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ประวัติความเป็นมาของเขตมีนบุรี
เดิมเขตมีนบุรีเคยเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่มณฑลกรุงเทพ เมื่อปี พ .ศ.2445 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมท้องที่อําเภอคลองสามวา กับอําเภออื่น ๆ อีก 3 อําเภอ คือ อําเภอแสนแสบ อําเภอเจียรดับ อําเภอ
หนองจอก รวมเป็น 4 อําเภอ ตั้งเป็นเมืองขนานนามว่า “ เมืองมีนบุรี “ ซึ่งหมายถึง “ เมืองปลา ” ทั้งนี้เพื่อให้คู่กับ “ เมืองธัญญบุรี
“ แปลว่า “ เมืองข้าว “ ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งอยู่ก่อนแล้ว เมืองมีนบุรีและเมืองธัญญบุรีในขณะนั้นต่างก็สังกัดมณฑล
กรุงเทพ เช่นเดียวกัน กล่าวคือ มณฑลกรุงเทพประกอบด้วย ปทุมธานี นคร
เขื่อนขันธ์ สมุทรปราการ นนทบุรี ธัญญบุรี และมีนบุรี สําหรับเมืองมีนบุรีเจ้า
เมืองคนแรก คือ หม่อมเจ้าสง่างาม (สุประดิษฐ์ ) ดังมีเอกสารสําคัญเรื่อง
ราชการหัวเมืองมณฑลกรุงเทพ สมัยรัชกาลที่ 5 เกี่ยวกับการตั้งจังหวัดมีนบุรี
ดังนี้
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ. 121 ได้ทรง
มีพระบรมราชานุญาตให้ยก 4 อําเภอ คือ อาเภอคลองสามวา อาเภอแสนแสบ
อาเภอเจียรดับ และอาเภอหนองจอก ขึ้นเป็นเมืองใหม่ โดยพระราชทานนามว่า
“ เมืองมีนบุรี “ ซึง่ หมายถึง “ เมืองปลา ” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
หม่อมเจ้าสง่างาม เป็นข้าหลวงรักษาราชการเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน รัตนโกสินทรศก 121 ดังหลักฐานซึ่งได้คัดลอกจากเอกสาร
สําคัญ ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติท่าวาสุกรี ดังนี้
“ รัชกาลที่ 5 “ ราชการทั่วไปมณฑลกรุงเทพฯ
“ รวมท้องแขวง อาเภอคลองสามวา แสนแสบ เจียรดับ หนองจอก ยกขึ้นเป็นเมืองใหม่ พระราชทานนามว่า เมืองมีนบุรี ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าสง่างาม เป็นข้าหลวงรักษาราชการเมือง ดังหลักฐานจากต้น
ฉบับหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯของพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ ดังนี้
ที่ 10/2212

ศาลาว่าการนครบาล
วันที่ 16 พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก 121

ข้าพระพุทธิเจ้า กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จะให้ตั้งขึ้นที่ทุ่งแสนแสบ
เพื่อให้ท้องที่นี้มีการปกครองอยู่ในท้องที่ได้มีความเจริญเนื่องตามเมืองธัญญบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าสง่างาม รับ
ราชการในตาแหน่งผู้ว่าราชการเมืองขึ้น
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ร.ศ.120 ข้าพระพุทธิเจ้าได้รับพระราชทานจัดให้หม่อมเจ้าสง่างามเป็นข้าหลวง พร้อมด้วยเจ้าพนักงาน
ในกรมแผนที่ ทาการแบ่งเขต แขวง อาเภอด้วยผู้ว่าราชการเมืองในมณฑลกรุงเทพฯ ทุกเมืองแลให้ตรวจราชการเมืองทุกอย่างให้เป็นที่
เข้าใจกับทั้งหม่อมเจ้าสง่างามได้ตามเสด็จ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดารงราชานุภาพขึ้นไปตรวจราชการหัวเมือง ทางเมืองลพบุรี
แล้วล่วงลงมาทางเมืองอ่างทองคราวหนึ่งนั้นด้วย ก็ได้ทราบวิธีการจัดราชการหัวเมืองอยู่แล้ว
แลข้าพระพุทธิเจ้า ได้คัดเลือกเสมียนพนักงานในกระทรวงนครบาลหกนาย มอบถวายพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดารงรา
ชานุภาพ ผู้ทรงพระเมตตาช่วยอุดหนุนจัดให้ไปฝึกหัดราชการในมณฑลกรุงเก่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม แลกระทรวงมหาดไทยได้ส่งคนพวกนี้
กลับมาในเดือนเมษายนนี้ว่าจะรับราชการได้พร้อมอยู่แล้ว
ข้าพระพุทธิเจ้า ขอพระราชทานราชานุญาต รวมท้องที่อาเภอในทุ่งแสนแสบ คือ อาเภอคลองสามวา 1 อาเภอแสนแสบ 1
อาเภอเจียรดับ 1 อาเภอหนองจอก 1 รวม 4 อาเภอ ในแขวงเมืองใหม่ ตั้งเมืองที่ตรงใกล้ สามแยกคลองสามวากับคลองแสนแสบ
ในอาเภอคลองสามวา ซึ่งต่อไปจะเปลี่ยนเป็นอาเภอเมือง แลนามเมืองนั้น ข้าพระพุทธเจ้าคิดด้วยเกล้าฯ ว่าถ้าเป็น “ เมืองปลา “
คู่กับ “ เมืองเข้า (ข้าว) ก็ควร เพราะตาบลแสนแสบเป็นที่มีบ่อปลามาก หรือจะสมควรมีนามเมืองโดยหมายความสถานใดแล้ว
แต่จะโปรดเกล้าฯ
ควรมิควรสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ข้าพระพุทธิเจ้า นเรศวรฤทธิ์ ขอเดชะ
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เมื่อพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ ขอพระบรมราชานุญาตในการจัดตั้งเมืองได้มีการส่งรายชื่อเมืองใหม่ เพื่อให้
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คัดเลือกมากมายหลายชื่อดังหลักฐานที่ได้คัดเลือกจากต้นฉบับลายมือจดหมายทูลพระเจ้าน้องยา
เธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ ของพระสาสนโสภณ วัดราชประดิษฐ์ ดังนี้
วัดราชประดิษฐ์
วันที่ 26 กรกฎาคม ร.ศ.121
ขอถวายพระพร ทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ ทรงทราบเรื่องนามเมืองแสนแสบ อาตมาภาพเลือกเห็นพอจะ
ใช้ได้ 3 ชื่อ ดังทูลถวายมานี้
มีนบุรี
บุญชธานี
เมสบุรี
ควรมิควรสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ขอถวายพระพร
พระสาสนโสภณ
นามเมืองแสนแสบ
มัจฉบุรี คู่กับ ธัญญบุรี
เมืองเข้าเมืองปลา
มัศยาไศรย
เป็นที่ปลาอาไศรย
มัศยาไลย
เป็นที่ปลาอยู่
มัศยาภิรมย์
เป็นที่รื่นรมของปลา เป็นที่รื่นรมด้วยปลา
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ขอเดชะ
ชื่อเมืองแสนแสบ
ศรีมัจภูม วาริโคจรภูมิ

ธานีมัจฉาชาติ

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ขอเดชะ
ชื่อเมืองแสนแสบ
อัมพุชบุรี อัมพุชไพบูลย์
วาริชากร
วาริชรัฐ
อัมพุชราม
อัมพุชาไศรย
มีนบุรี
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ขอเดชะ
ที่ 44/1099
ถึง

บุญชธานี

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
วันที่ 26 สิงหาคม รัตนโกสินศก 121

กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์
ด้วยเธอจดหมายที่ 10/2212 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม ร .ศ.121 เรื่องจะรวมท้องที่อําเภอคลองสามวา อําเภอแสนแสบ
อําเภอจีระดับ อําเภอหนองจอก รวม 4 อําเภอ ตั้งขึ้นเป็นเมืองใหม่ ตั้งเมืองที่ตรงใกล้สามแยกคลองสามวากับคลองแสนแสบ แลจะ
เปลี่ยนอําเภอคลองสามวาเป็นอําเภอเมืองนั้น ได้ตรวจดูแล้ว การที่จะตั้งเมืองใหม่นั้นเป็นการสมควรแล้วอนุญาตให้ตั้ง
อนึ่ง ชื่อเมืองที่จะตั้งขึ้นใหม่นี้ ให้ชื่อว่า “ มีนบุรี ” เมืองมีนบุรี
นอกจากหลักฐานการตั้งเมืองมีนบุรีที่กล่าวมาแล้ว ยังมีหลักฐานเอกสารสาคัญกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกระทรวงนครบาล
ดังนี้
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แจ้งความกระทรวงนครบาล
ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รวมท้องแขวงอําเภอคลองสามวา อําเภอแสนแสบ อําเภอ
จีระดับ และอําเภอหนองจอก ทั้ง 4 อําเภอในทุ่งแสนแสบนั้น ยกขึ้นเป็นเมืองใหม่ ณ ตําบลสามแยกคลองสามวากับคลองแสนแสบ
รวมอยู่ในมณฑลกรุงเทพฯ พระราชทานนามเมืองว่า “ เมืองมีนบุรี “ แลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าสง่างามเป็นข้าหลวง
รักษาราชการเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน รัตนโกสินทรศก 121 เป็นต้นไป
ศาลาว่าการนครบาล
วันที่ 26 สิงหาคม รัตนโกสินทรศก 121
(พระนาม) นเรศรวรฤทธิ์
เสนาบดีกระทรวงนครบาล
-----------------------------------------------------------------------------ต่อมาในระหว่างปี พ
.ศ.2473 – 74 มีเหตุการณ์สําคัญทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อประเทศไทย
ด้วย เหตุการณ์ครั้งนี้เรียกว่า “ เศรษฐกิจตกต่่า “ ทําให้เกิดข้าวยากหมากแพง และกระทบกระเทือนงบประมาณของแผ่นดินของ
ประเทศขณะนั้นอย่างหนัก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้โปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขเหตุการณ์โดยยุบเลิกหรือรวม
กรม กองต่าง ๆ ในส่วนกลาง และยุบมณฑลจังหวัดและสถานที่ หรือส่วนราชการบางแห่ง ตลอดจนปลดข้าราชการออกจากตําแหน่ง
เพื่อตัดทอนงบประมาณรายจ่ายให้สู่ดุลยภาพ ดังมีหลักฐานหนังสือโต้ตอบแจ้งเรื่อง การยุบจังหวัดมีนบุรี 2474 ไว้ดังนี้

