713 0319 
 
064 797 3459 

   

ชุมชนซอยโชติวัฒน์ กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

89 ซ.
โชติวัฒน์ 3 
ถ.ริมคลอง
ประปา แขวง
บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นางสาวสาย
จิตต ์  
    แสงมณี 
นางนรินทร ์  
 คุณศาล
ประสิทธ์ิ 

08 2059 0638 
 
09 1065 3639 

   

ชุมชนแฟลตต ารวจรถไฟ
บางซื่อ 

กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

413/13 ซ.
ริมทางรถไฟ
บางซื่อ แขวง
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 

นายกิตต ิ  
    ตรงคง 
นางนิษฐ์รฐา   
    กิตติกาฬ

08 7009 2321 
 
08 6342 3145 
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

กรุงเทพมหานคร เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  
จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

ภักด ี

ชุมชนข้างธนาคาร
อาคาร 

กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

1503 ถ.
วงศ์สว่าง 
แขวงวงศ์
สว่าง เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

น.ส.กนกวรรณ    
    ยิ้มละมัย 
นางนัยนา    
    คล้ายพุก 

09 4061 2969 
 
08 7341 3367 

   

ชุมชนข้างวัดมัชณันติกา
ราม 

กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

128 ซ.
วัดมัชฌันติ
การาม แขวง
บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นางตัสสมาพร   
    บัวแก้ว 
นายสวัสดิ ์   
     น้อยค า 

08 4520 8371 
 
08 6416 4158 

   

ชุมชนหลังเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

356  ซ.
วัดมัชฌันติ
การาม แขวง
บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

น.ส.ทัศรนันท์   
    วงษ์สุวรรณ 
นางสาวอ่อนศร ี   
    สมบุญกิจ 

08 9698 9924 
 
08 9482 9275 
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 
ชุมชนสมบุญด ี กลุ่ม

คณะกรรมการ
ชุมชน 

337 ซ.วงศ์
สว่าง 17  
แขวงวงศ์
สว่าง  เขต
บางซื่อ กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

ร.ต.ต.จุมพล   
    หล่มทอง 
ร.ต.สมศักดิ ์  
    ยังสว่าง 

0 2587 7540 
 
08 1432 6252 

   

ชุมชนซอยวัดหลวง  กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

169  ซ.วัด
หลวง  ถ.วงศ์
สว่าง  แขวง
วงศ์สว่าง 
เขตบางซื่อ 
กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท้ังด้าน
กีฬา นันทนาการ และ

ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน  

จัดหาแหล่งสวัสดิการต่าง 
ๆ มานับสนุนใหส้มาชิกใน

ชุมชน 

นางสมมิตร   
    วัฎฎวนิชย์
กุล 
นายวิรัตน ์  
    พรวัฒน
เจริญ 

08 1612 2549 
 
08 0077 5949 

   

ชุมชนซอยสวนรื่น  กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 

81/24 ถ.
วงศ์สว่าง 
เขตบางซื่อ 
กทม. 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับผดิชอบใน

การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร 

 นางปราณ ี  
    ทองปราง 
นางวรัทยา   
    อยู่สมสุข 

08 1925 3526 
 
08 8945 4439 

   

โรงเรียนวดัสร้อยทอง กลุ่ม 1333  ถ. พัฒนาการศึกษา สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม นางบวรลักษณ์  02 585 6463 watsoithongs   
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

สถาบันการศึกษ
า 

ประชาราษฎ
ร์ สาย 
1  แขวงบาง
ซื่อ  เขตบาง
ซื่อ กทม. 
10800 

ระดับ อ.1 – ป.6 กิจกรรม แก้วกล้าปัญญา
เจริญ/ 
ผู้อ านวยการ  

chool@hotm
ail.com 

โรงเรียนวดัทองสุ
ทธาราม 

กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

278 ซอย 
กรุงเทพ
นนทบุรี 56 
แขวง วงศ์
สว่าง เขต
บางซื่อ กทม. 
10800 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ อ.1 – ป.6 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

นางวราภรณ์  
ประยรูสวสัดิ์
เดช /
ผู้อ านวยการ  

02 585 6824 Watthongsut
haram.schoo
l@gmail.com 

  

โรงเรียนวดัเลียบราษฎร์
บ ารุง 

กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

1451/1 
ซอย 43 
ถนน 
กรุงเทพ - 
นนทบุรี เขต
บางซื่อ กทม. 
10800 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ อ.1 – ป.6 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

นางธิตินันท์  
การเดช/ 
ผู้อ านวยการ  

02 585 7077 watliabscho
ol@hotmail.
com 

  

โรงเรียนวดัประดู่         
ธรรมาธิปตัย ์

กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

104 ซอย 
ประชาราษฎ
ร์ สาย 1 
2001 แขวง 
บางซื่อ เขต

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ อ.1 – ป.6 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

นางสาว
กมลวรรณ 
ปัญญา
วาทีนันท์ /
ผู้อ านวยการ 

02 585 1941 jakebma@g
mail.com 
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

บางซื่อ กทม. 
10800 

โรงเรียนวดับางโพ         
โอมาวาส 

กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

101 ถ. 
ประชาราษฎ
ร์สาย1 แขวง 
บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 
10800 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ อ.1 – ป.6 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

นางพีรญา  
ธรรมทวีวุฒ ิ
/ผู้อ านวยการ 

02 585 0627 bangphosco
ol@gmail.co
m 

  

โรงเรียนวดัมัชฌันติกา
ราม 

กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

203 ซอย 
วงศ์สว่าง 11 
แขวง วงศ์
สว่าง เขต
บางซื่อ กทม. 
10800 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ อ.1 – ป.6 

ม.1 – ม.3 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

นางอุบลวรรณ 
งามศิริผล/
ผู้อ านวยการ 
 

02 585 2201 matchansch
ool@gmail.c
om 

  

โรงเรียนวดัประชา   
ศรัทธาธรรม 

กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

102 ถนน 
วงศ์สว่าง 
แขวง บางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 
10800 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ อ.1 – ป.6 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

นางพิมวรา   
บุญศร ี
/ผู้อ านวยการ 

02 585 1678 watpracha@
gmail.com 

  

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

212 ซ.
กรุงเทพนนท์ 
21, ถนน
กรุงเทพ-
นนทบุรี, 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ ม.1 -6  

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

นายไพโรจน์  
ฟักคง/ 
ผู้อ านวยการ 

02 585 2901 sila_2520@yah
oo.com 
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 
10800  

