


คณะผู้จัดท�ำ
เจ้ำของ
 ที่ท�ำกำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย   เลขที่  ๙/๙๙ หมู่ที่ ๑ ต�ำบลบำงเตย อ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
คณะที่ปรึกษำ
 นำยวิทยำ       ชิวค้ำ     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย
 นำยสุรพัต      กำระเกตุ    รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย
 นำยสมพงษ์      เฟื่องบำงหลวง   รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย
 นำยเปลี่ยน     ปิ่นบัวทอง    ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย
 นำยมนตรี      กำระเวก    ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย
 นำยสุรชัย       ทับทิมจรูญ    ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย
บรรณำธิกำร
 นำยณัฏฐพล     สุขนันทฬส    ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย
กองบรรณำธิกำร
 นำยณัฏฐพล     สุขนันทฬส    ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย
 นำงสำวสิรภัทร    เงินค�ำ       ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง
 นำงสำววัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์     ผู้อ�ำนวยกำรกองช่ำง
 นำงจุฑำมณี     สืบเสียง       หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส�ำนักปลัดฯ
 นำงสำวกัญญำ     ปรีประชำ       หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
 นำยฐปนรรฆ์    ตันสกุล      เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับ ๔
 นำงสำวประภัสสร    บุญสุขโข       ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร



 วนัพ่อแห่งชำต ิ๕ ธนัวำคม ของทกุปี เป็นวนัคล้ำยวนัพระรำชสมภพ

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทำงรำชกำรได้ก�ำหนดให้เป็น 

วันหยดุรำชกำรหนึง่วนั เพ่ือให้ประชำชนชำวไทย ได้ร่วมกนัเฉลมิฉลอง

ในวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัและถือเป็น

วันพ่อแห่งขำติ อีกวันหนึ่งด้วย

 พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช ทรงพระรำชสมภพ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ โรงพยำบำล เมำท์ ออเบิร์น  

นครบอสตนั สหรฐัอเมรกิำ โดยนำยแพทย์วทิท์มอร์เป็นผูถ้วำยกำรประสตูิ 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์รำชสมบัติเป็น 

รชักำลท่ี ๙ แห่งบรมจกัรวีงศ์ กรงุรตันโกสนิทร์ ทรงประกอบพระรำช-

กรณยีกจิและเจรญิพระรำชจรยิำวตัรเป็นอเนกประกำรจนถงึปัจจบุนั

ที่สุดจะพรรณนำให้ครบถ้วนได้ท่ำมกลำงมหำสมำคม วันพระรำชพิธี

พระบรมรำชำภิเษกทรงมีกระแสพระรำชด�ำรัสที่พสกนิกร

ที่มำจำก........................

 ทุกคนยังจดจ�ำได้ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” อันค�ำว่ำโดย 

“ธรรม” นัน้ ทรงหมำยถงึ ธรรมอนัล�ำ้เลศิทีเ่รยีกว่ำ “ทศพธิราชธรรม” 

หรือที่เรียกกันโดยสำมัญว่ำ “ราชธรรม ๑๐ ประการ”

 วันพ่อแห่งชำต ิได้จัดให้มข้ึีนครัง้แรกเมือ่วนัท่ี ๕ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 

โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นำยกสมำคมผู้อำสำสมัครและช่วย 

กำรศึกษำเป็นผู้ริเริ่มหลักกำรและเหตุผลในกำรจัดตั้งวันพ่อแห่งชำติ 

พ่อเป็นผูม้พีระคณุทีม่บีทบำทส�ำคญัต่อครอบครวัและสงัคม สมควรที่ 

ผู้เป็นลูกจะเคำรพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยควำมกตัญญู และ

สมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติร�ำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอำวันที่ ๕ 