ยุบจังหวัดมีนบุรี

เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 7 พุทธศักราช 2474 ประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ําโดยทั่วไป จึงมี
พระราชดําริยุบส่วนราชการบางส่วน เพื่อตัดทอนค่าใช้จ่ายภายในประเทศ โดยให้ยุบจังหวัดมีนบุรีมารวมเข้ากับจังหวัดพระนคร ขึ้นต่อ
มณฑลกรุงเทพฯ เว้นไว้แต่ท้องที่อําเภอหนองจอก ให้ยกไปขึ้นกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2474 และเป็นอันว่าต้อง
ยุบเลิกกองจังหวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปด้วย ท้องที่อําเภอมีนบุรีกับท้องที่อําเภอลาดกระบังยกไปขึ้นกับจังหวัดพระนครในการประกาศยุบ
จังหวัดนั้น กําหนดไว้ด้วยว่า ให้ยุบรวมจังหวัดมีนบุรีเข้าไว้ในปกครองของจังหวัดพระนคร เว้นแต่อําเภอหนองจอก ให้
ออกไปขึ้นอยู่ในปกครองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ท้องที่จังหวัดพระประแดงให้รวมขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรปราการ เว้นแต่ท้องที่อําเภอ
ราษฎร์บูรณะให้ขึ้นอยู่กับจังหวัดธนบุรี และท้องที่จังหวัดธัญญบุรีให้รวมอยู่กับจังหวัดปทุมธานี เป็นอันว่ามณฑลกรุงเทพฯ ในตอนนั้น
คือ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2474 เป็นต้นมา มีจังหวัดสังกัดอยู่เพียง 4 จังหวัดเท่านั้น คือ พระนคร ธนบุรี นนทบุรี และ
สมุทรปราการ เฉพาะจังหวัดพระนคร หลังจากการปรับปรุงแล้วมีอําเภอเพิ่มขึ้นอีก 2 อําเภอ คือ อําเภอมีนบุรี กับอําเภอลาดกระบัง
รวมกับอําเภอที่มีอยู่ก่อนแล้ว 12 อําเภอคือ อําเภอพระนคร อําเภอดุสิต อําเภอนางเลิ้ง อําเภอบางรัก อําเภอปูอมปราบศัตรูพ่าย
อําเภอสัมพันธวงศ์ อําเภอปทุมวัน อําเภอบางกะปิ อําเภอบางเขน อําเภอพระโขนง อําเภอบ้านทวาย (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นอําเภอ
ยานนาวา) อําเภอบางซื่อ รวม 14 อําเภอ ต่อมาในปี พ.ศ.2475 ก็ได้มีพระราชบัญญัติให้โอนการปกครองอําเภอหนองจอก ซึ่งขึ้นอยู่
กับจังหวัดฉะเชิงเทรามาขึ้นจังหวัดพระนคร เพราะไม่สะดวกแก่ราษฎรที่จะไปติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ให้โอนตั้งแต่วันที่ 26
มีนาคม 2475 เป็นต้นมา ดังนั้น จังหวัดพระนคร จึงมีอําเภอรวมทั้งสิ้น 15 อําเภอ
โดยเฉพาะมีนบุรีเป็นจังหวัดนับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2445 จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2474 มีนบุรีเมื่อยุบ
เป็นอําเภอแล้ว คงมีเขตท้องที่เหมือนเช่นเดิม คือ 7 ต่าบล 132 หมู่บ้าน ดังนี้
1. ตําบลบางชัน
มี 20 หมู่บ้าน
2. ตําบลทรายกองดิน
มี 25 หมู่บ้าน
3. ตําบลคลองสามวาฝั่งตะวันออก
มี
25 หมู่บ้าน
4. ตําบลคลองสามวาฝั่งตะวันตก
มี 17 หมู่บ้าน
5. ตําบลคลองเจ๊ก
มี
20 หมู่บ้าน
6. ตําบลแสนแสบ
มี
15 หมู่บ้าน
7. ตําบลคู้ฝั่งใต้
มี 10 หมู่บ้าน
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กับมีกิ่งอําเภอลาดกระบัง ซึ่งได้ยุบจากอําเภอลงเป็นกิ่งอําเภอมาขึ้นอยู่อีก 1 กิ่ง โดยเฉพาะ กิ่งอําเภอ ลาดกระบัง มี 5 ตําบล 91
หมู่บ้าน ดังนี้
1. ตําบลลาดกระบัง
มี 15 หมู่บ้าน
2. ตําบลคลองสองต้นนุ่น
มี 16 หมู่บ้าน
3. ตําบลคลองสามประเวศ
มี
17 หมู่บ้าน
4. ตําบลทับยาว
มี 21 หมู่บ้าน
5. ตําบลลําปลาทิว
มี
22 หมู่บ้าน
ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่อีกหลายครั้ง ในที่สุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2500 ได้ประกาศยกฐานะกิ่ง
อําเภอลาดกระบังขึ้นเป็นอําเภออีกครั้งหนึ่ง
มีนบุรีได้ แบ่งเขตการปกครอง ได้ ออกเป็น 7 แขวง (ตําบล) มี 107 หมู่บ้าน แต่เดิมมีสุขาภิบาล 1 แห่ง ชื่อ
สุขาภิบาลมีนบุรี ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2498 ซึ่งในชั้นแรก มีหมู่บ้านที่ 1,2, 8, 9, 10, 13, 17, 18, และ 19 ของตําบลมีนบุรี รวมกัน
เข้าเป็นเขตสุขาภิบาล ต่อมาเมื่อปี พ .ศ.2505 ได้มีการขยายเขตสุขาภิบาลออกไปอีกโดยรวมเอาหมู่ที่ 3 ของตําบลมีนบุรี และหมู่ที่
14 ของตําบลแสนแสบเข้ามาอยู่ในเขตสุขาภิบาลด้วย
ต่อจากนั้นมา ได้ขยายเขตสุขาภิบาลออกไปตลอดทั้งอําเภอ ตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 เมษายน 2506 และเมื่อได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515
มีนบุรีจึงมีฐานะเป็นเขต หนึ่งของกรุงเทพมหานคร
 เดิมเขตมีนบุรี มีพื้นที่ 174 ตารางกิโลเมตร แต่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตมีนบุรีและตั้งเขตคลอง
สามวา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 เขตมีนบุรีในปัจจุบันจึงมีพื้นที่เหลือเพียง 63.645 ตารางกิโลเมตร
มีเขตการปกครอง 2 แขวง คือ แขวงมีนบุรี แขวงแสนแสบ และมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของกรุงเทพมหานคร
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตมีนบุรีเป็นที่ราบลุ่ม ในอดีตเป็นเทือกสวน ไร่นา บ่อปลา นาบัว ไร่หญ้า ปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงสภาพเป็นหมู่บ้าน อาคารพาณิชย์ และสถานที่ประกอบการทั้งเล็ก และขนาดใหญ่ สําหรับชุมชนชาวสวน ชาวไร่
ชาวนา บ่อปลาไร่หญ้า จึงมีจํานวนลดน้อยลง
ขณะนี้ เขตมีนบุรี แบ่งเป็น 2 แขวง มี 39 หมู่บ้าน โดยแขวงมีนบุรี มีจํานวน 21 หมู่บ้าน และแขวงแสนแสบ มี
จํานวน 18 หมู่บ้าน
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สภาพทางภูมิศาสตร์
เขตมีนบุรีมีพื้นที่รวมทั้งหมด 63.645 ตารางกิโลเมตร

ประกอบด้วยพื้นที่การปกครอง แขวงมีนบุรี และแขวงแสนแสบ
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก
ติดต่อกับ เขตหนองจอก
ติดต่อกับ เขตลาดกระบัง
ติดต่อกับ เขตสะพานสูง และเขตคันนายาว

แนวเขตการปกครองของเขตมีนบุรี
ทิศเหนือ
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองกีบหมูฝั่งเหนือคลองบางชันฝั่งตะวันออกเลี้ยวไปทางทิศ
ตะวันออกตามแนวคลองกีบหมูฝั่งเหนือผ่าน ถนนพระยาสุเรนทร์ จนถึงลํารางคูคตเลียบไปตามลํารางคูคตฝั่งเหนือ
ผ่านถนนเจริญพัฒนาไปตามทิศเหนือจนถึงซอยโชคอนันต์เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางซอยโชคอนันต์
ฟากเหนือ จนถึงถนนหทัยราษฎร์ เลี้ยวไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางถนนหทัยราษฎร์ฟากตะวันออกจนถึงลํา
รางโต๊ะสุข เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกตามลํารางโต๊ะสุขฝั่งเหนือจนถึงคลองเจ็ก เลี้ยวไปทางทิศใต้ตามแนวคลองเจ็ก
ฝั่งตะวันออกจนถึงลํารางสามวา เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกตามลํารางสามวาฝั่งเหนือผ่านถนนสามวา จนถึงคลอง
สามวา เลี้ยวไปทางทิศเหนือตามแนวคลองสามวาฝั่งตะวันออกจนถึงซอยเหมือน สวาท เลี้ยวไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวขอบทางซอยเหมือนสวาทฟากเหนือ จนถึงถนนนิมิตใหม่ เลี้ยวไปทางทิศใต้ตามแนวขอบทางถนนนิมิตใหม่
ฟากตะวันออกจนถึงซอยวีแสงไทย เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางซอยวีแสงไทยฟากเหนือถึงคลองบึง
ลําไผ่ เลี้ยวไปทางทิศใต้ตามแนวคลองบึงลําไผ่ตะวันออกผ่านถนนประชาร่วมใจจนถึงคลองแสนแสบเลี้ยวไปทางทิศ
ตะวันออกตามแนวคลองแสนแสบฝั่งเหนือบรรจบคลองลําหินฝั่งตะวันออก
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ทิศตะวันออก

เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองลําหินฝั่งตะวันออก กับคลองแสนแสบฝั่งเหนือเลียบไปตาม
คลองลําหินฝั่งตะวันออกถึงคลองลําต้นไทร เลียบไปตามคลองลําต้นไทรฝั่งตะวันออกจนถึงคลองลํานกแขวกเลียบ
ไปตามคลองลํานกแขวกฝั่งตะวันออกบรรจบกับคลองบึงใหญ่ฝั่งเหนือ
ทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองบึงใหญ่ฝั่งเหนือ กับคลองลํานกแขวกฝั่งตะวันออกเลียบไปตาม
คลองบึงใหญ่ฝั่งเหนือ จนถึงลํารางตาทรัพย์เลียบไปตามลํารางตาทรัพย์ฝั่งเหนือผ่านถนนวัดทองสัมฤทธิ์ เลี้ยว
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามคันนาแนวแบ่งเขตระหว่างเขตมีนบุรีกับเขตลาดกระบัง จนไปถึงคลองตาเสือ (สุด
เขตหมู่ 18 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี) เลียบไปตามแนวคลองตาเสือฝั่งเหนือผ่านถนนวัดทองสัมฤทธิ์ เข้า
ลํารางศาลเจ้า เลียบไปตามลํารางศาลเจ้าฝั่งเหนือผ่านคลองพังพวย คลองสี่ และคลองสาม ถึงถนนร่มเกล้าเลี้ยวไป
ทางทิศใต้ตามแนวขอบทางถนนร่มเกล้า ฟากตะวันออกจนถึงลํารางคอวัง เลียบไปทางทิศตะวันตกตามลํารางคอวัง
ฝั่งเหนือจนถึงคลองสองต้นนุ่น เลี้ยวไปทางทิศเหนือ ตามแนวคลองสองต้นนุ่นฝั่งตะวันออกจนถึง
คลองลํานายโส เลี้ยวไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองลํานายโสฝั่งเหนือจนบรรจบคลองลาดบัวขาวฝั่ง
ตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองลาดบัวขาวฝั่งตะวันออกกับคลองลํานายโสฝั่งเหนือเลียบไป
ทางทิศเหนือตามแนวคลองลาดบัวขาวฝั่งตะวันออก จนถึงคลองแสนแสบเลี้ยวไปทางทิศตะวันตก ตามแนวคลอง
แสนแสบฝั่งเหนือจนบรรจบกับคลองบางชัน เลี้ยวไปทางทิศเหนือตามแนวคลองบางชันฝั่งตะวันออกจนบรรจบ
คลองกีบหมูฝั่งเหนือ

อาณาเขตท้องที่แขวงมีนบุรี เนื้อที่รวม 28.459 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

แนวเขตติดต่อ
ติดต่อกับ
แขวงบางชัน และแขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา
ติดต่อกับ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา และแขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
ติดต่อกับ
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
ติดต่อกับ แขวงคันนายาว เขตคันนายาวและแขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