โรงเรียนราชนันทาจารย์ 
(สามเสนวิทยาลยั 2) 

กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

16 ซอย 
โชติวัฒน์ 18 
แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 
10800 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ ม.1 -6  

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ดร.เพลินใจ 
พฤษชาติรัตน์/ 
ผู้อ านวยการ 

02 959 3747    

โรงเรียนวดัเวตวันธรรมา
วาส 

กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

21, 188 
ถนน 
กรุงเทพ – 
นนทบุรี 
แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 
10800 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ อ.1 – ป.6  

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

นางวรุฬรัตน์ 
ภัทรกุล
บดินทร/์
ผู้อ านวยการ 

02 585 0518 wetawan_sc
hool@yahoo
.co 

  

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 
(สุวรรณสุทธาราม) 

กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

279/1 ซอย 
กรุงเทพ-
นนทบุรี 56 
ถ. กรุงเทพ -
นนทบุรี 
แขวง บางซื่อ 
เขตบางซื่อ 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ ม.1 – ม.6 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

นายเจนการณ์ 
เพียงปราชญ์/ 
ผู้อ านวยการ 

02 587 0978    
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

กทม. 
10800 

โรงเรียนโยธินบูรณะ กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

1313 ถ. 
ประชาราษฎ
ร์สาย1 แขวง 
บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม.
10800 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ ม.1 – ม.6 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

นายณรงค์ คง
สมปราชญ์/ 
ผู้อ านวยการ 

  02 020 5791 - 2    

โรงเรียนพลาธิการทหาร กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

367 ถนน 
ประชาราษฎ
ร์ 1 แขวง
บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 
10800 

ผลิตและพัฒนาก าลัง
พลของเหล่า
พลาธิการให้มี
คุณภาพตามความ
ต้องการของ
กองทัพบก 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้บัญชาการ
โรงเรียน 

02 585  8847    

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

518 ถนน
ประชาราษฎ
ร์ 1 แขวง
วงศ์สว่าง 
เขตบางซื่อ 
กทม. 
10800 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ศ.ดร.สุชาติ  
เซี่ยงฉิน/ 
อธิการบด ี

0-2555-2000 contact@op.
kmutnb.ac.t
h 

  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ศูนย์พระนคร
เหนือ 

กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

1381 ถนน 
พิบูลสงคราม 
แขวง วงศ์
สว่าง เขต

พัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

รศ.สุภัทรา 
โกไศยกา
นนท์/รักษา
ราชการแทน

02 836 3000    
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

บางซื่อ กทม. 
10800 

อธิการบด ี
 

โรงเรียนเทพสัมฤทธ์ิ
วิทยา 

กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

206 ถนน 
ประชาราษฎ
ร์ สาย 2 
แขวง บางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 
10800 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ อ.1 – ป.6 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ดร.ฟองแก้ว ทิ
ตาทร/
ผู้อ านวยการ 

02 912 8888 Tvs2559@ou
tlook.co.th 

  

โรงเรียนซินไต้ท้ง  กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

34, ถนนเต
ชะวนิช แขวง
บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 
10800 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ อ.1 – ป.6 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้อ านวยการ 02 586 7579 sintitong@ho
tmail.com 

  

โรงเรียนกลุวรรณวิทยา กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

4/10 ถ. 
ประชาราษฎ
ร์สาย1 แขวง 
บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 
10800 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ อ.1 – ม.3 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้อ านวยการ 02 585 0433    

โรงเรียนผะดุงศิษย์
พิทยา  

กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

512 ถนนริม
คลองประปา
(ฝั่งขวา) 
แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ อ.1 – ม.3 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้อ านวยการ 02 587 0651    
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

กทม. 
10800 

โรงเรียนพริิยะโยธิน  กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

62 ซ.
กรุงเทพฯ-
นนทบุรี 40 
แขวงวงศ์
สว่าง เขต
บางซื่อ กทม.
10800 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับเตรยีมอนุบาล-

อนุบาล 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

นางพรรณทิพย์ 
แสนสระด/ี
ผู้อ านวยการ 

02-586-
9391,02-
9108-001 

   

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

 6 ถ.ประชา
ช่ืน ซ.32 
แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 
10800 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ อ.1 – ป.6 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้อ านวยการ 02 585 6433,  
02 585 5316 

   

โรงเรียนรัตนวิทยาบาง
ซื่อ 

กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

49 ประชา
ช่ืน ถนน 
ประชาช่ืน 
แขวง บางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 
10800 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ อ.1 – ป.6 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้อ านวยการ 02 585 2963    

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล
บริหารธรุกิจ 

กลุ่ม
สถาบันการศึกษ

า 

279 ถนน 
ริมคลอง
ประปา แขวง 

พัฒนาการศึกษา 
ระดับ ปวช. – ปวส. 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

นายเกษียร  
    มีแต้ม/
ผู้อ านวยการ 

02 585 0079   
info@wbac.a
c.th 
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม.
10800 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 
3 บางซื่อ 

กลุ่มภาครัฐ 89/22 
แขวง บางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 
10800 

สนับสนุน ส่งเสรมิ
ด้านสุขภาพ 

สนับสนุนกิจกรรมด้าน
สุขภาพ 

พญ.รมย์ธรีา 
จันทร์หลวง/
ผู้อ านวยการ 

02 587 0873    

ศูนย์บริการสาธารณสุข 
19 วงศ์สว่าง 

กลุ่มภาครัฐ 675 ถนน
วงศ์สว่าง 
แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม.
10800 

สนับสนุน ส่งเสรมิ
ด้านสุขภาพ 

สนับสนุนกิจกรรมด้าน
สุขภาพ 

ผู้อ านวยการ 02 910 7314 
 

   

โรงพยาบาลบางโพ กลุ่ม
ผู้ประกอบการ

ธุรกิจ 

95 ถนน 
ประชาราษฎ
ร์ สาย 2 
แขวง บางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม.
10800 

สนับสนุน ส่งเสรมิ
ด้านสุขภาพ 

สนับสนุนกิจกรรมด้าน
สุขภาพ 

ผู้อ านวยการ 02 587 0144    

โรงพยาบาลเกษม
ราษฎร ์
 

กลุ่ม
ผู้ประกอบการ

ธุรกิจ 

950 ถนน 
ประชาช่ืน 
แขวง วงศ์
สว่าง เขต

สนับสนุน ส่งเสรมิ
ด้านสุขภาพ 

สนับสนุนกิจกรรมด้าน
สุขภาพ 

ผู้อ านวยการ 02 910 1600    
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