ธนัวำคม ของทกุปีซึง่เป็นวนัเฉลมิพระชนมพรรษำเป็น “วนัพ่อแห่งชาต”ิ 

ด้วยพระมหำกรณุำธคิณุ ของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัทีท่รงมต่ีอ

พสกนกิรชำวไทยอย่ำงนำนปักำร และให้ดอกพุทธรกัษาเป็นสญัลกัษณ์ 

วันพ่อแห่งชำติ

ดอกพุทธรักษา
สัญลักษณ์วันพ่อแห่งชำติ
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วำรสำร

ถิ่นบำงเตย



นำยวิทยำ ชิวค้ำ
นำยก อบต.บำงเตย

นำยกฤษดำ สุขสมัย
ก�ำนันต�ำบลบำงเตย

นำยมำนพ เฟื่องบำงหลวง
ประธำนสภำ อบต.บำงเตย

นำยสมพงษ์ เฟื่องบำงหลวง
รองนำยก อบต.บำงเตย

นำยส�ำเริง อุยบำงเตย
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๑

นำยบุญมี น้อยประชำ
สมำชิกสภำ อบต.บำงเตย หมู่ที ่๑

นำยอ�ำนำจ ประสงค์สันติสุข 
สมำชิกสภำ อบต.บำงเตย หมูท่ี ่๕

นำยสุรพัต กำระเกตุ     
รองนำยก อบต.บำงเตย

นำยณรงค์ ปิ่นบัวทองุ      
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๒

นำยวิม เปรมปรีดิ์      
สมำชกิสภำ อบต.บำงเตย หมูท่ี ่๒

นำยนิคม เจริญลักษณ์     
สมำชกิสภำ อบต.บำงเตย หมูท่ี ่๕

นำยสุรชัย ทับทิมจรูญ     
ที่ปรึกษำนำยก อบต.บำงเตย

นำยอภิชำติ สุขสมัย      
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๔

นำยเสรี ปิ่นบัวทอง     
สมำชกิสภำ อบต.บำงเตย หมู่ท่ี ๒

นำยฉลอง จันทรำภำษ      
สมำชกิสภำ อบต.บำงเตย หมู่ท่ี ๖

นำยพูลผล แซ่ซี      
รองประธำนสภำ อบต.บำงเตย

นำยมนตรี กำระเวก       
ที่ปรึกษำนำยก อบต.บำงเตย

นำยธวัช ไทยทวี           
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๕

นำยสุรวุฒิ เกติพันธ์        
สมำชกิสภำ อบต.บำงเตย หมู่ท่ี ๓

นำยอุทัย แย้มประชำ       
สมำชกิสภำ อบต.บำงเตย หมู่ท่ี ๖

นำงธนิศำ รอดรักวงศ์ไท       
เลขำนุกำรสภำ อบต.บำงเตย

นำยเปลี่ยน ปิ่นบัวทอง       
ที่ปรึกษำนำยก อบต.บำงเตย

นำยสมัย สร้อยทอง      
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๖

นำยอรรถพล พลชัย        
สมำชกิสภำ อบต.บำงเตย หมู่ท่ี ๔

น.ส.วำรุณี แซ่บู ๊      
สมำชกิสภำ อบต.บำงเตย หมู่ท่ี ๗

นำยณรงค์ฤทธิ์ โถคำ้       
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๗