แนวเขตการปกครองแขวงมีนบุรี
ทิศเหนือ
เริ่มต้นจากคลองกีบหมูฝั่งเหนือบรรจบกับคลองบางชันฝั่งตะวันออกเลี้ยวไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวคลองกีบหมูฝั่งเหนือผ่านถนนพระยาสุเรนทร์จนถึงลํารางคูคต เลียบไปตามลํารางคูคตฝั่งเหนือผ่านถนน
เจริญพัฒนาไปทางทิศเหนือจนถึงซอยโชคอนันต์ เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางซอยโชคอนันต์ฟาก
เหนือจนถึงถนนหทัยราษฎร์เลี้ยวไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางถนนหทัยราษฎร์ฟากตะวันออกจนถึงลํารางโต๊ะ
สุข เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกตามลํารางโต๊ะสุขฝั่งเหนือจนถึงคลองเจ็กเลี้ยวไปทางทิศใต้ตามแนวคลองเจ็กฝั่ง
ตะวันออกจนถึงลํารางสามวา เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกตามลํารางสามวาฝั่งเหนือผ่านถนนสามวาจนถึงคลองสาม
วา เลี้ยวไปทางทิศเหนือตามแนวคลองสามวาฝั่งตะวันออกจนถึงซอยเหมือน
สวาท เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางซอยเหมือนสวาทฟากเหนือจนถึงถนนนิมิตใหม่ เลี้ยวไปทางทิศ
ใต้ตามแนวขอบทางถนนนิมิตใหม่ฟากตะวันออกจนถึงซอยวีแสงไทย เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทาง
ซอยวีแสงไทย เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางซอยวีแสงไทยฟากเหนือจนบรรจบคลองบึงลําไผ่ฝั่ง
ตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากคลองบึงลําไผ่ฝั่งตะวันออกบรรจบกับแนวขอบทางซอยวีแสงไทยฟากเหนือไปทางทิศ
ใต้ตามคลองบึงลําไผ่ฝั่งตะวันออกผ่านถนนประชาร่วมใจจนถึงคลองแสนแสบเลี้ยวไปทางทิศตะวันตก ตามแนว
คลองแสนแสบฝั่งเหนือจนถึงถนนร่มเกล้าเลี้ยวไปทางทิศใต้ตามแนวขอบทางถนนร่มเกล้าฟากตะวันออกจนบรรจบ
ลํารางคอวังฝั่งเหนือ
ทิศใต้ เริ่มต้นจากแนวขอบทางถนนร่มเกล้าฟากตะวันออกบรรจบกับลํารางคอวังฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวลํารางคอวังฝั่งเหนือจนถึงคลองสองต้นนุ่นเลี้ยวไปทางทิศเหนือตามคลองสองต้นนุ่นฝั่งตะวันออกจนถึง
คลองลํานายโสเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกตามคลองลํานายโสฝั่งเหนือบรรจบคลองลาดบัวขาวฝั่งตะวันออก
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ทิศตะวันตก

เริ่มต้นจากคลองลาดบัวขาวฝั่งตะวันออกบรรจบกับคลองลํานายโสฝั่งเหนือ เลียบไปทางทิศ
เหนือตามแนวคลองลาดบัวขาวฝั่งตะวันออกถึงคลองแสนแสบ เลี้ยวไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองแสนแสบฝั่ง
เหนือจนบรรจบกับคลองบางชันฝั่งตะวันออกเลี้ยวไปทางทิศเหนือตามแนวคลองบางชันฝั่งตะวันออกจนบรรจบ
คลองกีบหมูฝั่งเหนือ

อาณาเขตท้องที่ แขวงแสนแสบ เนื้อที่รวม 35.186 ตารางกิโลเมตร
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา และแขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
ติดต่อกับ แขวงโคกแฝด และแขวงลําผักชี เขตหนองจอก
ติดต่อกับ
แขวงคลองสามประเวศ และแขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง
ติดต่อกับ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

แนวเขตการปกครอง แขวงแสนแสบ
ทิศเหนือ
เริ่มต้นจากแนวขอบทางถนนร่มเกล้าฟากตะวันออกบรรจบกับคลองแสนแสบฝั่งเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวคลองแสนแสบฝั่งเหนือจนบรรจบกับแนวคลองลําหินฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากคลองลําหินฝั่งตะวันออกบรรจบกับคลองแสนแสบฝั่งเหนือไปทางทิศใต้ตามแนว
คลองลําหินฝั่งตะวันออกจนถึงคลองลําต้นไทรเลียบไปตามคลองลําต้นไทรฝั่งตะวันออกผ่านถนนสุวินทวงศ์จนถึง
คลองลํานกแขวกเลียบไปคลองลํานกแขวกฝั่งตะวันออกจนบรรจบกับคลองบึงใหญ่ฝั่งเหนือ
ทิศใต้ เริ่มต้นจากคลองบึงใหญ่ฝั่งเหนือบรรจบกับคลองลํานกแขวกฝั่งตะวันออกเลียบไปตามคลองบึงใหญ่ฝั่ง
เหนือจนถึงลํารางตาทรัพย์เลียบไปตามลํารางตาทรัพย์ฝั่งเหนือ ผ่านถนนวัดทองสัมฤทธิ์เลี้ยวไปทางทิศใต้ทางทิศ
ตามแนวคันนาแบ่งเขตระหว่างเขตมีนบุรีกับเขตลาดกระบังจนถึงคลองตาเสือฝั่งเหนือ (สุดเขตหมู่ 18 แขวงแสน
แสบ เขตมีนบุรี) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองตาเสือฝั่งเหนือผ่านถนนวัดทองสัมฤทธิ์จนถึงลํารางศาลเจ้าเลียบ
ไปทางทิศตะวันตกตามลํารางศาลเจ้าฝั่งเหนือผ่านคลองพังพวย คลองสี่ คลองสาม จนบรรจบกับแนวขอบทางถนน
ร่มเกล้าฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากแนวทางถนนร่มเกล้าฟากตะวันออกบรรจบกับลํารางศาลเจ้าฝั่งเหนือไปทางทิศเหนือ
ตามแนวขอบทางถนนร่มเกล้าฟากตะวันออกจนถึงคลองแสนแสบฝั่งเหนือ

ประวัติคลองแสนแสบ
ตั้งแต่

คลองแสนแสบเป็นคลองเชื่อมแม่น้ําบางปะกงกับแม่น้ําเจ้าพระยาขุดขึ้นเมื่อ พ
.ศ. 2380 โดย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีพิพัฒนรัตนโกษาเป็นแม่กองจ้างกุลีขุดคลอง
หัวหมากไปถึงบางขนาก เพื่อเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการทําสงครามระหว่างไทยกับเขมรและญวน
หลังจากนั้นคลองแสนแสบกลายเป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญระหว่างฉะเชิงเทรากับกรุงเทพฯ รวมทั้งมีความสําคัญ
ในการค้าขายของราษฎรอีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2419 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาฯ ให้พระชลธารวินิจฉัยเป็น
แม่กองขุดคอลงท่าไข่ขึ้น เพื่อย่นระยะทางการเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงฉะเชิงเทราให้สั่นเข้า และเพื่อเป็นการขยาย
พื้นที่การเพาะปลูกริมฝั่งคลอง ทั้งนี้ได้ขุดแยกจากกลางคลองแสบแสนตรงไปปากคลองท่าไข่ แขวงเมืองฉะเชิงเทรา
ภายหลังพระราชทานนามว่าคลองนครเนื่องเขตร พ.ศ.2446 รัฐบาลไทยได้ว่าจ้าง มิสเตอร์วานเดอร์ ไฮเด วิศวกร
ชาวเนเธอร์แลนด์เข้าสํารวจและวางโครงการชลประทานสําหรับประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางการค้าของ
ไทยในสมัยนั้น ซึ่งมิสเตอร์ไฮเดก็ได้เสนอโครงการชลประทานขนาดใหญ่ต่อรัฐบาล แต่เนื่องจากในขณะนั้นไทยมี
ภาระในการกู้เงินจากต่างประเทศ เพื่อสร้างทางรถไฟสายเหนือ
ดังนั้น จึงชลอโครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ไว้ก่อน แต่อนุมัติให้มิสเตอร์ไฮเดทําโครงการ ชลประทานขนาดย่อมแทน ได้แก่ขุดซ่อมคลองและสร้างประตูน้ํา
ซึ่งปรากฏว่า คลองแสนแสบได้รับความสนใจให้ดําเนินการขุดซ่อม และสร้างประตูน้ําในคลองแสนแสบด้วยกรม
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คลองได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมคลองแสนแสบ 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ซ่อมคลองท่าไข่ (คลองเนื่อง
เขตร) 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน ) และสร้างประตูระบายน้ําสามประตู ได้แก่ ประตูระบายน้ําปทุมวัน
ประตูระบายน้ําบางขนาก และประตูระบายท่าไข่ 225,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )การขุดซ่อม
คอลงแสนแสบ เริ่มตั้ง พ .ศ. 2446 – 2447 ใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 6,000.-บาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรม
คลองสั่งซื้อเรือขุดขนาดใหญ่จากห้างวิฟคอนราค ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้ามาใช้ จํานวน 2 ลํา ราคารวมทั้งค่าส่ง
และภาษี 176,314.-บาท สามารถนํามาใช้ขุดได้ในเดือน กุมภาพันธ์ 2448 ปรากฏว่า เรือขุดทั้ง 2 ลํา ใช้การได้
เหมาะสมกับเมืองไทย ดังนั้น ในปี พ .ศ. 2449 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ซื้ออีก 3 ลํา เป็นเงิน 222,734.-บาท และซื้อ
เรือขุดขนาดย่อมอีก 1 ลํา เป็นเงิน 36,494.-บาท เรือขุดทั้ง 4 ลํานี้เข้ามาถึง กรุงเทพฯ และใช้การได้ในปี พ .ศ.
2460 เรือทั้งหมดถูกนําไปใช้ในการขุดซ่อมคลองแสนแสบ คลองท่าไข่ คลองบางขนาก แล้วเสร็จเมื่อ พ
.ศ.
2461 หลังจากนั้นจึงถูกส่งไปซ่อมคลองประเวศบุรีรมย์ คลองสําโรง และคลองดําเนินสะดวก ส่วนการสร้าง
ประตูน้ําในคลองแสนแสบนั้น มิสเตอร์ไฮเดได้เสนอให้สร้างประตูน้ําในคลองแสนแสบถึง 3 ประตู เพราะคลอง
แสนแสบนั้นทางตะวันตก ตกลงที่แม่น้ําเจ้าพระยา ส่วนทางตะวันออกตกลงที่แม่น้ําบางปะกง ที่ตําบลบางขนาก
และระหว่างกิ่งทางมีคลองลัดท่าไข่ (คลองนครเนื่องเขตร ) ลัดจากคลองแสนแสบแยกตรงไปแปดริ้ว ดังนั้น จึงต้อง
สร้าง 3 ประตูน้ํา คือ ประตูน้ําปทุมวัน ประตูบางขนาก และประตูน้ําท่าไข่ ซึ่งตามโครงการนี้ได้เริ่มดําเนินการงาน
มาตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2449 สิ้นพระราชทรัพย์ไปดังนี้ คือ
1. ค่าก่อสร้างน้ํา และทํานบเปิดปิดได้ ที่ตําบลปทุมวัน รวม 92,022.-บาท
2. ค่าก่อสร้างประตูน้ําตําบลท่าไข่ และค่าขุดคลองลัดชั่วคราว รวมทั้งค่าทํานบเปิดปิดได้ รวม
103,913.-บาท
3. ค่าก่อสร้างประตูน้ําตําบลบางขนาก และค่าขุดคลองลัด รวมเงิน 80,002.-บาท
4. ค่าขุดซ่อมคลอง 257,104.-บาท
อนึ่ง การสร้างประตูน้ําทั้งสามนี้ดําเนินการไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้เพราะมิสเตอร์ไฮเดมีความเห็นว่า คลอง
ลัดท่าไข่ (คลองนครเขื่องเขตร ) มีความสําคัญในการย่นระยะการเดินทางจากปราจีนบุรี แปดริ้ว กับกรุงเทพฯ
ปรากฏว่า ในการสร้างประตูน้ําที่บางขนากและท่าไข่นั้น มิสเตอร์ได้สั่งซื้อศิลาจากพระองค์เจ้าอลังการ ซึ่งได้รับ
อนุญาตจากรัฐบาลระเบิดหินศิลา จากอําเภอมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี มาส่งเพื่อสร้างประตูน้ํา นอกจากนี้
มิสเตอร์ไฮเดได้สั่งซื้อปูนซีเมนต์จากประเทศอินโดนีเซีย ส่วนที่ดินที่ใช้ในการสร้างประตูน้ําปทุมวันนั้นเดิมขอเช่าจาก
คุณสะอาดผู้เป็นภรรยาของพระอาทรธนพัฒ ต่อมาคุณสะอาดถวายที่ดินผืนนี้ต่อรัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ
จึงขอเช่าที่ดินนี้จากกรมพระคลังข้าง ที่ในอัตราเดือนละ 32 บาท จ่ายเงินเช่าเป็นงวด ๆ ละ 3
เดือน ปีละ 4 งวด ส่วนที่ดินใช้สร้างประตูน้ําท่าไข่ก็เช่นกัน กระทรวงเกษตราธิการได้ขอเช่าจากพระคลังข้างที่ ใน
อัตราละ 40 โดยส่งงวดละ 3 เดือน เป็นเงินละ 120 บาท สําหรับประตูน้ําบางขนากไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน
ใช้ก่อสร้าง จึงเชื่อว่าคงไม่มีปัญหา เพราะไม่พบหลักฐานการขอซื้อที่ดิน หรือการจ่ายเงินเพื่อเช่าที่ดิน ในการสร้าง
ประตูที่บางขนากเลย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสร็จไปทรงเปิดประตูน้ําปทุมวัน เพื่อให้เรือสัญจรไปมาได้
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2449 ซึ่งเหตุผลที่เสนาบดี กระทรวงเกษตราธิการต้องการทําพิธีเปิดประตูน้ําให้ใหญ่โต
เพราะการแสดงให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้ทราบว่า กรมคลองได้ทําอะไรไปบ้าง เพราะมักจะถูกกล่าวหาจาก
กระทรวงพระคลังฯ ว่าใช้เงินมากมาย แต่ไม่มีผลงานอยู่เสมอ ส่วนชื่อประตูน้ํานั้น นายวานเดอร์ไฮเด ได้เสนอให้ตั้ง
ชื่อเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ เป็นชื่อประตูน้ํา 1 ประตู แต่เจ้าพระยาเทเวศร์ วงษ์วิวัฒน์ เห็นว่า พระนามใน
เชื้อพระวงศ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีอยู่มากที่ทรงพระราชทานได้จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน
ชื่อประตูน้ํา แต่รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่าถึงจะตั้งชื่ออย่าง ไรก็ไม่มีใครเรียกตาม สู้ตั้งชื่อตามตําบลไม่ได้ เช่น
ประตูน้ําปทุมวัน ประตูน้ําท่าไข่ ประตูน้ําบางขนาก ซึ่งถ้าแม้จะมีประตูน้ํามากก็ไม่มีใครลืม ดังนั้นประตูน้ําต่าง ๆ จึง
มีชื่อตามตําบลที่ตั้งอยู่ทั้งสิ้น
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สมเด็จย่า