บางซื่อ กทม. 
10800 

สถานีต ารวจนครบาล 
เตาปูน  

กลุ่มภาครัฐ 655 ซอย 
กรุงเทพ-
นนทบุรี 17 
แขวง บางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม.
10800 

รักษาความปลอดภัย
ในชีวิต และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง 
ป้องกันและ
ปราบปราม
อาชญากรรม 

สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม 
และให้ความรู ้

พ.ต.อ.กฤช  
กัญชนะ/ 
ผกก.สน.เตา
ปูน 

02 585 6101    

สถานีต ารวจนครบาล 
บางโพ   

กลุ่มภาครัฐ ประชาราษฎ
ร์สาย 1 ซอย 
19 แขวง 
บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 
10800 

รักษาความปลอดภัย
ในชีวิต และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง 
ป้องกันและ
ปราบปราม
อาชญากรรม 

สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม 
และให้ความรู ้

ผกก.สน.บาง
โพ 

02 585 0638    

สถานีต ารวจนครบาล
ประชาช่ืน 

กลุ่มภาครัฐ 53 ถนน
เทศบาลนิมติ
เหนือ แขวง
ลาดยาว เขต
จตุจักร 

รักษาความปลอดภัย
ในชีวิต และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนรักษา
ความสงบเรียบร้อย

สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม 
และให้ความรู ้

ผกก.สน.
ประชาช่ืน 

02 588 4246    
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

กรุงเทพฯ 
10900 

ของบ้านเมือง 
ป้องกันและ
ปราบปราม
อาชญากรรม 

สถานีดับเพลิงบางโพ กลุ่มภาครัฐ 130 ถ. 
ประชาราษฎ
ร์สาย1 แขวง 
บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 
10800 

ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อ
เสรมิสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ิน ทั้ง
ของประชาชนและ
ของรัฐในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม 
และให้ความรู ้

จ.ส.อ. พัฒน
ศักดิ์ ตุ่นกอง/ 
หัวหน้าสถาน ี

02 585 7218    

สถานีดับเพลิงบางซ่อน กลุ่มภาครัฐ 124 ถนน 
กรุงเทพ - 
นนทบุรี 
แขวง บางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 
10800 

ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อ
เสรมิสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ิน ทั้ง
ของประชาชนและ
ของรัฐในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม 
และให้ความรู ้

หัวหน้าสถาน ี 02 587 1210    

กรมยุทธบริการทหาร กลุ่มภาครัฐ 2218 ถ. 
กรุงเทพ-
นนทบุรี เขต
บางซื่อ 
กรุงเทพฯ 

สนับสนุน การ
ปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ
กองบัญชาการ
กองทัพไทย 

สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม พลโทกฤช  
ปี่ทอง/ 
เจ้ากรมยุทธ
บริการทหาร 

 02 963 6008     
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

10800 

ส านักโยธาธิการทหาร กลุ่มภาครัฐ ถนนประชา
ช่ืน แขวงวงศ์
สว่าง เขต
บางซื่อ กทม. 
10800 
10800 

สนับสนุน การ
ปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ
กองบัญชาการ
กองทัพไทย 

สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม  02 910 0029    

ที่ท าการไปรษณีย์บาง
ซื่อ 

กลุ่มภาครัฐ 1298 ถนน 
กรุงเทพ - 
นนทบุรี 
แขวง บางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหา
นคร 
10800 

ให้บริการไปรษณีย์
และบริการ e-
Commerce 
Logistics ครบวงจร 

สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม หัวหน้าท่ีท า
การไปรษณีย ์

02 586 0239    

ที่ท าการไปรษณีย์บางโพ กลุ่มภาครัฐ 18-18/1 
ถนน 
ประชาราษฎ
ร์ สาย 2 
แขวง บางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 
10801 

ให้บริการไปรษณีย์
และบริการ e-
Commerce 
Logistics ครบวงจร 

สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม หัวหน้าท่ีท า
การไปรษณีย ์

02 585 6477    

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กลุ่มภาครัฐ อาคารสุข
ประพฤต ิ

รับผิดชอบงานด้าน
วิชาการและธุรการ

สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม เลขาธิการ
วุฒิสภา 

0 2831 5888-    
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

499 ถนน 
ประชาช่ืน 
แขวง บางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 
10800 

ของวุฒิสภา 9 

 

ส านักงานสรรพากรพื้นท่ี 
สาขาบางซื่อ 

กลุ่มภาครัฐ 767 อาคาร
น าสิน
ประกันภัย 
ช้ัน 1 ถ.
กรุงเทพ-
นนทบุรี 
แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 
10800 

บริหารงานจดัเก็บ
ภาษีอากรให้เป็นไป
ตามนโยบาย 
แผนงาน และ
เป้าหมาย 

สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม สรรพากรภาค 
6 

02 585 7011, 
02 911 5166, 
02 911 5279, 
02 911 5672 

   

อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั       
เขตบางซื่อ 

กลุ่มอาสาสมคัร ส านักงานเขต
บางซื่อ เลขท่ี 
99 ถ.เลียบ
คลองประปา 
แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 
10800 

เพื่อเป็นการรวม
ก าลังประชาชนใน
การป้องกันและ
บรรเทาภัยอันเกิด
จากธรรมชาติ หรือ
สาธารณภัยอื่น ๆ 

เฝ้าระวัง ป้องกันและ
บรรเทาภัยอันเกิดจาก
ธรรมชาติ หรือสาธารณภัย
อื่น ๆ และสนับสนุน 
อ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมในพื้นทื ่

นายสุรเลิศ 
    ไวย์ลิกรี/ 
    ประธาน 
นายชูศักดิ ์
    ปลอด
จินดา/ 
    เลขาฯ 

085 1239549 
 
 
085 3405099 

   

สภาวัฒนธรรมเขตบาง กลุ่มวัฒนธรรม ภัตตาคาร ส่งเสริม อนุรักษ์หรือ จัดกิจกรรมส่งเสรมิ นาวาตรีหญิง 02 585 0233    
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

ซื่อ วิเศษไก่ย่าง 
เลขท่ี 309 
ถนน
ประชาราษฎ
ร์ แขวงบาง
ซื่อ เขตบาง
ซื่อ กทม. 
10800 