นำยสมศักดิ์ สร้อยทอง       
สมำชกิสภำ อบต.บำงเตย หมูท่ี ่๔

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลบางเตย

สภาองค์การบริหารส่วนตำาบลบางเตย

กำานัน-ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำาบลบางเตย



สารจากนายกฯ

สารจากปลัดฯ

 สวัสดีครับ พี่น้องชำวต�ำบลบำงเตยที่เคำรพรักทุกท่ำน กระผม 
นำยวิทยำ ชิวค้ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย ส�ำหรับ
วำรสำรฉบบัน้ีเป็นวำรสำรทีแ่สดงผลกำรปฏบิตังิำนขององค์กำรบรหิำร 
ส่วนต�ำบลบำงเตย จนถึงปัจจุบัน ที่ได้ด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง
 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย เป็นหน่วยงำนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีหน้ำที่โดยตรงในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมเป็นอยู่
ของพี่น้องชำวต�ำบลบำงเตย เริ่มจำกตั้งแต่เด็กแรกเกิด ไปจนกระทั่ง 
ผู้สูงอำยุ รวมไปถึงผู้พิกำร ให้กำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพที่ดี สะดวก 
รวดเร็ว รวมถึงกำรบริกำรประชำชนในดำ้นต่ำงๆ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย ได้มีกำรจัดท�ำแผน และนโยบำยกำร
พัฒนำให้ครอบคลุมทุกปัญหำ ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของพี่น้อง
ประชำชนในพ้ืนที ่เพือ่มุง่เน้น “คณุภาพชีวติท่ีดมีคีวามสขุ สร้างสรรค์ 
คุณธรรมน�าความรู ้ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบริหาร 
การจัดการที่ดีต่อสังคม” 
 กระผมในฐำนะทีเ่ป็นผูบ้รหิำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลบำงเตย 
ขอขอบคุณพี่น้องประชำชนทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 
ในกำรเข้ำร่วมกจิกรรมทกุกจิกรรมทีท่ำงองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลบำงเตย
จดัขึน้ จนสำมำรถบรรลวัุตถปุระสงค์ด้วยดเีสมอมำ ผูบ้รหิำร สมำชิกสภำฯ 
และพนักงำนองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลบำงเตย ทกุคนมคีวำมยนิด ีและ
เตม็ใจเป็นอย่ำงยิง่ในกำรบรกิำรแก่ประชำชน และยนิดน้ีอมรบัควำมคดิเหน็
ต่ำงๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ของพีน้่องประชำชนทกุท่ำนเสมอมำ เพือ่น�ำไปพฒันำ
ต�ำบลบำงเตยของเรำให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำยิ่งๆ ขึ้น ต่อไป

        (นำยวิทยำ ชิวค้ำ)

        นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย

 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย ได้จัดท�ำวำรสำรขึ้นเพื่อ

ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร รำยงำนกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ  

ในทุกๆ ด้ำน เพื่อให้พ่อแม่พี่น้อง ได้รับทรำบกำรด�ำเนินกำรพัฒนำ

ด้ำนต่ำงๆ ของ อบต. ซ่ึงท่ีผ่ำนมำได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีจำกคณะ

กรรมกำรชุมชน และประชำชนทุกๆ ท่ำน ตลอดจนส่วนรำชกำร 

ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นพลังท่ีขับเคลื่อนอันส�ำคัญและกำรด�ำเนินกำร 

ตำมนโยบำย โดยมีเป้ำหมำยส�ำคัญในกำรร่วมกันคิดร่วมแก้ปัญหำ  

และช่วยกันพัฒนำ อบต. บำงเตย ให้มีควำมเจริญก้ำวหนำ้ต่อไป

       

       (นำยณัฏฐพล  สุขนันทฬส)

         ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย
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ถิ่นบำงเตย



ข้อมูลทั่วไป
	 ประวัติความเป็นมา	 “ต�าบลบางเตย”	 น้ัน	 ที่เรียกว่าบางเตยสืบเนื่องมาจากในสมัยก่อนการสัญจรไป	 -	 มา	 การขนส่งสินค้า	 

ใช้เรือเป็นพาหนะ	การแบ่งเขตพ้ืนที่ก็ใช้แม่น�้าคู	คลอง	หรือล�ากระโดง	เป็นแนวเขต	และริม	๒	ฝั่งแม่น�้าบริเวณต�าบลบางเตยก็มี

ต้นเตยหรือปัจจุบันเรียกว่าต้นหนามเตย	ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น	ชาวบ้านในละแวกนี้ได้ค้นพบว่าใบเตยมีประโยชน์มากมายนานัปการ