กับคลองแสนแสบ “ แม่คําถึงแก่กรรม”
“ เมื่ออายุประมาณ 9 ขวบ ทางบ้านมาตามตัว เพราะแม่คาเจ็บอยู่ที่บ้านมีนบุรีแม่ได้รับแม่คากับป้าซ้วย
และจาการเดินทางกลับจากมีนบุรีด้วยเรือพายทางคลองแสนแสบได้อย่างติดตา แม่คานอนเจ็บหนักในเรือ ป้าซ้วย
เป็นผู้พายและคัดท้าย แม่พยายามช่วยอยู่ข้างหน้า แต่ก็พายไม่ค่อยเป็น กลับถึงบ้านไม่นานเท่าไร แม่คาก็เสียชีวิต
ไป หลังจากที่เผาศพแม่คาแล้ว แม่อยู่บ้านไม่ถึงเดือน อาหวนก็ส่งคนมาตามกลับไป ”
(คัดจากหนังสือ “ แม่เล่าให้ฟัง ” พระราชนิพนธ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟูากัลยาณิวัฒนา พิมพ์ที่
อมรินทร์การพิมพ์ กรุงเทพมหานคร 2525 หน้า 31-32)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรคลองแสนแสบทางชลมารค
เนื่องจากคลองแสนแสบเป็นคลองขุดที่มนุษย์ขึ้นมาให้เป็นคลองเอนกประสงค์ประสงค์เพื่อประโยชน์ใน
ด้านความมั่นคง การเกษตร การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาสภาพแวดล้อม และประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ อันจะทําให้
คุณชีวิตของประชาชนสองฝั่งคลองดีขึ้น
เมื่อกาลเวลาผ่านมายาวนาน สภาพแวดล้อมของคลองได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคม ทําให้คลองไม่สามารถเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนสองฝั่งได้เฉกเช่นเดิม เนื่องจากคลองมี
สภาพตื้นเขิน คุณภาพน้ําเน่าเสียอันเนื่องมาจากการถ่ายเทน้ําเสียลงไปในคลอง และไม่มีระบบระบายที่เหมาะสม มี
สิ่งก่อสร้างรุกล้ําเข้าไปในสองฝั่งคลอง ตลอดจนมีวัชพืชและขยะที่มีส่วนทําให้น้ําเน่าเสียและสกปรก
จากสภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่าปัญหาของคลองแสนแสบเป็นปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้นเกือบทั้งสิ้น การจะ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของคลองแสนแสบให้เอื้อประโยชน์สองฝั่งได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประชาชนสองฝั่งคลองเป็นเครือข่ายที่มีระบบ สร้างจิตสํานึกร่วมกันในการที่สร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้นปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงดําริที่จะดําเนินการพัฒนาคลองแสนแสบให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุผลที่ว่าคนไทยแต่เดิมอยู่กับแม่น้ําลําคลอง อาศัยแม่น้ําลําคลอง
ประกอบอาชีพ ยังชีวิต เดินทางไปมาหาสู่กัน ซึ่งได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประชุมสัมมนาเพื่อสร้าง
เครือข่ายและปลุกจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสองฝั่งคลองแสนแสบ จึงได้ทําโครงการพัฒนาคลองแสนแสบ
หลายโครงการ และเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ
ทอดพระเนตรคลองแสนแสบทางชลมารค

การคมนาคม
ทางบก

รถเมล์สาย

การคมนาคมทางบก มีนบุรีสามารถใช้สายทางออกต่างจังหวัดได้หลายเส้นทาง รถโดยสารประจําทาง
(ปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินใหม่)
รถเมล์ธรรมดา
รถเมล์สาย 26
เส้นทาง มีนบุรี - อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
รถเมล์สาย 26
เส้นทาง มีนบุรี - หมู่บ้านบัวขาว
168
เส้นทาง มีนบุรี - คลองตัน
รถเมล์สาย 27
เส้นทาง มีนบุรี – อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
รถเมล์สาย 58
เส้นทาง มีนบุรี - ประตูน้ํา
รถเมล์สาย 113
เส้นทาง มีนบุรี – หัวลําโพง
รถเมล์สาย 131
เส้นทาง มีนบุรี – หนองจอก
รถเมล์สาย 144
เส้นทาง มีนบุรี – เคหะร่มเกล้า
รถปรับอากาศ
รถ ปอ. สาย 26 เส้นทาง มีนบุรี
– อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
รถ ปอ. สาย 501 เส้นทาง มีนบุรี
– ปากคลองตลาด
รถ ปอ. สาย 502 เส้นทาง มีนบุรี
– สีลม
รถ ปอ. สาย 514 เส้นทาง มีนบุรี
– สีลม
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รถปรับอากาศร่วมบริการ
รถ ปอ. สาย 40
เส้นทาง มีนบุรี – สีลม
รถตู้โดยสาร
รถตู้ สาย ต. 15
เส้นทาง มีนบุรี – เกษตร
รถตู้ สาย ต. 15/เอ เส้นทาง มีนบุรี
– บางบัวทอง
รถตู้ สาย ต. 15/บี
เส้นทาง มีนบุรี – แคลาย
รถตู้ สาย ต. 16
เส้นทาง มีนบุรี – หมอชิต 2
รถตู้ สาย ต. 17
เส้นทาง มีนบุรี – คู้ขวา หนองจอก
รถตู้ สาย ต. 18
เส้นทาง มีนบุรี – คู้ซ้าย หนองจอก
รถตู้ สาย ต. 20
เส้นทาง มีนบุรี – วัดลําต้อยติ่ง
รถตู้ สาย ต. 21
เส้นทาง มีนบุรี – หนองจอก
รถตู้ สาย ต. 22
เส้นทาง มีนบุรี – ปากเล็ด
รถตู้ สาย ต. 23
เส้นทาง มีนบุรี – ลาดกระบัง (หัวตะเข้)
รถตู้ สาย ต. 24
เส้นทาง มีนบุรี – บางพี
รถตู้ สาย ต. 25
เส้นทาง มีนบุรี – เคหะร่มเกล้า
รถนิมิบัสสีเขียว
รถนิมิบัส สาย 27 เส้นทาง มีนบุรี
– อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
รถนิมิบัส สาย 144 เส้นทาง มีนบุรี
– เคหะร่มเกล้า
รถสองแถวแดง
รถสองแถวแดง สาย 1120 เส้นทาง มีนบุรี – โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์
รถสองแถวแดง สาย 1121 เส้นทาง มีนบุรี – วัดสุขใจ - แบนชะโด
รถสองแถวแดง สาย 1122 เส้นทาง มีนบุรี – เคหะชุมชนลาดกระบัง
รถสองแถวแดง สาย 1123 เส้นทาง มีนบุรี – หมู่บ้านสื่อสาร
รถสองแถวแดง สาย 1125 เส้นทาง มีนบุรี – คลองหนึ่งกีบหมู
รถสองแถวแดง สาย 1126 เส้นทาง มีนบุรี – หมู่บ้านทองสงวน
รถสองแถวแดง สาย 1238 เส้นทาง มีนบุรี – ลาดกระบัง
รถสองแถวแดง สาย 1304 เส้นทาง มีนบุรี – ลําลูกกา และ มีนบุรี – คลอง 8 , 9
รถสองแถวแดง สาย 1314 เส้นทาง มีนบุรี – ประเวศ

ทางน้่า
ท่าเรือคลองสามวา
เส้นทาง คลองสามวา -ทดคลองสอง
ท่าเรือคลองแสนแสบ
เส้นทาง คลองสามวา – ทดคลองสอง คลองสองต้นนุ่น
ท่าเรือคลองแสนแสบ เส้นทางท่าเรือหน้าสํานักงานเขตมีนบุรี
– วัดศรีบุญเรือง

ประชากรในพื้นที่เขตตามทะเบียนราษฎร ณ เดือน พฤศจิกายน 2555
ชาย 94,532 คน
หญิง 42,641 คน
รวมทั้งสิ้น 137,173 คน
ที่อยู่อาศัย ทั้งหมด หลังคาเรือน

จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2556
ชาย 46,145 คน หญิง 53,986 คน รวม 100,972 คน หน่วยเลือกตั้ง 134 หน่วย
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550
จํานวน 95,419 คน
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สถานที่สําคัญและสถาบันการศึกษาในพื้นที่เขต
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร มี จํานวน 13 แห่ง ในพื้นที่เขตมีนบุรี
1. โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น (0 2543 8222)
3. โรงเรียนบ้านเกาะ (0 2543 8333)
5. โรงเรียนมีนบุรี (0 2540 7137)
7. โรงเรียนวัดแสนสุข (0 2540 7241)
9. โรงเรียนศาลาคู้ (0 2543 1500)
11. โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน (0 543 8669)
13. โรงเรียนวัดใหม่ลํานกแขวก(0 2543 1159)

2. โรงเรียนคลองสาม (0 2543 8111)
4. โรงเรียนบึงขวาง (0 2543 8400)
6. โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ (0 25438452
8. โรงเรียนวัดบําเพ็ญเหนือ (0 2517 0906)
10. โรงเรียนสุเหร่าบางชัน (0 2517 2157)
12. โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์(0 2543 8666)

โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน มีจํานวน 7 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนมีนบุรีศึกษา (0 2517 1964)
2. โรงเรียนมีนประสาทวิทยา (0 2517 1955)
3. โรงเรียนสุขเนตร (0 2517 0758)
4. โรงเรียนสุดใจวิทยา (0 2517 9323)
5. โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม (0 2517 8063)
6. โรงเรียนเทพอักษร
7. โรงเรียนพรสุดามีนบุรี (0 2517 1506) 8. โรงเรียนเด็กสากล ( 0 2906 9530-4)

โรงเรียนอุดมศึกษา จํานวน 2 แห่ง
1. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี (0 2517 2041)

2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร (0 2543 8391)

โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 2 แห่ง
1. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ (0 2540 7202)

2. โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ(0 2517 1230)

โรงเรียนนานาชาติ จํานวน 4 แห่ง
1.
1.