ฟื้นฟูจารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

วัฒนธรรม อนุรักษ์ภมูิ
ปัญญา และสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ในเขตบาง
ซื่อ 

สพรั่งพร  
    จุลละสุขมุ/  
    
ประธานสภา 

08 1632 9253 

สภาเด็กและเยาวชน      
เขตบางซื่อ 

กลุ่มเยาวชน ส านักงานเขต
บางซื่อ เลขท่ี 
99 ถ.เลียบ
คลองประปา 
แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กทม. 
10800 

เพื่อเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงกลุ่มเด็กและ
เยาวชนท่ีมีการ
ด าเนินงานในด้านต่าง 
ๆ เพื่อปฏิบัตภิารกิจ
ร่วมกัน ในการ
แสวงหาแนวทางใน
การจัดกิจกรรมทีเ่ป็น 
ประโยชน์ต่อชุมชน 
และสังคม 

ด าเนินกิจกรรมในการ
พัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกสภาเด็ก กิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ จิต
อาสา ส่งเสริมสนับสนุน
และร่วมกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรม และเป็นแกน
น าในการร่วมพัฒนาพ้ืนท่ี 

นายภูเบศ 
    คล้าย
จินดา/ 
    ประธาน 
น.ส.พิพ์ชนก 
    ลิ้มรักษ์
บ ารุง/ 
    เลขาฯ 

096 442 6142 
 
 
090 9491057 

   

ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน 

กลุ่มอาสาสมคัร  
 
 
 
 
 
 

เพื่อร่วมพัฒนาพ้ืนท่ี
คลองบางเขน และ
คลองต่าง ๆ ในพื้นที่ 
และอนุรักษส์ืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
และร่วมเสนอแนะ

ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ 
รักษาสภาพแวดล้อม และ
ปรับปรุงสภาพคลองให้
สวยงาม และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการรักษา
คุณภาพน้ า และผลักดัน
นโยบายตา่ง ๆ ด้านการ

นายสามารถ 
    มั่งมีสิน 

089 821 5866    
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ทีต้ั่ง 

ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางกา
ร 

 
 
 

ปัญหาและแนวทาง
ในการพัฒนา การ
บริหารจดัการน้ าเพื่อ
รักษาสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสม 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ รวมทั้งส่งเสรมิ 
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมในพื้นที ่

 
เขตลาดพร้าว 

รายชื่อประชาคม 
ประเภท

ประชาคม
หลัก 

ที่อยู่ประชาคม วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์
สถานะประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

สภาวัฒนธรรม
เขตลาดพร้าว 

 208  
ถ.นาคนิวาส 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กทม. 10230 

ส่งเสริม
สนับสนุนการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สนับสนุนฯ   
ทางวัฒนธรรม 
 

- งานสารทเดือน 10   
- งานวันสงกรานต์ 

นายมาโนช 
เทศรัตนพันธ ์

(ผู้แทน) 

02-539 
7776 

  จัดตั้งตาม พรบ.
วัฒนธรรมแห่งชาติ  
พ.ศ.2553 

สโมสรกีฬา
ลาดพร้าว 

 208 
ถ.นาคนิวาส  
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กทม. 10230 

ส่งเสริมให้เกิด
ประชาคม   
ลานกีฬา น าสู่
กระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

- อบรมการเล่นกีฬา
ฟุตซอล 
- กิจกรรมโยคะ 

นายกษิดิ์เดช 
ชุติมันต ์

02 530 
3030 

  จัดตั้งขึ้นตาม
นโยบายนของ
กรุงเทพมหานคร 

สภาองค์กรชุมชน
เขตลาดพร้าว 

 ส านักงานสภา
องค์กรชุมชน

ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ

- โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ด้าน

ดร.ศิริพงษ ์
เกี้ยวสกุล 

0 2932 
9532 

  จัดตั้งตาม พรบ.สภา
องค์กรชุมชน  
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รายชื่อประชาคม 
ประเภท

ประชาคม
หลัก 

ที่อยู่ประชาคม วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์
สถานะประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

เขตลาดพร้าว 
37/230 
ถ.นาคิวาส 48 
แยก 14-3-7 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กทม.10230 
 
 

ประชาชนใน
การพัฒนา
ท้องถิ่นของ
ตนเอง 

เศรษฐกิจและทุน   
(ฝึกอาชีพ) 

08 3600 
8600 

พ.ศ.2551 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเขต
ลาดพร้าว 
 

 178 ชุมชน
หมู่บ้านเนียม
กล่ าสามัคค ี
ถ.ประเสริฐมนู
กิจ 29 แยก 8 
แขวงจรเข้บัว 
เขตลาดพร้าว 
กทม. 10230 
 
 
 

ส่งเสริมการ
รวมกลุม่     
เพื่อสร้างความ
แข็งแรงในการ
ด ารงชีวิตแบบ
พึ่งตนเอง 

 นายสมาน 
ถุงเงิน 

08 1274 
5613 

  จัดตั้งขึ้น 
ตามนโยบาย 
ของรัฐบาล 

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับเขต
ลาดพร้าว 

 208 
ถ.นาคนิวาส 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กทม.10230 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกดิ
ความร่วมมือ
และ
ประสานงาน

 นายวุฒิพงษ ์
มนัส 

(ผู้อ านวยการ
เขตลาดพร้าว) 
 

0 2539 
7777 

  จัดตั้งขึ้นตาม
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
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รายชื่อประชาคม 
ประเภท

ประชาคม
หลัก 

ที่อยู่ประชาคม วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์
สถานะประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

 
 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 
ตลอดจนชุมชน
ในพื้นที่ 
 
 

พื้นที ่พ.ศ. 2561 

คณะอนุกรรมการ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเขต
ลาดพร้าว 

 208 
ถ.นาคนิวาส 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กทม.10230 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
กลุ่มประชาชน
ด าเนินกิจกรรม
ด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่ อย่าง
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 

- นายวุฒิพงษ ์
มนัส 

(ผู้อ านวยการ
เขตลาดพร้าว) 

 
0 2539 
7777 

  จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.
หลักประกันสุขภาพ 
พ.ศ.2545 

สภาเยาวชนเขต
ลาดพร้าว 

 208 
ถ.นาคนิวาส 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กทม.10230 
 

เพื่อแสนอความ
คิดเห็นต่อ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับ
กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาเด็ก

- นายธนวรรษ 
พลาลพ 

   จัดตั้งตาม พรบ.
ส่งเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 
2550 
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รายชื่อประชาคม 
ประเภท

