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ประวัติและข้อมูลทั่วไปของสานักงานเขตบางขุนเทียน
ประวัติสานักงานเขตบางขุนเทียน
“เขตบางขุนเทียน” ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานานประมาณกว่า 100 ปีเศษ สันนิฐานว่าก่อตั้งในราวปี
พ.ศ. 2410 เดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดธนบุรี ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดพระนครเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และ
เปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตและแขวงแทนอาเภอและตาบล ดังนั้นอาเภอบางขุน
เทียนจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเขตบางขุนเทียนมีเขตการปกครอง 7 แขวง ได้แก่ แขวงบางขุนเทียน แขวง
บางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด แขวงท่าข้าม แขวงบางบอน และแขวงแสมดา ส่วนสถานที่ตั้งของตัวอาคารมีผู้
เล่าลือกันว่าเดิมใช้เรือเป็นที่ทาการจอดประจาอยู่บริเวณปากคลองหัวกระบือ (แขวงท่าข้ามในปัจจุบัน) ต่อมาในราวปี
พ.ศ. 2437 ได้ย้ายมาสร้างตัวอาคารที่ทาการอยู่บริเวณสามแยกบางขุนเทียน (สามแยกคลอง) และต่อมาในราวปี
พ.ศ. 2452 บริษัทท่าจีน ได้มาสร้างทางรถไฟ เริ่มจากจังหวัดสมุทรสาครผ่านบริเวณวัดราชโอรส เขตบางขุนเทียน จึง
ได้ย้ายที่ทาการมาอยู่ริมทางรถไฟในที่ดินของวัดราชโอรสาราม ทั้งนี้เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อซึ่งขณะนั้นประชาชนส่วนใหญ่มักจะอาศัยรถไฟมาติดต่อราชการ
ต่อมาในพื้นที่เขตบางขุนเทียนมีประชากรมากขึ้น จัดให้มีสถานที่ทาการใหม่ย้ายมาอยู่ริมถนนพระราม
ที่ 2 (ถนนธนบุรี – ปากท่อ) หลักกิโลเมตรที่ 6.25 แขวงแสมดา ได้เปิดทาการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2522 โดย
ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.เล็ก แนวมาลี มาเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งใช้เป็นสานักงานเขตบาง
ขุนเทียน

ลักษณะพื้นที่
สานักงานเขตบางขุนเทียน ตั้งอยู่เลขที่ 164 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150 ขนาดพื้นที่เขต 120.687 ตร.กม. แบ่งพื้นที่เป็น 2 แขวง คือ แขวงแสมดา และ แขวงท่าข้าม
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อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

เขตบางบอน
เขตจอมทอง เขตทุ่งครุ
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการและทะเลอ่าวไทย
จังหวัดสมุทรสาคร

สัญลักษณ์ของเขต

วิสัยทัศน์
เมืองเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ
คาขวัญสานักงานเขตบางขุนเทียน
หลวงพ่อไปล่วัดกาแพง
วัฒนธรรมอญบางกระดี่

แหล่งเกษตรกรรม
พื้ที่ทะเลกรุงเทพฯ

จานวนประชากรและจานวนบ้าน
ข้อมูลประชากรทั้งเขต และแยกตามแขวง
แขวง

ชาย

หญิง

รวม

แสมดา

58,227

64,958

123,185

ท่าข้าม

27,162

30,213

57,375

รวม

85,389

95,171

180,560

จานวนบ้าน
แขวงท่าข้าม

แขวงแสมดา

รวม

27,871

57,084

84,955

(ข้อมูล ณ เมษายน 2560)
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รายนามผู้อานวยการเขตบางขุนเทียนตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน
1. ขุนบวรประชานันท์
2. พระยานรรักษ์พลขันธ์
3. พระนรกิจบริหาร
4. หลวงวิจารภูธร
5. ขนเลขสารสฤษดิ์
6. ขุนอนุการบรรณสาร
7. ขุนพานักชนบท
8. นายสว่าง พรหมปฏิมา
9. ขุนพิทักษ์บุรี
10. นายประสงค์ อิศรภักดี
11. นายจันทร มหาศร
12. นายเสือ อ่าพันธ์
13. นายพิมพ์ โสมนัส
14. นายสมาน สุขจิตต์
15. นายเอิบ กลิ่นอุบล
16. นายเฉลิม มัณฑิตย์
17. นายเล็ก ภานุนันท์

พ.ศ. 2466 - 2474
พ.ศ. 2474 - 2477
พ.ศ. 2477 - 2480
พ.ศ. 2480 - 2482
พ.ศ. 2482 - 2485
พ.ศ. 2485 - 2490
พ.ศ. 2490 - 2494
พ.ศ. 2494 - 2496
พ.ศ. 2496 - 2499
พ.ศ. 2499 - 2500
พ.ศ. 2500 - 2503
พ.ศ. 2503 - 2511

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

นายเสรี เล็กมณี 1 ม.ค. 2512 – 30 เม.ย.2512
นายเสรี มาเจริญ 1 พ.ค. 2512 – 30 เม.ย.2518
นายถวิล ไพรสณฑ์ 1 พ.ค. 2518 – 29 พ.ค.2521
นายณรงค์ โตสมภาค 29 พ.ค. 2521 – 28 ก.ค.2521
นายสมควร รวิรัฐ 28ก.ค. 2521 – 26 ก.ย. 2526
นายชัยจิตร รัฐขจร
30ก.ย. 2523 - 9ก.พ.2532
นายเธียร มโนหรทัต
9ก.พ. 2532 - 28ม.ค.2525
นายวีระศักดิ์ น้อยมณี 3ก.พ. 2525 - 12ต.ค.2536
นายธวัชชัย กาลังงาม
25พ.ค. 2536 - 15ธ.ค.2538
นายสุนันท์ สุนทรรัตน์ 28ธ.ค. 2538 - 27พ.ค.2539
นายยุทธนา ริ้วเหลือง
17พ.ค.2539 - 15พ.ย.2543
นายกฤตภาส วิศรุตรัตน 24พ.ย.2543 - 19พ.ย.2545
นายกระมล โอฬาระวัต 20 พ.ย.2545 - 2พ.ย.2546
นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์สวาสดิ์ 6ต .ค.2554 - 30ก.ย.2557
นายจตุรงค์ ผ่องลาเจียก 25 มิ.ย. 2558 – 30 ก.ย.2559
นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ 16 พ.ย.2559 -ปัจจุบัน

สถานที่สาคัญภายในพื้นที่เขต










โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลเอกชน
ศูนย์บริการสาธารณสุข
สถานีตารวจ
วัด
ชุมชน
ลานกีฬา
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16
16
1
2
7
3
15
52
12
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