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา (นานาชาติ)
2. โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา (นานาชาติ)
3. โรงเรียนปิยากร (นานาชาติ) 4. โรงเรียนสากลพัฒนา (นานาชาติ)

มหาวิทยาลัย จํานวน 1 แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ส่วนราชการในพื้นที่ จํานวน 33 แห่ง
1. สํานักงานเขตมีนบุรี
3. การประปามีนบุรี
5. สํานักงานอัยการจังหวัดมีนบุรี
7. ศาลจังหวัดมีนบุรี
9. สถานีตํารวจนครบาลมีนบุรี
11. ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ(เขตเดินรถที่ 2)
13. ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี
15. แขวงการทางมีนบุรี
17. สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
19. การสื่อสารแห่งประเทศไทย มีนบุรี
21. ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร
23. ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาบางชัน
25. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)
27. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กทม.4
29. สถานีจ่ายน้ําประปามีนบุรี
31. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
33.สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

2. การไฟฟูานครหลวง เขตมีนบุรี
4. สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
6. กองบังคับการตํารวจนครบาล 3
8. เรือนจําพิเศษมีนบุรี
10. สํานักงานบริการโทรศัพท์มีนบุรี
12. สถานีดับเพลิงบางชัน
14. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี
16. ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขมีนบุรี
18. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 01 (มีนบุรี)
20. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 8 (มีนบุรี)
22. ธนาคารออมสิน สาขามีนบุรี
24. ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขามีนบุรี
26. ที่ทําการศาลแรงงานกลาง (สาขามีนบุรี)
28. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (มีนบุรี)
30. สํานักงานสหกรณ์ส่งเสริมการเกษตร พื้นที่ 2
32. สํานักงานเกษตรอําเภอมีนบุรี
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ถนนสายหลัก จํานวน 6 สาย และสายรอง 9 สาย
*1. ถนนสีหบุรานุกิจ (2,756 ม.)
*8. ถนนเสรีไทย (สุดเขตมีนบุรี 1,974 ม.)
*2. ถนนสุวินทวงศ์ (สุดเขตมีนบุรี 9,410 ม.)
*9. ถนนนิมิตใหม่ (สุดเขตมีนบุรี 2,340 ม.)
*3. ถนนรามคําแหง (สุดเขตมีนบุรี 4,431 ม.)
*10. ถนนร่มเกล้า (สุดเขตมีนบุรี 5,260 ม.)
4.ถนนสามวา (สุดเขตมีนบุรี 1,000 ม.)
11. ถนนประชาร่วมใจ (สุดเขตมีนบุรี 715 ม.)
5.ถนนบึงขวาง (4,264 ม.)
10. ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ (1,105 ม.)
6..ถนนคุ้มเกล้า (สุดเขตมีนบุรี 1,192 ม.) 12. ถนนราษฎร์อุทิศ (สุดเขตมีนบุรี 6,000 ม.)
7..ถนนมีนพัฒนาอุทิศ (สุดเขตมีนบุรี 750 ม.)
14.ถนนหทัยราษฎร์

ซอย มีทั้งหมด 351 ซอย (รวมเอกชน)
คลองและลํารางในพื้นที่ รวม 39 แห่ง
แขวงมีนบุรี 19 สาย
1. คลองสองต้นนุ่น 11. ลํารางสามวา
2. คลองแสนแสบ(พื้นที่แขวงมีนบุรี) 12. คลองเจ็ก
3. คลองบึงขวาง 13. ลํารางกีบหมู
4. คลองลําตานวย
5. คลองกีบหมู
6. ลํารางบึงกระเทียม
7. ลํารางสะแกงาม 17. ลํา
8. ลํารางธรากร 18. ลํา
9. ลํารางวัดบําเพ็ญเหนือ 19. ลาดบัวขาว

14. ลํารางบึงขวาง
15. คลองสามวา
16. ลํารางคูคต
รางทองหลาง
รางควายตาย

แขวงแสนแสบ 20 สาย
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1. คลองแสนแสน (พื้นที่แขวงแสนแสบ)11.ลํารางยายพร้อม
2. คลองสามประเวศ
12. ลํารางศาลาคู้
3. คลองไผ่ผี 13. ลํารางตามั่ง
4. คลองตาแล
14. ลํารางแยกคลองโตนด
5. คลองแยกคลองลําหิน 15. คลองตะโหนด
6.คลองบึงใหญ่ 16. คลองสี่
7. ลํารางตายิ้ม 17. ลําไทร
.คลองแพงพวย
18.ลําหิน
9. คลองตามุด
19. ลํารางสะตือ
10. ลํารางวัดทองสัมฤทธิ์
20. คลองตุ๊กตา

วัด จํานวน 6 วัด
1. วัดบําเพ็ญเหนือ
3. วัดแสนสุข
5. วัดใหม่ลํานกแขวก

2. วัดบางเพ็งใต้
4. วัดทองสัมฤทธิ์
6. วัดศรีกุเรชา
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มัสยิด จํานวน 14 มัสยิด
1. มัสยิดอิดซ์ฮาดร์ฮุลูมุดดีน
3. มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ (บ้านเกาะ)
5. มัสยิดซอลีฮุสลาม (บางชัน)
7. มัสยิดอัลบุ๊ชรอ (คลองสี่วังเล็ก)
9. มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ (ไผ่เหลือง)
11. มัสยิดนูรุ้ลฮูดา
13. มัสยิดอัลฮุดา (คลองสามประเวศ)

2. มัสยิดอัลเอี๊ยะห์ซาน (คู้ล่าง)
4. มัสยิดซีรอยุคดีน
6. มัสยิดอัตตั๊กวา (คลองสองต้นนุ่น)
8. มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต)
10. มัสยิดอัลนูรอยน์
12. มัสยิดกมาลุ้ลเอี๊ยะห์ซาน
14. มัสยิดอัลมาดานี

ศูนย์การค้า จํานวน 6 แห่ง
1. เทสโก้- โลตัส (สาขาสุวินทวงศ์)
3. บิ๊กซี (สาขารามคําแหง)
5.ไทวัสดุ รามคําแหง 6. เทสโก้-โลตัส รามคําแหง

2. บิ๊กซี (สาขาสุวินทวงศ์)
4. คาร์ฟูร์ (สาขาร่มเกล้า)

ตลาดสด จํานวน 4 แห่ง
1. ตลาดสดมีนบุรี 1
3.ตลาดสดเคหะชุมชนรามคําแหง

2. ศูนย์การค้าตลาดสดมีนบุรี 2
4. ตลาดยอดคุณ

ตลาดนัด จํานวน 1 แห่ง
1. ตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร 2)

โรงพยาบาล จํานวน 3 แห่ง
1. ร.พ.นวมินทร์
3. ร.พ.เสรีรักษ์

2. ร.พ.นวมินทร์ 9

สวนสาธารณะ จํานวน 3 แห่ง
1. สวนบึงไผ่
3. สวนบึงกระเทียม

2. สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

ศูนย์กีฬา จํานวน 1 แห่ง
1.

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ถนนคุ้มเกล้า เขตมีนบุรี

ชุมชน จํานวน 62 ชุมชน
1. ชุมชนรามอินทราเนรมิตร
3. ชุมชนบางชันพัฒนา
5. ชุมชนหมู่บ้านธรากร
7. ชุมชนลํานายโส
9. ชุมชนวังทองพัฒนา
11. ชุมชนนูรุ้ลพัฒนา
13. ชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวาพัฒนา
15. ชุมชนแสงวิมาน
17. ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ

2. ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์
4. ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10
6. ชุมชนหมู่บ้านศุภาลัย – เทพารักษ์
8. ชุมชนหมู่บ้านสินธานี 2
10. ชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น
12. ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 3
14. ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา
16. ชุมชนราษฎร์พัฒนา
18. ชุมชนอิดซ์ฮาร์พัฒนา
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19. ชุมชนอับดุลรอมาน
20. ชุมชนคลองตะโหนด
21. ชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์
22. ชุมชนอัลนูรอยน์ (บึงขวาง)
23. ชุมชนทองสงวน
24. ชุมชนโซ๊ะมันร่วมพัฒนา
25. ชุมชนอนันตสามัคคี
26. ชุมชนออมทรัพย์
27. ชุมชนอับดุลเลาะ
28. ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง
29. ชุมชนหมู่บ้านร่วมสุข 2
30. ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี
31. ชุมชนอิดซ์ฮาดร์
32. ชุมชนอนุรักษ์คลองแสนแสบ
33. ชุมชนมีนบุรีการ์เดนท์โฮม
34. ชุมชนอัลฮูดา
35. ชุมชนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งใน
36. ชุมชนหมู่บ้านวาสนา
37. ชุมชนสามัคคีธรรม
38. ชุมชนเคหะชุมชนบางชัน
39. ชุมชนหมู่บ้าน เค.ซี.ร่มเกล้า
40. ชุมชนหมู่บ้านรุ่งนภาเพลส
41. ชุมชนพัฒนาบึงขวาง
42. ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11
43. ชุมชนแสนสุขพัฒนา
44. ชุมชนแก้วสวัสดิ์ – ใจบุญ
45. ชุมชนหมู่บ้านบัวขาว
46. ชุมชนนูรุ้ลอิสลาม (คลองสี่วังเล็ก)
47. ชุมชนสามัคคีพัฒนา 48. ชุมชนพิเชษฐ์
49. ชุมชนมิตรปรีดา 50. ชุมชนภราดรพัฒนา
51. ชุมชน ม.6 พัฒนา 52. ชุมชนสุกกาทองโครงการ 2
53. ชุมชนเคหะสุวินทวงศ์ 54. ชุมชนโรงช้อน
55. ชุมชนพูนสิน 5
56 ชุมชนรุ่งนภา 2
57. ชุมชนบึงพระยา
58 ชุมชนบ้านเจียระไน
59 ชุมชนนิมิตใหม่ ซอย 1
60 ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา
61. ชุมชนประชาพัฒนา 62. ชุมชนฉัตรหลวง
63. ชุมชนวัดทองสัมฤทธิ์
64. ชุมชนหมู่บ้านปัญฐิญา
แยกเป็น ชุมชนเมือง 21 แห่ง ชุมชนแออัด 1 แห่ง ชุมชนชานเมือง 16 แห่ง ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 32แห่ง เคหะชุมชน 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จํานวน 21 แห่ง
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.

