การใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตทางพิเศษ(ในเขตเมือง)
พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้ 631,098 ตารางวา (1,577 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา)
วัตถุประสงค์การใช้พื้นที่

จํานวน (แห่ง)

1. จัดทําสวนหย่อม สวนสาธารณะ

129

247,308.15

39.19

2. จัดทําลานกีฬา

30

31,650.63

5.02

3. จัดทําเส้นทางลัด / ทางจักรยาน

23

55,859.44

8.85

4. เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ

188

67,751.92

10.74

5. พื้นที่ให้เช่า

671

83,005.67

13.15

485,575.81
145,522.19

76.94
23.06

รวม

1,041
คงเหลือพื้นที่

เนื้อที่รวม ( ตารางวา )

คิดเป็นสัดส่วน (%)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จัดทําสวนหย่อม สวนสาธารณะ

23.06%
39.19%

จัดทําลานกีฬา
จัดทําเส้นทางลัด / ทางจักรยาน
เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ

13.15%

พื้นที่ให้เช่า
พื้นที่คงเหลือ
5.02%

10.74%
8.85%

หมายเหตุ พื้ น ที่ ใ นเขตเมื อ งได้ แ ก่ พื้ น ที่ ใ นเขตทางพิ เ ศษเฉลิ ม มหานคร ทางพิ เ ศษศรี รั ช ทางพิ เ ศษฉลองรั ช
(รวมส่ ว นต่ อ ขยายรามอิ น ทรา-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุ ง เทพมหานคร) ทางพิ เ ศษสายบางนาอาจณรงค์ ทางพิเศษอุดรรัถยาบางส่วน (ช่วงถนนแจ้งวัฒนะ–ถนนศรีสมาน) และทางพิเศษสายศรีรัช–
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

การใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตทางพิเศษ(นอกเขตเมือง)
พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้ 529,271 ตารางวา (1,323 ไร่ 0 งาน 71 ตารางวา)
วัตถุประสงค์การใช้พื้นที่

จํานวน (แห่ง)

1. จัดทําสวนหย่อม สวนสาธารณะ

16

34,102.92

6.44

2. จัดทําลานกีฬา

2

1,085.25

0.21

3. จัดทําเส้นทางลัด / ทางจักรยาน

6

4,906.55

0.93

4. เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ

30

11,784.88

2.23

5. พื้นที่ให้เช่า

46

19,230.70

3.63

71,110.30
458,160.70

13.44
86.56

รวม

100
คงเหลือพื้นที่

เนื้อที่รวม ( ตารางวา )

คิดเป็นสัดส่วน (%)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
6.44%

0.93%
0.21%

2.23%
3.63%

จัดทําสวนหย่อม สวนสาธารณะ
จัดทําลานกีฬา
จัดทําเส้นทางลัด / ทางจักรยาน
86.56%

เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ
พื้นที่ให้เช่า
พื้นที่คงเหลือ

หมายเหตุ พื้นที่ในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา (ช่วงถนนศรีสมาน-บางปะอิน) ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

การใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตทางพิเศษ
พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้ 1,160,369 ตารางวา (2,900 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา)
วัตถุประสงค์การใช้พื้นที่

จํานวน (แห่ง)

เนื้อที่รวม ( ตารางวา )

คิดเป็นสัดส่วน (%)

1. จัดทําสวนหย่อม สวนสาธารณะ

145

281,411.07

24.25

2. จัดทําลานกีฬา

32

32,735.88

2.82

3. จัดทําเส้นทางลัด / ทางจักรยาน

29

60,765.99

5.24

4. เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ

218

79,536.80

6.85

5. พื้นที่ให้เช่า

717

102,536.37

8.81

556,686.11
603,682.89

47.97
52.03

รวม

1,141
คงเหลือพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จัดทําสวนหย่อม สวนสาธารณะ
24.25 %
จัดทําลานกีฬา
52.03 %

2.82 %

จัดทําเส้นทางลัด / ทางจักรยาน

5.24 %

เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ
พื้นที่ให้เช่า

6.85%
8.81 %

พื้นที่คงเหลือ

การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตทางพิเศษ
ในปัจจุบัน กทพ. ได้อนุญาตให้หน่วยงานราชการ เช่น กทม. และหน่วยราชการอื่นๆใช้ประโยชน์เพื่อสังคม
และสาธารณะ เช่น จัดทําเป็นสวนสาธารณะ สวนหย่อม จัดทําลานกีฬา จัดทําถนนเส้นทางลัดและทางจักรยาน และใช้พื้นที่
เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆเช่น สร้างสะพานลอยคนข้าม บ่อสูบน้ํา สร้างท่อรวบรวมน้ําเสียและบ่อพัก ปรับปรุงขยายผิว
จราจร จัดทําทางเดินเท้า ติดตั้งไฟส่องสว่าง รวม 346 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 859 - 2 – 45.87 ไร่ (343,845.87 ตารางวา)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กรุงเทพมหานคร จํานวน 159 แห่ง เนื้อที่รวม 543 - 1 – 62.77 ไร่ (217,362.77 ตารางวา)
- หน่วยราชการอื่นๆ จํานวน 187 แห่ง เนื้อที่รวม 316 – 0 – 83.10 ไร่ (126,483.10 ตารางวา)
นอกจากนี้ ยั ง มี พื้ น ที่ ที่ กทพ. ดํ า เนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ พื่ อ ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและสาธารณะ
โดยการปลูกต้นไม้ จัดทําสวนหย่อมและใช้พื้นที่จัดทําถนน Access Road เพิ่มเติมในพื้นที่เขตทางพิเศษ เนื้อที่รวม
276 – 2 – 3.87 ไร่ (110,603.87 ตารางวา)