ประชาคม
หลัก 

ที่อยู่ประชาคม วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมส้าคัญ 

ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์
สถานะประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

และเยาวชน 
 

เครือข่ายกองทุน
แม่ของแผ่นดิน
เขตลาดพร้าว 

 208 
ถ.นาคนิวาส 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กทม.10230 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา   
ยาเสพตดิ    
เพื่อน าไปสู่
ชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 
 

กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน 

นางสาวช่ืนจิต 
สุนันท์กิ่งเพชร 

(ผู้แทน) 

08 4014 
0797 

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระราชทานทรัพย์
ส่วนพระองค์ผ่าน
เลขาธิการ 
ส านักงาน ป.ป.ส. 
เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ชมรมผูสู้งอายุเขต
ลาดพร้าว 

    นางแน่งน้อย 
ล้วนรัตน ์
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เขตสายไหม  

รายชื่อประชาคม 
ประเภท

ประชาคมหลัก 
ที่ต้ัง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมส าคัญ 
ที่ด าเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์
สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

1. อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน เขต
สายไหม 

กลุ่มอาสาสมคัร ส านักงานเขต 
สายไหม 

ให้ความช่วยเหลือ 
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ป้องกันและบรรเทาเหต ุ
สาธารณภัย และ
ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ 

1. นายศุภชัย สวาสเพ็ชร ์
ประธาน อปพร.เขตสาย
ไหม  

086 383 
7729 

-   

2. นายสมาน ด้วงเพ็ง
รักษ ์ 
รองประธาน อปพร. 
เขตสายไหม 

088 903 
8594 

- 

2. อาสาสมัคร
กรุงเทพมหานคร 
เฝ้าระวังภัยและ 
ยาเสพตดิ 

กลุ่ม
อาสาสมัคร 

ส านักงานเขต 
สายไหม 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
สนับสนุนการบ าบัด
ฟื้นฟูผู้เสพ ผูต้ิดสาร 
เสพติดในชุมชน  

รณรงค์เฝ้าระวังการแพร่
ระบาดยาเสพติดภายใน
ชุมชน  

1. นายประมวล ตรีหริัญ 
ประธานอาสาสมคัร กทม. 
เขตสายไหม  

087 029 
3744 

-   

2. นายเฉลิม สังข์ประไพ  
รองประธานอาสาสมคัร
กทม. เขตสายไหม 

081 281 
3750 

- 
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รายชื่อประชาคม 
ประเภท

ประชาคมหลัก 
ที่ต้ัง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมส าคัญ 
ที่ด าเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์
สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

3. เครือข่ายเฝา้ระวัง 
ไฟไหมห้ญ้าในพ้ืนท่ี 
เขตสายไหม 

กลุ่ม
อาสาสมัคร 

เครือข่ายสังคม
ออนไลน์  
(กลุ่ม LINE)  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการท างานเพื่อ
แก้ไขปัญหาไฟไหม้
หญ้าในพ้ืนท่ีเขตสาย
ไหม  

ควบคุมพื้นที่เสี่ยง และ
พื้นที ่
รกร้างที่เสีย่งต่อการเกดิ 
ไฟไหมห้ญ้า ใกล้บ้านเรือน
ประชาชนหรือชุมชน 

น.ส.ธิชานนท์ ศรีมงคล 095 580 
4044 

thichacha64
@ 
gmail.com 

  

4. เครือข่ายคนสายไหม 
เชื่อมใจ รักษ์คลองสอง 

กลุ่มกิจกรรม 
พัฒนาพ้ืนท่ี 

-ส านักงานเขต 
สายไหม 
-เครือข่ายสังคม
ออนไลน์  
(กลุ่ม LINE)  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชน แก้ไข
ปัญหาการรุกล้ าริม
คลองสอง 
และยกระดับคณุภาพ
ชีวิตชุมชนริมคลอง
สอง  

-กิจกรรมพัฒนาสภาพ 
แวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ 
ริมคลองสอง  
-กิจกรรมส่งเสริม
เศรษฐกิจและสังคมให้แก่
ชุมชน 
ริมคลองสอง 

1. นางอาทิตยา สญัญะ
รื่น  
ประธานสหกรณ์
เคหสถานบ้านมั่นคงเพ่ิม
ทรัพย์สิน 
สมบุญ จ ากดั 

085 130 
2778                                                      

-   

2. นายปัญญาชัย ข า
สนิท 
ผู้จัดการตลาดเทพทิพย ์

096 964 
2246 

- 
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รายชื่อประชาคม 
ประเภท

ประชาคมหลัก 
ที่ต้ัง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมส าคัญ 
ที่ด าเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์
สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

5. สภาวัฒนธรรม 
เขตสายไหม 

กลุ่มวัฒนธรรม 50 หมู่บ้าน
ซื่อตรง ซอย
พหลโยธิน 52 
ถนนพหลโยธิน 
แขวงคลองถนน 
เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 

1.เป็นศูนย์กลาง
แลกเปลีย่นความรู้ 
ประสบการณ์ และ
แนวคิดในการ
ด าเนินงานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
2.ส่งเสรมิและพัฒนา
องค์กรด าเนินงาน
วัฒนธรรมในเขตให้
เข้มแข็ง และขยาย
เครือข่ายสมาชิกของ
สภาให้กว้างขวาง 
3.พัฒนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่นแปลงของ
สังคม 
4.จัดกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์ ส่งเสรมิ และ
เผยแพร่วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1.จัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรม เช่น วัน
สงกรานต์ วันลอยกระทง 
เป็นต้น 
2.จัดกิจกรรมวันส าคญัทาง
พุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบู
ชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น 
2.จัดกิจกรรมประชุมใหญ่
สามัญประจ าป ี

นางวรนุช ศิริพัฒนา
นันท์ 
ประธานสภาวัฒนธรรมฯ 

086 604 
3449 

-   
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รายชื่อประชาคม 
ประเภท

ประชาคมหลัก 
ที่ต้ัง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมส าคัญ 
ที่ด าเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์
สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

6. ชมรมคณะกรรมการ
ชุมชนเขตสายไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
คณะกรรมการ

ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

900/2  
ถนนสายไหม  
ซอย 6 แยก 4  
แขวงสายไหม  
เขตสายไหม 
กทม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อเสริมสร้างความ
รัก ความสามัคคี และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในหมู่สมาชิก 
2.เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกเมื่อป่วย และ
เสียชีวิตเป็นการลด
ภาระของครอบครัว 
3.เพื่อเผยแพร่ความรู้ 
ข่าวสาร สิทธิ
ประโยชน์ตา่งๆ ให้
สมาชิกทราบ 
4.เพื่อสมาชิกบ าเพ็ญ 
สาธารณะประโยชน์
ต่างๆทั้งด้านศาสนา 
และสังคม 
5.เพื่อการสวัสดิการ 
และการสงเคราะห ์
ของสมาชิก 
 

1.ให้สวสัดิการแก่สมาชิก
กรณีเจ็บป่วย เสยีชีวิต 
2.จัดกิจกรรมประชุมใหญ่
สามัญประจ าป ี
3.จัดกิจกรรมพบปะ
สังสรรค์ระหว่างสมาชิก 
 

นายกฤษฏ์  สุวัฑฒนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 4923 
1111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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รายชื่อประชาคม 
ประเภท

ประชาคมหลัก 
ที่ต้ัง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมส าคัญ 
ที่ด าเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์
สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

7. กองทุนสวัสดิการ 
ชุมชนเมือง เขตสาย
ไหม 

องค์กรชุมชน 81 ถนนสุขาภิบาล 
5 ซอย 65  
แขวงออเงิน  
เขตสายไหม 
กทม. 

1.เพื่อเป็นการดูแล
เกื้อกูลกัน สรา้งขวัญ
ก าลังใจและเป็น
หลักประกันของมวล
สมาชิก 
2.เพื่อส่งเสรมิการ
จัดการและพัฒนา
ระบบกองทุน
สวัสดิการภาค
ประชาชน ร่วมกับ 
กรุงเทพมหานคร 
3.เพื่อพัฒนาและ
วางแผนก าหนด
นโยบายยุทธศาสตร์ใน
การสร้างความร่วมมือ
ภาครัฐกับภาค
ประชาชนในการจัด
สวัสดิการชุมชน 
4.เพื่อรณรงค์เผยแพร่ 
การสร้างจิตส านึก
ประชาชนให้ตระหนัก
รู้ในการพึ่งตนเองผ่าน
กระบวนการจดั
สวัสดิการชุมชน 

1.ให้สวัสดิการแก่สมาชิก
กรณีเจ็บป่วย/
รักษาพยาบาล เสียชีวิต 
เด็กแรกเกดิ/คลอดบุตร ที่
อยู่อาศัย (ซ่อม/สร้าง) 
การศึกษา ผู้ด้อยโอกาส/
พิการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ประเพณี
ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ 
และกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน ์
2.จัดกิจกรรมประชุมใหญ่
สามัญประจ าป ี
 

ร.ต.ต.สมคัร พรมนลิ 08 1902 
8592 

- -  
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เขตหลักสี่ 
 

รายชื่อประชาคม ประเภท 
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ังประชาคม วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ          
ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล ์ สถานประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

1. ชมรมจักรยานเขต
หลักสี ่

กลุ่มกิจกรรม ส านักงานเขตหลักสี ่ ส่งเสริมการออกก าลัง
กายโดยการปั่น
จักรยาน 

กิจกรรมปั่นไปปลูก นายนิมิต   
วาระวรรณ ์

086 548 0859 -   

2. ชมรมผู้สูงอาย ุ กลุ่มผูสู้งอาย ุ ส านักงานเขตหลักสี ่ ส่งเสริมให้ตระหนักใน
คุณค่าของผูสู้งอายุโดย
มีกิจกรรมร่วมกัน 

สอนฝึกอาชีพให้กับคน
ในชุมชน 

นายนิมิต   
วาระวรรณ ์

086 548 0859 -   

3. กลุ่มร่วมมือร่วมใจ
พลังหลักสี ่

กลุ่มกิจกรรม ชุมชนแจ้งวัฒนะ
ผาสุข 

ส่งเสริมการด าเนินงาน
ที่เป็นสาธารณ 
ประโยชน ์

จิตอาสาร่วมกิจกรรม
ในพื้นที่เขต 

นายนิมิต   
วาระวรรณ ์

086 548 0859 -   

4. กลุ่มชมรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมช่วยเหลือคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 

กลุ่มอาสาสมคัร ชุมชนหลังแฟลต
ร่วมพัฒนา 

ให้การช่วยเหลือคน
พิการและ 
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

ส ารวจ ส่งต่อให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการ
และผูด้้อยโอกาสใน
ชุมชน 

นายสมาน 
    ม่วงพรม 

089 025 9787 -   

- 91 - 



 

 

รายชื่อประชาคม ประเภท 
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ังประชาคม วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ          
ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล ์ สถานประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

5. อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนเขตหลัก
สี่ (อปพร.)  

กลุ่มอาสาสมคัร ส านักงานเขตหลักสี ่ ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีใน
การป้องกันและ
บรรเทาเหตุ              
สาธารณภัยในพื้นที่
และปฏิบตัิงานด้านจติ
อาสาในพ้ืนท่ี 

 นายรังสรรค ์
    กียปัจจ์ 
(ประธาน อปพร.) 

0 2982 2081-2 
ต่อ 7411-3 
084 919 4466 

-   
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รายชื่อประชาคม ประเภท 
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ังประชาคม วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ          
ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล ์ สถานประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

6. บ.เอ็นเอ็กซ์พี จ ากัด กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ 303 ซอย แจ้งวัฒนะ 
1 แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลักสี่ กทม. 

ผลิตวงจรอิเลค็ทรอนิคส์ 
(เซมิคอนดิกเตอร์) 

ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
และสนบัสนุนกิจกรรม
ของส านักงานเขต 

คุณอภิรักษ ์
    ตันเจริญ 

089 090 6685 ahirak.ton 
charoen@ 
nxp.com 

  

7. บ.ล าป าฟาร์ม จ ากดั กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ 30/249 งามวงศ์
วาน 47 ถนนงาม
วงศ์วาน แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ 
กทม.  

ผู้น าเข้าผลิตภณัฑ์
เสรมิอาหารส าหรับไก่
ชน 

สนับสนุนกิจกรรมของ
ส านักงานเขต 

พต.อ.อาราภรณ ์
 

062 461 8555 -   

8. บ.ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
สังกัดกรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลัง 

120 อาคารธน-
พิพัฒน์ ถนนแจ้ง
วัฒนะ แขวงทุ่งสอง
ห้อง เขตหลักสี่ 
กทม. 