ศูนย์ฯ ชุมชนรามอินทราเนรมิตร
2. ศูนย์ฯ ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์
ศูนย์ฯ บางชันพัฒนา
4. ศูนย์ฯ ชุมชนราษฎร์พัฒนา
ศูนย์ฯ ชุมชนอิดซ์ฮาร์ด
6. ศูนย์ฯ ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10
ศูนย์ฯ ชุมชนอันนูรอยน์ (บึงขวาง)
8. ศูนย์ฯ ชุมชนวังทองพัฒนา
ศูนย์ฯ ชุมชนสุภาวัลย์-เทพารักษ์
10. ศูนย์ฯ ชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์
ศูนย์ฯ ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา
12. ศูนย์ฯ ชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น
ศูนย์ฯ ชุมชนอับดุลรอมาน
14. ศูนย์ฯ ชุมชนหมู่บ้านธรากร
ศูนย์ฯ วัดแสนสุข
16 ศูนย์ฯ วัดบําเพ็ญเหนือ
ศูนย์ฯ ชุมชนนูรุ้บอิสลาม
18. ศูนย์ฯ ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ
ศูนย์ฯ แฟลตข้าราชการมีนบุรี 20. ศูนย์ฯ ศูนย์กีฬา 72 พรรษา
ศูนย์ฯ ชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวาพัฒนา
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ธนาคารในพื้นที่ จํานวน 33 แห่ง
1. ธนาคารกรุงไทย สาขามีนบุรี
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามีนบุรี
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขารามอินทรา
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดมีนบุรี
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาตลาดมีนบุรี
6. ธนาคารกรุงเทพ สาขามีนบุรี
7. ธนาคารกสิกรไทย สาขามีนบุรี
8. ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดมีนบุรี
9. ธนาคารอิสลาม (กรุงไทย)
10. ธนาคารออมสิน
11. ธนาคารยู โอ บี
12. ธนาคารยู โอ บี
13. ธนาคารซี ไอ เอ็ม บี
14. ธนาคารซี ไอ เอ็ม บี
15. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
16. ธนาคารธนชาติ
17. ธนาคารทหารไทย
18. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
19. ธนาคารกรุงเทพ สาขาโลตัส
20. ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส
21. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคาร์ฟูร์
22. ธนาคารกรุงเทพ สาขาคาร์ฟูร์
23. ธนาคาร ธ.ก.ส.
24. ธนาคารกสิกรไทย สาขาคาร์ฟูร์ร่มเกล้า
25. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคาร์ฟูร์ร่มเกล้า 26. ธนาคารกรุงไทย สาขาคาร์ฟูร์ร่มเกล้า

วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง จํานวน 130 วิน
สถานีบริการน้ํามัน
จํานวน 36 สถานี
สถานีบริการก๊าช จํานวน 15 สถานี
โรงงานอุตสาหกรรม
จํานวน 50 แห่ง
ลานกีฬา
จํานวน 51 แห่ง
ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
จํานวน 21 แห่ง
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รายนามเจ้าเมืองมีนบุรี นายอําเภอ หัวหน้าเขต และผู้อํานวยการเขต
รายนามผู้ดํารงตําแหน่ง เจ้าเมืองมีนบุรี
1. หม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์
2. หลวงมีนบาลบูรณศักดิ์
3. หลวงวิจารณภูธร
4. หลวงนรกิจบริหาร
5. หลวงสรรพกิจจํานง
6. หลวงศรีวิเศษ
7. ขุนบํารุงรัตนบุรี

ข้าหลวงรักษาการเจ้าเมือง ก.ย.2445
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2466
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2466
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2468
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2468
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2469
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2470

รายนามผู้ดํารงตําแหน่ง นายอําเภอมีนบุรี จังหวัดพระนคร
1. นายสุทิน วิวัฒนะ
2. นายเพิ่ม ศราทธทัต
3. นายบวร ประชานันท์
4. ขุนราษฏร์ธุราธร
5. หลวงคเชนทรามาตย์
6. ขุนศิริรัฐเขต
7. นายเปล่ง จุลเนตร
8. นายชํานาญ ยุวบูรณ์
9. นายเชวง ไชยสุต
10. นายเที่ยง เฉลิมช่วง
11. ขุนสิขรภูมาธิการ
12. ขุนวิจิตรสารกรรม
13. นายสอาด ปายะนันท์
14. หลวงสีหบุรานุกิจ
15. นายเอี่ยม เกรียงศิริ
16. นายอรุณ นาถะเดชา
17. นายแม้น ศรีรัฐ
18. นายบุรี พรหมลักขโน
19. นายอุทิศ ขันธพิน
20. นายอํานวย สุวรรณปาล
21. นายจรวย ยิ่งสวัสดิ์

ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2476
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2477
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2479
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2480
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2481
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2483
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2486
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2488
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2488
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2489
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2490
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2494
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2496
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2497
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2499
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2500
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2503
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2504
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2509
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2512
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2515

รายนามผู้ดํารงตําแหน่ง หัวหน้าเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
1. นายสุนทร ศรีเพ็ญ
2. นายทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
3. นายเสนาะ เอี่ยมโอภาส
4. นายสุนาท สถิรบุตร
5. นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
6. นายสุธี สุชาติเวชภูมิ
7. นายวิจิตร เวชรังษี

ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2516
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2518
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2518
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2519
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2520
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2521
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2524
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รายนามผู้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
1. นายวัฒนา กาญจนดุล
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2528
2. นายนิพนธ์ สวางคพัฒน์
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2529
3. นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2531
4. นายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2531
5. นายสมบูรณ์ อานิกวงศ์ชัย
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2535
6. นายทวีศักดิ์ เดชเดโช
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2539
7. นายสมชาย จันทนะศิริ
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2541
8. นายบรรจง สุขดี
ดํารงตําแหน่ง พ
.ศ. 2543
9. นายชัยวัธน์ อังกิตานนท์
ดํารงตําแหน่ง 15 ต.ค.2547
10. นายสุรินทร์ ภู่ประเสริฐ ดํารงตําแหน่ง 3 ต.ค.2548
11. นายกริช วัชรศิรธรรม
ดํารงตําแหน่ง 5 ต.ค.2550
12. ว่าที่ร้อยตรีเศวตชัย ทรัพย์บุญมี ดํารงตําแหน่ง 11 พ.ย.2552
13. นายอรุณ พ่วงสมบัติ ดํารงตําแหน่ง 6 ต.ค.2554
14. นายสมโภชน์ พงษ์เสมา ดํารงตําแหน่ง 4 ม.ค.2556

ผู้บริหารเขตมีนบุรี
1. นายสมโภชน์ พงษ์เสมา
ผู้อํานวยการเขตมีนบุรี
2. นางวีณา ช้างแก้ว
ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต
3. นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต
4. นางสาวนิภา นิลพัฒน์
หัวหน้าฝุายปกครอง
5. นางจรรยา สุพัฒนกุล
หัวหน้าฝุายทะเบียน
6. นายประมิน โกสุมพันธ์
หัวหน้าฝุายโยธา
7. นางพัชมน ภู่จีบ
หัวหน้าฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
8. นางสาววันดี ศิริพงศ์ติกานนท์
หัวหน้าฝุายรายได้
9. –ว่าง
หัวหน้าฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
10. นางเฉลิมศรี เฉียงอุทิศ ศึกษาธิการเขต
11. นายจรัญยุกต์ เขียวสด หัวหน้าฝุายเทศกิจ
12. นางเสาวลักษณ์ วยะนันทน์ หัวหน้าฝุายการคลัง
13. นางรวมพร นรชัย
หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
14. พ.ท.ปริญญา บุญเย็น
สัสดีเขต
15. นายฉัตรชัย สุวานิช
เกษตรอําเภอ
16. นายวิเชียร แดงท่าขาม
ปศุสัตว์อําเภอ
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ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส่านักงานเขตมีนบุรี
1.นายนพคุณ ภู่ขาว โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น
2.
นางอรณัฐ อมาตยกุล โรงเรียนคลองสาม
3. นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ โรงเรียนบ้านเกาะ
4. นาง
มาลัย ชุมภูทอง โรงเรียนบึงขวาง
5.
นางขวัญยืน แปลงแดง โรงเรียนมีนบุรี
6. นางเบญจมาศ กุลสุ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์
7.
นายชัชษณุชา กันอัคคี โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
8. นางณัฐชนก แก้วกัลยา โรงเรียนวัดบําเพ็ญเหนือ
9.
นางเสริมน้อย ทองบ้านบ่อ
โรงเรียนวัดแสนสุข
10.
นางธนรา สินธํารงเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ลํานกแขวก
11.
นางเตือนใจ สําลีขาว โรงเรียนศาลาคู้
12.
นางภัทรีญา ผลหิรัญกิจ
โรงเรียนสุเหร่าบางชัน
13. นายปรีชา ต่อสุวรรณ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
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แหล่งท่องเที่ยว เขตมีนบุรี
วัดบางเพ็งใต้
บริเวณวัดมีการตกแต่งปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อมเป็นระเบียบสวยงาม และ
สถาปัตยกรรม การสร้างโบสถ์ ศาลาการเปรียญ หอพระ ฯลฯ เป็นศิลปกรรมไทยมีความสวยงาม

วัดแสนสุข
เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองกับจังหวัดมีนบุรี ในอดีต มีพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจําลอง
และมีมณฑปพระพุทธบาทจําลองอยู่หน้าอุโบสถ

อาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีเฉลิมเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552
ตั้งอยู่บนถนนสีหบุรานุกิจภายในสํานักงานเขตมีนบุรีเดิมเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดมีนบุรี สร้างในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัฃกาลที่ 5) สร้างด้วยไม้สัก เป็นสถานถาปัตยกรรมผสมระหว่างสมัย
กรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชื่อพิพิธภัณฑ์ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชากาล
ที่ 9 เป็นสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของ เอกสาร ศิลปวัฒนธรรม และข้อมูลวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติความ
เป็นมาของเมืองมีนบุรีจากอดีตถึงปัจจุบัน

คลองแสนแสบ
เป็นคลองประวัติศาสตร์ซึ่งขุดในสมัย รัชกาลที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2300 เป็นคลองขุดซึ่งยาวที่สุดในประเทศ
ไทย ภูมิทัศน์สองฝั่งคลองยังคงสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นไทย เช่นในอดีต มีการพัฒนาลําคลองให้ใสสะอาด
ปราศจากผักตบชวา มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําธรรมชาติ มีการเลี้ยงปลาในกระชัง และปลาสวยงาม

ไร่หญ้ามีนบุรี
เป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวมีนบุรี ซึ่งมีความสําคัญต่อประชาชนเป็นอาชีพดั้งเดิมที่มีความสวยงามเป็น
ธรรมชาติ มีพื้นที่ ประมาณ 2,845 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบ Amazing Agricultural Heritage ดูงานด้าน
การเกษตรในกระบวนการขั้นตอนการผลิต รวมทั้งจําหน่ายผลผลิตไร่หญ้าควบคู่กับไม้ดอก ไม้ประดับ

พิพิธภัณฑ์เรือจิ๋ว (อู่เรือจิ๋ว)
เป็นโรงงานผลิตเรือจําลอง โดยใช้ฝีมือหัตถกรรมอย่างปราณีตสวยงาม ซึ่งผลิตด้วยไม้แบบครบวงจร มี
ห้องโชว์รูม จําหน่ายผลิตภัณฑ์เรือจําลอง โรงงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านบัวขาว ซอย 22

วัดในพื้นที่เขตมีนบุรี จ่านวน 6 วัด
วัดทองสัมฤทธิ์
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ วัดตารุ่ง ” สร้างเมื่อ พ.ศ.2458 เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ มหานิกายพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม
พระอุโบสถกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ศาลาการเปรียญและหอสวดมนต์สร้างเป็นแบบทรงไทยทั้งหมด ปูชนีย
วัตถุมีพระประธานปูนปั้นปิดทอง หน้าตักกว้าง 3 ฟุต และมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาของกรุงเทพมหานคร สร้าง
ในเนื้อที่วัดประมาณ 5 ไร่