และที่ขึ้นชื่อและสามารถน�ามาใช้สอยได้ก็ได้แก่	 หมอนเตย	 ส�าหรับหนุนศีรษะเวลานอนหลับพักผ่อน	 เสื่อเตยไว้ส�าหรับปูนอน	 

ปนูัง่เล่น	รวมถึงการสานปลาตะเพยีนส�าหรบัเป็นของเล่นของประดบัได้	ในปัจจบุนัจงึถอืว่าเป็นหตัถกรรมพืน้บ้านประจ�าต�าบลบางเตย	

	 อีกทั้งสมัยก่อนคนไทยนิยมกินหมากกินพลู	 หมากของต�าบลบางเตย	 ถือว่าเป็นสินค้าขึ้นชื่อ	 เนื่องจากต้นหมากท่ีปลูกบริเวณ

ต�าบลบางเตยจะให้รสฝาด	เมื่อน�ามาผสมกับใบพลู	จะให้รสชาติที่ถูกปากคนไทยสมัยก่อนที่นิยมกินหมากเป็นอย่างยิ่ง	หมากจึงเป็น

พืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของต�าบลบางเตย	

	 ในปัจจุบันได้เกิดมีขนุน	 เรียกว่า	 “ขนุนพันธุ์เหลืองบางเตย”	 สืบเนื่องมาจากเกษตรกรได้เพาะพันธุ์เมล็ดขนุนและได้กลายพันธุ์

เกิดเป็นขนุนพันธุ์ใหม่ถือว่าเป็นขนุนพันธุ์ดีและมีชื่อของ	ต�าบลบางเตย	เพราะขนุนพันธุ์นี้ให้ผลดกติดลูกดีและมีผลที่ใหญ่ประมาณ	

๒๐	 กิโลกรัมต่อผล	 มีเนื้อหนาแน่น	 ยวงยาว	 รสชาติหวานสีเหลืองน่ารับประทาน	 ซึ่งปัจจุบันขนุนพันธุ์นี้ต้นแม่พันธุ์อยู่ที่สวนของ	 

นางบงัอร	สขุทศัน์	หมูท่ี่	๓	ต�าบลบางเตย	อ�าเภอสามพราน	จังหวดันครปฐม	และได้มีเกษตรกรน�าไปจ�าหน่ายทัว่ทกุภาคของประเทศไทย

	 ที่ตั้ง	ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลบางเตยตั้งอยู่เลขที่	๙/๙๙	ในพื้นที่หมู่ที	่๑	บ้านคลองสามบาท	ต�าบลบางเตย	อ�าเภอ

สามพราน	 จังหวัดนครปฐม	ถนนสายทรงคนอง-บางเตย-ไร่ขิง	 ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที	่ ๓๗๑๗๐	 เลขที่ดิน	๓๑๙	 ระวาง	UTM	

หมายเลขระวาง	๕๐๓๖	/	๓๘๒๒	หน้าส�ารวจ	๙๓๔	ต�าบลบางเตย	เนื้อที่	๑	-	๒	-	๑๖	ไร่	จัดตั้งขึน้โดยยกฐานะจากสภาต�าบลบางเตย

เป็นองค์การบริหารส่วนต�าบลบางเตย	ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรือ่งการจดัตัง้องค์การบรหิารส่วนต�าบล	ประกาศ	ณ	วนัที	่๑๙	

มกราคม	๒๕๓๙	ปัจจบัุนได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบลขนาดใหญ่	เมือ่วนัที	่๑๕	มถินุายน	๒๕๕๔	อาคารทีท่�าการเป็นอาคาร

คอนกรตีสองชัน้	และอาคารเอนกประสงค์	๑	ชัน้	ใช้เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์,	ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

ต�าบลบางเตย,	 สภาวัฒนธรรมต�าบลบางเตย,	 และที่ท�าการชมรมผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค์	 อยู่ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอสามพราน

ประมาณ	๑๖	กิโลเมตร	พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่	N	๑๓	องศาเหนือ	๔๖	ลิปดา	๒๙.๓	ฟิลิปดา	และ	E	ที	่๑๐๐	องศาตะวันออก	๑๖	

ลิปดา	๔๕.๑	ฟิลิปดา

มีอำณำเขตติดต่อ	ดังนี้
	 ทิศเหนือ	 	 ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต�าบลศาลายา	อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม

	 ทิศใต้	 	 	 ติดต่อกับเทศบาลเมืองไร่ขิง	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม

	 ทิศตะวันออก	 ติดต่อกับเทศบาลต�าบลบางกระทึก	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม

	 ทิศตะวันตก		 ตดิต่อกบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลทรงคนอง	อ�าเภอสามพราน	จงัหวดันครปฐม	มีแม่น�า้ท่าจนี	(แม่น�า้นครชยัศร)ี	 

	 	 	 	 	 กั้นระหว่างหมู่ที	่๑,	๒	กับหมู่ที่	๓,	๔,	๕,	๖	และ	๗

เนื้อที่		 มีพื้นที	่๑๐.๗๒๕	ตารางกิโลเมตร	หรือประมาณ	๖,๗๐๓.๑๒๕	ไร่

“เล่ำขำน	ต�ำนำน	บางเตย”
ต�ำบลบำงเตย	อ�ำเภอสำมพรำน	จังหวดันครปฐม
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เขตกำรปกครอง
	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบางเตย	แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	๗	หมู่บ้าน	อยู่ในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลบางเตย	จ�านวน	

๗	หมู่บ้าน	ดังนี้

	 หมู่ที่	๑	บ้านคลองสามบาท		 	 มีพื้นที่ประมาณ			 ๑,๔๙๖.๓๘			 ไร่

	 หมู่ที่	๒	บ้านคอราง			 	 	 มีพื้นที่ประมาณ			 ๑,๔๕๗.๔๕		 ไร่

	 หมู่ที่	๓	บ้านคลองหลวง			 	 มีพื้นที่ประมาณ			 		๗๐๒.๐๔		 ไร่

		 หมู่ที่	๔	บ้านบางเตย		 	 	 มีพื้นที่ประมาณ			 		๗๖๒.๑๕		 ไร่

	 หมู่ที่	๕	บ้านคลองโพธิ์		 	 	 มีพื้นที่ประมาณ			 		๗๙๖.๓๕		 ไร่

	 หมู่ที่	๖	บ้านคลองดงตาล		 	 มีพื้นที่ประมาณ			 		๘๒๖.๒๔			 ไร่

	 หมู่ที่	๗	บ้านคลองผีเสื้อ			 	 มีพื้นที่ประมาณ			 		๖๖๓.๒๑			 ไร่

ประชำกร

หมายเหต	ุ:	ข้อมูลส�านักบริหารงานทะเบียนอ�าเภอสามพราน	ของเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖

ประวัติควำมเป็นมำ	
หมู่ที่	๑	บ้านคลองสามบาท 

	 ผู้ ให้ข้อมูลนายส�าเริง	 อุยบางเตย	 ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ท่ี	 ๑	 บ้านคลองสามบาท	 กล่าวว่าสมัยก่อนประชาชนในหมู่บ้านไม่มีน�้าใช้ 

ในการอุปโภคบริโภครวมถึงท�าการเกษตรชาวบ้านจึงเห็นว่าหน้าจะมีการขุดลอกคลองจึงปรึกษาผู้ ใหญ่บ้าน	 ซึ่งผู้ ใหญ่บ้านจัดให้ม ี

การประชมุประชาคมหมูบ้่านเพ่ือปรกึษาและท�าการจดัจ้างบคุลากรในการท�าการขดุลอกคลอง	เม่ือเริม่ท�าการขดุลอกคลองได้ขดุพบ