ท าหน้าที่ลงทุน ก่อสร้าง
อาคารและบริหาร
โครงการศูนย์ราชการ
กรุงเทพมหานคร และ
บริหารจดัการทรัพย์สิน
อื่นของรัฐตามนโยบาย
รัฐบาล 

ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
และสนบัสนุนกิจกรรม
ของส านักงานเขต 

คุณพิมศณิ ี
    โลหิตกุล 

081 859 3500 Phimsinee@d
ad.co.th 

  

9. ตลาดเมืองทอง กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ 14 ซอยแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กทม. 
 

ค้าขายสินค้า อุปโภค 
บริโภค 

สนับสนุนกิจกรรมของ
ส านักงานเขต 

คุณอิทธิเบศร ์
    โรจน์วรายุส 

096 978 9978 -   

10. โรงแรมมิราเคิล แก
รนด์ คอนเวนช่ัน 

กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ 99 ถนน 
ก าแพงเพชร 6 แขวง
ตลาดบางเขน เขต
หลักสี่ กทม. 

บริการห้องพักและ
บริการสิง่อ านวย
ความสะดวกตา่งๆ ให้
ลูกค้า 
 

สนับสนุนกิจกรรมของ
ส านักงานเขต 

- 0 2575 5599 -   
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รายชื่อประชาคม ประเภท 
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ังประชาคม วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ          
ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล ์ สถานประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

11. การประปานคร
หลวง 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน
สังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

400 ถนนประชา
ช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กทม. 

ผลิตและให้บริการ
เกี่ยวกับน้ าประปาใน
เขตพื้นท่ี กทม. จังหวัด
นนทบุรี และจังหวัด
สมุทรปราการ 

สนับสนุนกิจกรรมของ
ส านักงานเขต 

- 0 2503 9396 -   

12. โรงพยาบาลมงกุฎ
วัฒนะ 

โรงพยาบาลเอกชน 34/40 ถนนแจ้ง
วัฒนะ แขวงทุ่งสอง
ห้อง เขตหลักสี่ กทม. 

ศูนย์สุขภาพครบวงจร
ที่ให้บริการทางการ
แพทย์ท่ีทันสมัย 

สนับสนุนกิจกรรมของ
ส านักงานเขต 

- 0 2574 5000 -   

13. บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร ์

กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ 96 หมู่ 1 ถนน แจ้ง
วัฒนะ แขวง ทุ่งสอง
ห้อง เขต หลักสี่ 
กทม. 

ห้างค้าปลีก   จ าหน่าย
สินค้าอุปโภค บริโภค
ครบครัน 
 
 

สนับสนุนกิจกรรมของ
ส านักงานเขต 

คุณกนกชนันท์ 
    ช่อรักษ์ 

084 439 3640 -   

14. บ.ทีโอที จ ากดั 
(มหาชน) 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ประเภทสื่อสาร
โทรคมนาคม 

89/2 ถนนแจ้ง
วัฒนะ แขวงทุ่งสอง
ห้อง เขตหลักสี่ กทม. 

ให้บริการอินเทอรเ์น็ต
ความเร็วสูง 
อินเทอร์เน็ตไร้สาย 
โทรศัพท์ผ่านโครงข่าย
โทรคมนาคม และอื่นๆ 

สนับสนุนกิจกรรมของ
ส านักงานเขต 

คุณอี๊ด 081 9787 809 -   

15. บมจ. กสท 
โทรคมนาคม  

กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ 99 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กทม. 

ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและ
ให้บริการทางด้าน 
โทรคมนาคม ทุก
ลักษณะ ทุกประเภท 

สนับสนุนกิจกรรมของ
ส านักงานเขต 

- 0 2104 3000 -   
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รายชื่อประชาคม ประเภท 
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ังประชาคม วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ          
ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล ์ สถานประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

16. บ.นอร์ธปาร์ค 
กอล์ฟ แอนด์สปอรต์
คลับ จ ากัด 

กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ 88/117 ถนน
วิภาวดีรังสติ แขวง
ตลาดบางเขน เขต
หลักสี่ กทม. 

สโมสรชัน้น า ด าเนิน
ธุรกิจด้านสนาม
กอล์ฟ กีฬาและ
บริการอาหาร
เคร่ืองดื่มและงานจดั

เลีย้ง  
 

สนับสนุนกิจกรรมของ
ส านักงานเขต 

คุณณฎัฐ์พัชร 
    ตั้งสกุลยิ่งเจรญิ 

0 2955 0096 -   

17. บ.ไปรษณียไ์ทย 
จ ากัด 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

111 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี ่
กทม. 

บริการไปรษณีย์และ
บริการ e-
Commerce 
Logistics ครบวงจร
ด้วยมาตรฐานสากล 

ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
และสนบัสนุนกิจกรรม
ของส านักงานเขต 

- 0 2831 3131 -   

18. โรงเรียนการเคหะ
ท่าทราย 

สถาบันการศึกษา เลขท่ี304/233 
ชุมชนการเคหะท่า
ทราย ถ.ประชาช่ืน 
แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กทม. 

เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้และทักษะ
ต่างๆ            ที่
จ าเป็นในการด าเนิน
ชีวิตระดับอนุบาล - 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

นางรัจดา  
    หงษ์ทอง 

0 2589 9777 -   
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รายชื่อประชาคม ประเภท 
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ังประชาคม วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ          
ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล ์ สถานประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

19. โรงเรยีนเคหะทุ่ง
สองห้องวิทยา 1 

สถาบันการศึกษา เลขท่ี 326 ม.2 ถ.
วิภาวดีรังสติ แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลัก
สี่ กทม. 

เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้และทักษะ
ต่างๆ            ที่
จ าเป็นในการด าเนิน
ชีวิตระดับอนุบาล – 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

นางฐิติมน   
นาคครุฑ 

0 2573 4835 -   

20. โรงเรยีนเคหะทุ่ง
สองห้องวิทยา 2 

สถาบันการศึกษา เลขท่ี 314  ม.2 ถ.
วิภาวดีรังสติ แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลัก
สี่ กทม. 

เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้และทักษะ
ต่างๆ            ที่
จ าเป็นในการด าเนิน
ชีวิตระดับอนุบาล - 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

นายรัฐพงษ์    รัฐ
สมุทร 

0 2573 4836 -   

21. โรงเรยีนบางเขน  
(ไว้สาลีอนุสรณ์) 

สถาบันการศึกษา เลขท่ี 106  ม.1 
แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลักสี่ กทม. 

เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้และทักษะ
ต่างๆ            ที่
จ าเป็นในการด าเนิน
ชีวิตระดับอนุบาล - 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

นางสาวศศิธร  ชาลี
พรหม 

0 2954 7869 -   

22. โรงเรยีนวัดหลักสี่  
(ทองใบทิวารีวิทยา) 

สถาบันการศึกษา เลขท่ี 101 ม.4 ถ.
วิภาวดีรังสติ แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลัก

เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้และทักษะ
ต่างๆ            ที่

กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

นางดาราวรรณ  ศรี
กาญจนา 

0 2573 7123 -   
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รายชื่อประชาคม ประเภท 
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ังประชาคม วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ          
ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล ์ สถานประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

สี่ กทม. จ าเป็นในการด าเนิน
ชีวิตระดับอนุบาล - 
ประถมศึกษา 

23. โรงเรยีนทุ่งสอง
ห้อง  
(คุปตัษเฐียรอุทิศ) 

สถาบันการศึกษา เลขท่ี 207 ถ.แจ้ง
วัฒนะ แขวงทุ่งสอง
ห้อง เขตหลักสี่ 
กทม. 

เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้และทักษะ
ต่างๆ            ที่
จ าเป็นในการด าเนิน
ชีวิตระดับอนุบาล – 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

นางสุธาสินี   ขันธ
สอน 

0 2573 4908 -   

24. โรงเรยีนราชวินิต
บางเขน 

สถาบันการศึกษา เลขท่ี 22/18 ซ.ชิน
เขต 1/22 ถ.งาม
วงศ์วาน แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ 
กทม. 

เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้และทักษะ
ต่างๆ            ที่
จ าเป็นในการด าเนิน
ชีวิตระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น-มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

นายชาย            
จันทร์งาม 

0 2580 1555 
 

-   

25. มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย ์

สถาบันการศึกษา เลขท่ี 110/1-4 ถ.
ประชาช่ืน เขตหลัก
สี่ กทม. 

เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้
และทักษะต่างๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนิน
ชีวิตระดับอุดมศึกษา 

กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

ดร.ดาริกา ลัทธ
พิพัฒน์ 

0 2954 7300 -   

26. วิทยาลัยเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร ์

สถาบันการศึกษา เลขท่ี 95/151ซ.
แจ้งวัฒนะ 3 ถ.แจ้ง
วัฒนะ แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ 

เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้และทักษะ
ต่างๆ ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตระดับ

กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

นางสาวนารีรตัน์ 
ทรัพย์ประเสริฐ 

0 2521 3950-1 -   
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รายชื่อประชาคม ประเภท 
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ังประชาคม วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ          
ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล ์ สถานประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

กทม. ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช. - ปวส.)  

27. โรงเรยีนไผท
อุดมศึกษา 

สถาบันการศึกษา เลขท่ี 201 ม.2 ถ.
วิภาวดีรังสติ แขวง
ตลาดบางเขน เขต
หลักสี่ กทม. 

เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้และทักษะ
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตระดับ
อนุบาล - มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

นางพริ้มพราย สุพ
โปฎก 

0 2521 1458 -   

28. โรงเรยีนชาลีสมุทร สถาบันการศึกษา เลขท่ี 111/1  ม.6 
ถ.งามวงศ์วาน แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลัก
สี่ กทม. 

เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้และทักษะ
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตระดับ
อนุบาล - 
ประถมศึกษา 

กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

- 0 2580 6451 -   

29. โรงเรยีนกองทัพบก
อุปถัมภ ์
ไกรอ านวยวิทยา 

สถาบันการศึกษา เลขท่ี 200 ม.4 ถ.
แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ 
กทม. 

เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้และทักษะ
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตระดับ
อนุบาล - 
ประถมศึกษา 

กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

ดร. รวิธิดา เนื้อทอง 0 2573 4111 -   

30. โรงเรยีนเจริญผล
วิทยา 

สถาบันการศึกษา เลขท่ี 230 ม.4 ถ.
แจ้งวัฒนะ แขวง
ตลาดบางเขน เขต
หลักสี่ กทม. 

เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้และทักษะ
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตระดับ

กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

- 0 2521 0799 -   
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รายชื่อประชาคม ประเภท 
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ังประชาคม วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ          
ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล ์ สถานประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

อนุบาล – 
ประถมศึกษา 
 

31. โรงเรยีนอนุบาล
ฉัตรเฉลิม 

สถาบันการศึกษา เลขท่ี 1-101 ม.6 ถ.
งามวงศ์วาน แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ 
กทม. 

เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้และทักษะ
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตระดับ
อนุบาล 
 
 

กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

นางจันทร์ฌุลักษณ์ 
วิชพัฒน์ 

0 2589 2810 -   

32. โรงเรยีนอนุบาลวิ
มณฑ์ฉตัร 

สถาบันการศึกษา เลขท่ี 17/108 
หมู่บ้านการไฟฟ้า
นิเวศ 2 ซอย 2 
ถนนประชาช่ืน 
แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กทม. 

เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้และทักษะ
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตระดับ
อนุบาล 

กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

- 090974 3932, 
062398 1822 

-   

33. โรงเรยีนอนุบาลดวง
จิต 

สถาบันการศึกษา เลขท่ี 122 ม.2 ถ.
วิภาวดีรังสติ แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลัก
สี่ กทม. 

เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้และทักษะ
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตระดับ
อนุบาล 

กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

นางสาวนภาลัย 
    แก้วใส 

0 2573 0528 -   

34. โรงเรยีนบางกอก
แอ๊ดเวนต์ กรุงเทพ 

สถาบันการศึกษา เลขท่ี 15/112-113 
ซ.วิภาวดี 56 แขวง

เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้และทักษะ

กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

- 0 2956 4250-1 -   
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รายชื่อประชาคม ประเภท 
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ังประชาคม วัตถุประสงค์ กิจกรรมส้าคัญ          
ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทนประชาคม เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล ์ สถานประชาคม 

ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

(Bangkok Advent 
School) 

ตลาดบางเขน เขต
หลักสี่ กทม. 

ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตระดับ
อเมริกัน 
อนุบาล - มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
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ภาคผนวก 2  
รูปภาพจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อก้าหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

ของส้านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องวิภาวดี ชั้น 7 ส านักงานเขตจตุจักร
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ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงานเขตดอนเมือง 
 
 