วัดแสนสุข
เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยกรุงธนบุรีประมาณ พ .ศ.2315 โดยชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้นและตั้งชื่อว่า “ วัดแสน
แสบ” ตามสถานที่ตั้งวัดซึ่งติดกับคลองแสนแสบ ต่อมาเมื่อ พ .ศ. 2487 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ วัดแสนสุข ” และ
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2459 ปูชนียวัตถุในพระอุโบสถมีพระพุทธชินราชจําลอง
และมีมณฑปพระพุทธบาทจําลองอยู่หน้าพระอุโบสถ
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วัดบางเพ็งใต้
สร้างเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2394) โดยชาวเวียงจันทน์ที่อพยพมาอยู่บริเวณคลองแสนแสบ ซึ่งตั้งชื่อ
หมู่บ้านของตนว่า “ บางเพ็ง ” ได้ร่วมกันสร้าง “วัดบางเพ็งเหนือ ” ขึ้นทางฝั่งเหนือ ต่อมาเจ้าอาวาสชื่อ “ พระครู
ดํา” เกิดวิกลจริตจึงกลับไปรักษาตัวที่กบินทร์บุรี หมอได้รักษาท่านจนหายแต่ได้บอกว่า “ ถ้ากลับไปเป็นเจ้าอาวาส
วัดเดิมจะปุวยหนักกว่าเดิม ” ชาวบ้านจึงได้สร้างวัดบางเพ็งใต้ขึ้น พื้นที่วัดแวดล้อมไปด้วยหมู่บ้านจัดสรร การ
คมนาคมสะดวก พระอุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2466 ช่อฟูาหน้าบันมีลวดลายปิดทองติดกระจก หอสวดมนต์เป็นไม้
สักทั้งหลัง พระประธานในพระอุโบสถหน้าตักกว้าง 1 เมตรเศษ มือถือดอกบัว

วัดบําเพ็ญเหนือ
ที่ตั้งอยู่ติดนิคมอุตสาหกรรมบางชัน สร้างเมื่อ พ .ศ. 2367 สมัยรัชกาลที่ 3 สร้างโดยชาวเวียงจันทน์ที่เดิมพักอยู่
แถวบางปะอิน วัดนี้มีประวัติและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวัดบางเพ็งใต้ ปูชนียวัตถุมีพระประธานในพระอุโบสถ ซึ่ง
สร้างขึ้นเก่าแก่พร้อมกับการสร้างวัด ปัจจุบันได้มีการสร้างโรงเรียนระดับประถมศึกษาของกรุงเทพมหานครในเนื้อที่
ของวัด

วัดใหม่ลํานกแขวก
ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดลํานกแขวก” สร้างเมื่อ พ.ศ. 2440 ที่ตั้งวัดเดิมเป็นที่ลุ่ม เมื่อฝนตกจะมีน้ําขังเป็นทาง
ยาว มีต้นไม้มากจึงมีนกแขวกไปอาศัยอยู่ เดิมมีเพียงโบสถ์ปลูกในลักษณะโรงสังกะสี (ปัจจุบันรื้อถอน) ต่อมาได้มี
การสร้างพระอุโบสถใหม่และได้อัญเชิญหลวงพ่อโต ซึ่งขุดพบจากวัดร้างในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระแกะสลักด้วย
หินทั้งองค์ปางสมาธิเลียนแบบสุโขทัยเป็นพระประธานในพระอุโบสถ วัดนี้แตกต่างจากวัดอื่น ๆ เนื่องจากมีเสมาติด
กับตัวพระอุโบสถปัจจุบันมีศาลาการเปรียญหลังใหญ่ราคา 15 ล้านบาท มีอักษรพระนามาภิไธยย่อ สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดับอยู่ที่หน้าบัน
พระประธานบนศาลา หลังนี้เป็นพระพุทธสิหิงค์จําลองจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง 2 พระองค์ เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงยกช่อฟูา
ศาลาการเปรียญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในพระเกศพระพุทธสิหิงค์จําลององค์ดังกล่าว

วัดศรีกุเรซา
เดิมเป็นสํานักสงฆ์ มีเนื้อที่ 6 ไร่ ตั้งอยู่ถนนราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 1 แขวงแสนแสบ นายสวัสดิ์ ศรีกุเรชา ซึ่งเป็นชาว
อินเดียโดยกําเนิดอุทิศที่ดินเพื่อสร้างวัดประมาณ พ.ศ.2530 ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2541 ได้รับอนุญาตให้
ตั้งวัดชื่อ “วัดศรีกุเรชา” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้อุทิศที่ดิน วัดนี้เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย แรกเริ่มมีกุฏิไม้ 4 หลัง
มีศาลาการเปรียญอยู่ริมน้ําเรียกว่า “สิม หรือ โบสถ์น้ํา ” พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ปัจจุบันมีอาคารเสนาสนะเป็น
อาคารไม้ชั้นเดียว และศาลาการเปรียญหลัง เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมปัจจัยซื้อดินถมที่ เพื่อสร้างอาคารที่มั่นคง
ถาวร

มัสยิดในพื้นที่เขตมีนบุรี จ่านวน 16 มัสยิด
มัสยิดอิดด์ฮาดร์อุลูมุดดีน
มีพื้นที่ 12 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา ผู้อุทิศที่ดินคือ นายซําซุดดีน หวังบู่ กับพวก มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในชุมชนอิดด์ฮาดร์
พัฒนา มีศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาอิดด์ฮาดร์ โรงเรียนสอนศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์จริยธรรมประจํา
มัสยิด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับและลานกีฬาต้านยาเสพติด

มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์
มีพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา จัดตั้งโดยนายริดดูวาลย์ มะซอ ปัจจุบันกําลังก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่กว้าง 28
เมตร ยาว 44 เมตร งบประมาณ 15 ล้านบาท ในบริเวณมัสยิดมีโรงเรียนสอนศาสนา ชื่อโรงเรียนเราะห์มาตุ้ลอิส
ลามียะห์ และมีโรงเรียนบ้านเกาะ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
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มัสยิดอัลเอี๊ยะห์ซาน
เดิมเป็นอาคารไม้หลังคาทรงปั้นหยา กว้าง 8 เมตร ยาว 12.50 เมตร เรียกว่า “บาแลคู้ล่าง” ต่อมาในปี พ.ศ.
2495 ได้มีการสร้างอาคารไม้หลังใหม่แทนหลังเดิม ซึ่งชํารุดทรุดโทรม และในปี พ.ศ.2529 ได้จัดสร้างมัสยิดหลัง
ใหม่เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น กว้าง 18 เมตร ยาว 32 เมตร โดยย้ายจากที่ดินเดิมมาตั้งอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบันใน
เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน อาคารมัสยิดก่อสร้างเสร็จเมื่อประมาณ พ .ศ. 2540 รวมค่าใช้จ่าย 6 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังได้จัดสร้างโรงเรียนสอนศาสนาขึ้นหลังหนึ่งด้วย

มัสยิดซีรอยุดดีน
มีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา โดยนายหวัง บู่หาด และนายจําปี บู่หาด อุทิศที่ดินให้ โดยปลูกสร้างอาคาร
มัสยิดประมาณ 2 ไร่ 46 วา ใช้เป็นกุโบร์ (สุสาน) 1 ไร่ 3 งาน 7 วา โดยมีโรงเรียนสอนศาสนามัดดารอตุ้ลอิสลาม
และสถานบันสอนศานสา เนี๊ยะมาตุ้ลอิสลาม

มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์
เดิมเป็นอาคารไม้ กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร มีพื้นที่ 3 ไร่เศษ ที่ดินเป็นที่วากัฟจาก นายมิ๊ นางนะห์ กับพวก
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2524 คณะกรรมการมัสยิดและประชาชน ได้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นเป็นอาคาร ค.ส.ล. กว้าง 12
เมตร ยาว 24 เมตร ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2538 ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี และนายประเสริฐ มะหะหมัด จุฬาราชมนตรี ในสมัยนั้น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดปูาย
อาคาร ปัจจุบันได้สร้างอาคารซูโต๊ะต่อเติมทางด้านตะวันออก กว้าง 10 เมตร ยาว 14 เมตร

มัสยิดอัลบุซรอ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2489 บนพื้นที่ 3 ไร่เศษ โดยนางเล็ก มุสตอฟาดี วากัฟ (อุทิศ) ที่ดินให้สร้างอาคาร

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2500 โดยนายอัลมัธฮูมฮัจยีสะอู สุขเขียว อุทิศที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างมัสยิด และ
กุโบร์ จํานวน 4 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา

มัสยิดกมาลุ้ลเอี๊ยะห์ซาน
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งประกอบด้วย นายฮาซัน มานวงศ์ อิหม่ามยูซบ มาน -วงศ์ อัจยีกอเซ็ม
แสงมาน อัจยีดลการีม มานวงศ์ ในพื้นที่ 6 ไร่ ประกอบด้วย อาคารมัสยิด อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสอน
ศาสนา 2 โรงเรียน คือ มัสยิดกมาลุ้ลเอี๊ยะห์ซาน และมูลนิธิธรรมมานุสรณ์

มัสยิดนูรุ้ลฮูดา
ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 100 ปีเศษมาแล้ว เดิมเป็นอาคารไม้สักทรงไทย ต่อมาได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม โดยจอมพล
ป. พิบูลสงคราม และหลวงบริภัณฑ์ยุทธกิจ ซึ่งเป็นสัปบุรุษของมัสยิด ภายหลังอาคารดังกล่าวชํารุดทรุดโทรมมาก
คณะกรรมการมัสยิดจึงได้สร้างอาคาร ค.ส.ล. เมื่อประมาณ พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คงเหลือ
อาคารเอนกประสงค์และการตกแต่งภายใน

มัสยิดซอลีฮุสสลาม
ตั้งอยู่ เลขที่ 28 หมู่ 15 แขวงมีนบุรี จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2492 มีคณะกรรมการบริหาร 15 คน
มีสัปบุรุษทั้งสิ้น 2,938 คน

มัสยิดอัตตั๊กวา
สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2492 นายเลาะห์ พงษ์เพ็ง และญาติ อุทิศที่ดิน จํานวน 5 ไร่ เพื่อสร้างอาคารมัสยิด ค .
ส.ล. 2 ชั้น กว้าง 5 วา ยาว 9 วา ต่อมามีการยุบอาคารเหลือเพียงชั้นเดียว ปัจจุบันมีอาคารสอนศาสนา 2 หลัง
สําหรับสอนเยาวชนในชุมชนใกล้มัสยิดอย่างต่อเนื่องตลอดมา

มัสยิดอันนูรอยน์
สร้างเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2526 เป็นอาคารชั้นเดียวกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร โดย อัจยียูซบ หมัดนุรักษ์
และฮัจยะห์ฟีซะห์ หมัดนุรักษ์ อุทิศที่ดิน จํานวน 5 ไร่ เพื่อก่อสร้างมัสยิดและกุโบร์ ปัจจุบันในบริเวณมัสยิด มีศูนย์
สุขภาพชุมชน ที่ทําการชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
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มัสยิดอัลฮุดา
จดทะเบียนเลขที่ 5 ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ถนนบึงขวาง เส้นทางลัดถนนสุวินทวงศ์ – ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี

มัสยิดอัลมาดานี
ที่ตั้ง เลขที่ 280 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
คณะกรรมการประจํามัสยิด ประกอบด้วย นายอับดุลเราะห์มาน เดชเล่ย์

มัสยิดอะห์ลิสซุนนะห์วั้ลยะมาอะห์
ที่ตั้ง เลขที่ 99/83 ซอยราษฎร์อุทิศ 62/1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.