บาตรสามใบ	ดังนั้นประชาชนในหมู่บ้านจึงลงความเห็นว่าควรจะตั้งชื่อคลองและหมู่บ้านด้วยโดยตั้งชื่อว่า	“คลองสามบาท”

	 แต่อกีต�านานหนึง่กล่าวว่าเมือ่ก่อนมกีารจ้างขดุลอกคลอง	ในสมัยนัน้อตัราค่าจ้างในการขดุลอกคลองจะคดิตารางวาละ	๓	บาท	

เมื่อแล้วเสร็จชาวบ้านจึงเห็นว่าควรจะตั้งชื่อคลองว่า	“คลองสามบาท”	ตามชื่ออัตราจ้างในการขุดลอกคลอง

หมู่ที่	๒	บ้านคอราง 

	 ในหมูบ้่านนีม้ลี�าคลองเชือ่มต่อจากแม่น�า้ท่าจนี(แม่น�า้นครชยัศร)ีไหลเข้าสูห่มูบ้่านเพือ่ให้ชมุชนได้ใช้น�า้ในการเกษตร	แต่ล�าคลอง

ดังกล่าวนี้มีรูปร่างลักษณะคอคอด	คล้ายขวดจึงเรียกว่า	“คอราง”	และต่อมาชุมชนจึงน�าชื่อมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านจนถึงปัจจุบันนี้

หมู่บ้าน

หมู่ที่	๑	บ้านคลองสามบาท	

หมู่ที่	๒	บ้านคอราง	

หมู่ที่	๓	บ้านคลองหลวง

หมู่ที่	๔	บ้านบางเตย

หมู่ที่	๕	บ้านคลองโพธิ์

หมู่ที่	๖	บ้านคลองดงตาล	

หมู่ที่	๗	บ้านคลองผีเสื้อ			

รวมทั้งสิ้น

ประชากร
จ�านวนครัวเรือน

(หลัง)

รวมทั้งหมด	(คน)

 

๒,๓๗๖

๑,๖๕๗

๑๙๗

๑๒๕

๒๑๖

๒๑๑

๑๗๗

๔,๙๕๙

 

๑,๘๒๔

๑,๔๕๘

๖๒

๕๕

๖๕

๗๔

๗๓

๓,๖๑๑

เพศชาย	(คน)

๑,๑๑๑

๘๔๓

๙๐

๕๘

๙๘

๙๙

๗๙

๒,๓๗๘

เพศหญิง	(คน)

๑,๒๖๕

๘๑๔

๑๐๗

๖๗

๑๑๘

๑๑๒

๙๘

๒,๕๘๑
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หมู่ที่	๓	บ้านคลองหลวง 

	 ผู้ ให้ข้อมูลนายกฤษดา	สุขสมัย	ก�านันต�าบลบางเตยได้กล่าวว่าหมู่บ้านนี้ในสมัยก่อนมีอาชีพท�าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่	เพราะ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น�้ามีแม่น�้าท่าจีน	 (แม่น�้านครชัยศรี)	 ไหลผ่าน	 ในหมู่บ้านมีคลองขนาดเล็กเพื่อใช้ ในการเกษตรและ

บริโภค	 การขนส่งสินค้า	 และการเดินทางเป็นไปด้วยความยากล�าบาก	 ตามการบอกเล่าของคนสมัยก่อนทางราชการจึงได้ ให้งบ

ประมาณมาขดุลอกคลองให้มขีนาดใหญ่ขึน้	เพือ่ใช้ในการขนส่งสนิค้าและเดนิทางทีส่ะดวกขึน้เมือ่ท�าการขดุลอกคลองเสรจ็ประชาชน

ในหมู่บ้านจึงเรียกชื่อคลองนี้ว่า	“คลองหลวง”	และใช้ชื่อคลองแห่งนี้เป็นชื่อหมู่บ้านอีกด้วย