มัสยิดนูรุ้ลญันนะฮ์
ที่ตั้ง เลขที่ 8/17 หมู่ที่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
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หน้าที่ในการบริการประชาชน ในส่วนของกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 ฝุาย
สังกัดหน่วยงานอื่น จํานวน 2 ฝุาย ดังนี้
1. ฝุายทะเบียน
ทะเบียนราษฎร
 การแจ้งเกิด แจ้งตาย
 การแจ้งย้ายที่อยู่
 การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดในทะเบียนบ้าน สูติบัตร มรณบัตร
 การตั้งชื่อบุคคลที่เกิดใหม่ และเปลี่ยนชื่อได้ภายใน 6 เดือน
(โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม)
 การขอเลขหมายประจําบ้าน และแจ้งรื้อบ้าน
 การับรองเอกสารทะเบียนราษฎร
 การตั้งชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุล
 การขอเพิ่มชื่อคนตกสํารวจ และการแจ้งเกิดเกินกําหนดเวลา
 การให้เลขประจําตัวประชาชนแก่บุคคล 7 ประเภท
บัตรประจาตัวประชาชน
 การทําบัตรใหม่ให้กับบุคคลที่อายุ 15 ปี
 การต่ออายุบัตร
 การทําบัตรให้แก่ผู้ได้รับการยกเว้น
 การทําบัตรกรณีบัตรหาย บัตรชํารุด
ทะเบียนครอบครัว และอื่น ๆ
 การทะเบียนมูลนิธิ ศาลเจ้า มัสยิด สัตว์พาหนะ การคัดค้าน ตั๋วแลกเงิน สารบบ ความแพ่ง
 การจดทะเบียนครอบครัว ได้แก่ การสมรส หย่า รับรองบุตร รับ -เลิกบุตรบุญธรรม การ
บันทึกฐานะครอบครัว การบันทึกฐานะภรรยา
 การทําพินัยกรรม การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก การถอน และการสละมรดก
 การแก้ไขสัญชาติจากสัญชาติอื่นเป็นสัญชาติไทย

2. ฝุายปกครอง
 การรับเรื่องราวร้องทุกข์
 การสอบสวนรับรองข้อผิดพลาดทางเอกสาร
 การรับรองสถานภาพของบุคคล
 การจดทะเบียนพาณิชย์
 การจดสมาคม
 ทะเบียนมูลนิธิ
 ทะเบียนมัสยิด
 พินัยกรรม
 ฌาปณกิจ
 การรับรองการมอบอํานาจ
 การสนับสนุนรวมกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น และการเกษตร
 การขอเครื่องรอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ทําคุณประโยชน์แก่ทางราชการ
 งานเกี่ยวกับกํานัน – ผู้ใหญ่บ้าน
 การปูองกันภัยฝุายพลเรือน การอาสารักษาดินแดน ไทยอาสาปูองกันชาติ
 งานเกี่ยวกับสมาชิกสภาเขต
 งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร
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3. ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 การระงับเหตุเดือดร้อนรําคาญ
 การควบคุมปูองกันโรค
 ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
 การขออนุญาตตั้งร้านอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
 ขออนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน หรือขอเข้าขายในตลาด
 ขออนุญาตใช้สถานที่ทําการค้าอันเป็นที่น่ารังเกียจ
 การขออนุญาตจัดตั้งสุสาน และฌาปนสถาน

4. ฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

 เก็บขนขยะตามบ้าน
 การเก็บขยะบนถนน ทําความสะอาดสถานที่สาธารณะ
 การดูแลรักษาต้นไม้ เรื่องต้นโค่น ล้ม หรือการทําลายต้นไม้
 จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย
 การขนถ่ายสิงปฏิกูล

5. ฝุายโยธา

6. ฝุายรายได้

 ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารที่มีสูงไม่เกิน4ชั้น
 ขออนุญาตปลูกสร้างโกดังเก็บของ
 ขออนุญาตติดตั้งปูายโฆษณา
 ขอกั้นรั้วชั่วคราว
 การชี้แนวเขตและกําหนดเขตที่ดิน กรณีขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 การรังวัดที่เพื่อสอบแนวเขต การรังวัดเพื่อแบ่งแยกที่ดิน
 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย
 ขออนุญาตใช้ที่สาธารณะเป็นการชั่วคราว
 อนุญาตตัดคันหินทางเท้า
 ขออนุญาตวางท่อระบายน้ําในส่วนที่เป็นที่สาธารณะ
 ขออนุญาตสร้างสะพาน
 แจ้งเรืองท่อระบายน้ําชํารุด หรืออุดตัน
 แจ้งเรื่องน้ําท่วม
 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่
 การจัดเก็บภาษีปูาย
 การจัดเก็บภาษีรถยนต์ส่วนบุคคล

7. ฝุายเทศกิจ
 ควบคุม ดูแล การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย
 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีการละเมิดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นอัน
เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
ประสานงานกับตํารวจนครบาลท้องที่ ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของ
กรุงเทพมหานคร

25

8. ฝุายการศึกษา






แจ้งเด็กในเกณฑ์เข้าเรียน
สํารวจรายชื่อเด็กเข้าเกณฑ์ภาคบังคับ
รับเด็กในเกณฑ์บังคับย้ายภูมิลําเนา
ขอผ่อนผันยกเว้นเด็กในเกณฑ์
ประสานงานกับโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขต

9. ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

 การส่งเสริมอาชีพของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ
 การส่งเสริมการพัฒนาประชาชนในชุมชนต่าง ๆ
 ดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และชุมชนต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
 ดําเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและ
ทางราชการ
 แสวงหาผู้นําชุมชนเพื่อช่วยเหลือทางราชการ ในการจัดระเบียบและพัฒนาชุมชน
 ชักจูงให้ประชาชนร่วมมือปฏิบัติงานกับทางราชการ

10. ฝุายการคลัง
 ควบคุมเกี่ยวกับการดําเนินการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การจัดทําบัญชี
ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
 ควบคุมและบริหารงบประมาณรายจ่ายของเขตให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติและควบคุมการใช้
เงินให้เป็นตามวัตถุประสงค์

11. งานสัสดี






การลงบัญชีทหารกองเกิน
การออกหมายเรียกทหาร และการเกณฑ์ทหาร
การย้ายภูมิลําเนาทหาร
การมอบหนังสือสําคัญทหารกองหนุน

12. เกษตรอําเภอ
 ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ (เขตมีนบุรี คลองสามวา หนองจอก บางเขน
สายไหม และเขตดอนเมือง)
 ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 ปฏิบัติงานเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับตําบล
 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย

13. ปศุสัตว์อําเภอ

 ดําเนินการเตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โรคพิษ
สุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
 ดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์
และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ
 ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษ
อื่น ๆ แนะนําตรวจมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์
 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการปศุสัตว์ และสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่รับผิดชอบ

หมายเลขโทรศัพท์สํานักงานเขตมีนบุรี
1. ผู้อํานวยการเขตมีนบุรี 0 2540 7157
2. ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขตมีนบุรี ฝุาย 1 0 2540 7158
3. ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขตมีนบุรี ฝุาย 0 2540 7161
4. ฝุายปกครอง 0 2540 7160
5. ฝุายทะเบียน 0 2540 7155
6. ฝุายโยธา
0 2540 7156
7. ฝุายการคลัง 0 2540 7159
8. ฝุายรายได้ 0 2540 7162
9. ฝุายศึกษาธิการเขต
0 2540 7172
10. ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0 2540 7269
11. ฝุายเทศกิจ 0 2540 7490
12. ฝุายพัฒนาชุมชนฯ
0 2540 7169
13. สัสดีเขต 0 2540 7998
14. ปศุสัตว์อําเภอ 0 2540 7982
15. เกษตรอําเภอ 0 2540 7166

สถานศึกษาในพื้นที่เขตมีนบุรี
1. โรงเรียนมีนบุรี 0 2540 7137
2. โรงเรียนวัดบําเพ็ญเหนือ 0 2543 2207
3. โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 0 2543 8669
4. โรงเรียนแสนสุข 0 2540 7241
5. โรงเรียนศาลาคู้
0 2543 1500
6. โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น 0 2543 8222
7. โรงเรียนวัดใหม่ลํานกแขวก 0 543 1159
8. โรงเรียนสุเหร่าบางชัน 0 2517 2157
9. โรงเรียนคลองสาม 0 2543 8111
10. โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ 0 2543 8666
11. โรงเรียนบึงขวาง 0 2543 8400
12. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 0 2517 2041
13. วิทยาลัยเทคนิดกาญจนาภิเษกมหานคร 0 2543 8337
14. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 0 2540 7202
15. โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 0 2517 1230
16. โรงเรียนพณิชยการมีนบุรี
0 2517 1556
17. โรงเรียนสุดใจวิทยา 0 2517 9323
18. โรงเรียนมีนบุรีศึกษา 0 2517 1964
19. โรงเรียนปิยะมีนทร์คุณารักษ์ 0 2918 9402-3
20. โรงเรียนสุขเนตร 0 2517 0758
21. โรงเรียนพรสุดา
0 2517 1506
22. โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม
0 2517 8063
23. โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 0 2517 1955

ส่วนราชการในพื้นที่เขตมีนบุรี
1. ศาลจังหวัดมีนบุรี 0 2540 7445
2. สํานักงานอัยการจังหวัดประจําศาลฯ 0 2540 7320
3. กองบังคับการตํารวจนครบาล 3 0 2518 2100
4. เรือนจําพิเศษมีนบุรี 0 2540 7245
5. สถานีตํารวจนครบาลมีนบุรี 0 2540 7311-3
6. สํานักงานบังคับคดีพื้นที่เขตมีนบุรี 0 2517 7987-8
7. การไฟฟูานครหลวง เขตมีนบุรี 0 2543 8413
8. กองประปามีนบุรี 0 2543 8382
9. สํานักงานบริการโทรศัพท์มีนบุรี 0 2540 5538
10. ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขมีนบุรี
0 2543 7217
11. เขตการเดินรถที่ 2 (ข.ส.ม.ก.)
0 2919 9067
12. สํานักงานที่ดินกรุงเทพฯ สาขามีนบุรี 0 2540 7186
13. ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 0 2540 7154
14. หมวดการทางมีนบุรี
0 2552 7331
15. สรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ 11 0 2917 6020-9
16. สํานักงานการเคหะชุมชนรามคําแหง 0 2517 1439
17. สํานักงานการเคหะชุมชนบางชัน
0 2517 0452
18. สํานักงานการเคหะชุมชนสุวินทวงศ์ 0 2989 4704
19. สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 0 2517 0744
20. ตลาดนัดกรุงเทพมหานคร(จตุจักร 2) 0 2518 2062-4
21. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี 0 2540 7199
22. ห้องสมุดประชาชน กทม. มีนบุรี
0 2518 7424
23. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กทม.4 0 2517 6720
24. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพฯ มีนบุรี
0 2543 2903
25. สถานีตํารวจดับเพลิงบางชัน 0 2517 2980
26. สํานักงานจัดหากรุงเทพ 10 0 2540 7003-5

วัด , มัสยิด
1. วัดราษฎร์ศัทธาธรรม 0 2517 0964
2. วัดแสนสุข 0 2540 7235
3. วัดบางเพ็งใต้ 0 2517 0446
4. วัดบําเพ็ญเหนือ 0 2517 1316
5. วัดทองสัมฤทธิ์ 0 2543 8777
6. วัดใหม่ลํานกแขวก
0 2543 1968
7. วัดศรีกุเรชา 0 2543 8338
8. มัสยิดอัลฮูดา 0 2919 4952
9. มัสยิดอิดด์ฮารด์อูลูมุดดิน 0 2543 8531
10. มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามมียะห์ 0 2914 9011
11. มัสยิดซอลีฮุสลาม 0 2517 6633
12. มัสยิดอัลเอียะห์ซาน 0 2989 0100
13. มัสยิดอัตตั๊กวา 0 2919 5295
14. มัสยิดซีรอยุดดีน 0 2917 4983
15. มัสยิดอัลบุสรอ 0 2914 9247
16. มัสยิดนูรุ้ลฮีดายะห์ 0 2914 9138
17. มัสยิดนูรุลอิสลาม 0 2517 1885
18. มัสยิดกมาลุ้ลเอี๊ยะห์ซาน 0 2988 0400
19. มัสยิดอันนูรอยน์ 0 2719 0416 กด 1
20. มัสยิดนูรุ้ลฮูดา 0 2919 5541