หมู่ที่	๔	บ้านบางเตย	

	 บ้านบางเตย	 หมู่ที่	 ๔	 เป็นหมู่บ้านหนึ่งในจ�านวน	 ๗	 หมู่บ้านของต�าบลบางเตย	 ซึ่งในปัจจุบันเป็นพื้นท่ีดูแลรับผิดชอบของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลบางเตยเตม็พืน้ท่ีทัง้	๗	หมูบ้่านเหตทุี่ได้ช่ือว่า	“บ้านบางเตย”	นัน้	เนือ่งจากในสมยัก่อนประชาชนส่วนใหญ่

มักจะตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมน�า้	เนื่องจากสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ

ค้าขายโดยทางเรือ	 ตลอดจนเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการท�าการเกษตร	 เนื่องจากมีแหล่งน�้าตามธรรมชาติส�าหรับใช้ ในการเกษตร	 

การอุปโภคบริโภคได้ตลอดทุกฤดูกาล	ในอดีตบริเวณสองฝั่งแม่น�้าท่าจีน	(แม่น�า้นครชัยศรี)	มีต้นเตยขึ้นอยู่หนาแน่นมาก	(ปัจจุบัน

เรียกว่า	 “ต้นเตยหนาม”)	 ชาวบ้านซึ่งมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ได้ ใช้ ใบของต้นเตยหนามซึ่งมีใบใหญ่	 แข็งแรง	 ทนทาน	 

น�ามาฉีกเป็นเส้น	 ตากให้แห้งและใช้ ในงานจักสาน	 เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้าน	 ได้แก่	 การสานเสื่อเตย	 หมอนเตย	 ตะกร้า	 ฯลฯ	 

จึงเรียกชุมชนในบริเวณนี้ว่า	 “หมู่บ้านบางเตย”	 นอกจากนี้หมู่บ้านบางเตยยังเป็นแหล่งที่มีการซื้อ-ขายเตยแหล่งใหญ่ด้วย	 ต่อมา 

จงึใช้ชือ่ของต�าบลบางเตยมาจนถงึทกุวนันี	้โดยมนีายอภชิาต	ิสขุสมยั	ด�ารงต�าแหน่งผู้ ใหญ่บ้านหมูท่ี่	๔	ต้ังแต่วนัพธุที	่๑๖	กันยายน	

๒๕๕๒	จนถึงปัจจุบัน	

หมู่ที่	๕	บ้านคลองโพธิ์	

	 ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านคลองโพธิ	์ผู้ ให้ข้อมูลคือนายธวัช	ไทยทวี	ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที	่๕	บ้านคลองโพธิ์	กล่าวว่าหมู่บ้านนี้

เป็นหมู่บ้านหนึ่งในจ�านวน	๗	หมู่บ้านของต�าบลบางเตย	เหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านคลองโพธิ์นั้น	เนื่องจากในสมัยก่อนประชาชนในหมู่บ้าน

จะมีบ้านเรือนอยู่ตามริมน�า้	และส่วนมากการติดต่อซื้อขายพืชผลทางการเกษตร	หรือการคมนาคมจะใช้ทางเรือ	เพราะมีแหล่งน�้า 

ที่อุดมสมบูรณ์ตลอดป	ีอีกทั้งในสมัยก่อนบ้านคลองโพธิ์เป็นหมู่บ้านที่มีต้นโพธิ์ในหมู่บ้าน	๒-๓	ต้นซึ่งเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์	ประชาชน

จึงเห็นว่าควรจะน�ามาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

หมู่ที่	๖	บ้านคลองดงตาล

	 นายสมโภช	 สร้อยทอง	 ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่	 ๖	 บ้านคลองดงตาล	 และนายอุทัย	 แย้มประชา	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลบางเตย	 หมู่ที่	 ๖	 บ้านคลองดงตาล	 กล่าวว่า	 ในอดีตชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ประกอบอาชีพท�านาจึงนิยมปลูกต้นตาลไว้

บริเวณบนคนันาเป็นจ�านวนมากนับเป็นร้อยๆต้นตลอดคลองดงตาลโดยเฉพาะตัง้แต่สะพานคลองดงตาลถงึช่วงบรเิวณปลายคลอง 

ดงตาล	ซึง่สามารถน�าผลผลติจากต้นตาลมาประกอบอาหารได้แก่	การฝานหวัตาลอ่อนจิม้น�า้พรกิ	แกงคัว่หวัตาลอ่อน	ขนมตาล	และ

การจ�าหน่ายลูกตาลอ่อน	เป็นต้น	ต่อมามีการเปลี่ยนอาชีพจากท�านาเป็นท�าสวนผลไม้ต่างๆ	จึงมีการยกร่องสวนผลไม้ท�าให้ต้องโค่น

ต้นตาลทิ้งทั้งหมด

หมู่ที่	๗	บ้านคลองผีเสื้อ

	 ผู้ ให้ข้อมูลนายวันชัย	 ปัถวี	 อดีตผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่	 ๗	 บ้านคลองผีเสื้อได้กล่าวว่า	 แต่เดิมเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์	 เป็นแหล่ง

เกษตรกรรมมีการปลูกพืช	อาทิ	ส้มโอ	หมาก	กล้วย	นาข้าว	เป็นต้น	ท�าให้ภายในชุมชนมีผีเสื้อมากมาย	ซึ่งจากการมีพื้นที่ที่มีความ

อุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นมากมาย	 จึงท�าให้มีการขยายพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	 โดยมีการขุดลอกคลองขึ้นมาใหม่	 เพื่อให้มีน�้าใช้ ใน

การเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที	่จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อคลองนี้ว่า	“คลองผีเสื้อ”	และ

ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ตามชื่อคลองดังกล่าวว่า	“หมู่บ้านคลองผีเสื้อ”

6
วำรสำร

ถิ่นบำงเตย



ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางเตย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :	การพัฒนาระบบบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑.	ก่อสร้าง	ปรับปรุง	พัฒนาและบ�ารุงรักษาถนน	ซอย	สะพาน	ทางเดินเท้า	เขื่อนกันดิน	และระบบการระบายน�้า

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒. ขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ	การเพิ่มและบ�ารุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างและการขยายเขตไฟฟ้า

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓. ก่อสร้างปรับปรุง	พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน

 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.	ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์	การพัฒนาชุมชนน่าอยู่	และการจัดวางระบบผังเมือง

 แนวทางการพัฒนาที่ ๕.	พัฒนาระบบจราจรและระบบปลอดภัยในการจราจร

7
วำรสำร

ถิ่นบำงเตย



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :	ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการเพิ่มรายได้

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑.	ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒.	ส่งเสริมการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓.	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์

8
วำรสำร

ถิ่นบำงเตย



ยุทธศาสตร์ที่ ๓	:	การเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑.	เสริมสร้างการมีส่วนร่วม	การรวมกลุ่มและจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรภาคประชาชน

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน	การออมและการสหกรณ์ในระดับชุมชน

9
วำรสำร

ถิ่นบำงเตย



ยุทธศาสตร์ที่ ๔	:	การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการของเสียในชุมชน

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ	และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒. ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย	สิ่งปฏิกูลและของเสียในชุมชนตามหลักการสุขาภิบาล

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓.	ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.	ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

 แนวทางการพัฒนาที่ ๕. จัดระบบการบริหารจัดการน�้า	การป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่

10
วำรสำร

ถิ่นบำงเตย



ยุทธศาสตร์ที่ ๕	:	ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา	การศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	ประเพณี		ภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่านิยมที่ดีงาม

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑.	พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกวัย

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา	การเสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรม

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓. ส่งเสริมการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

 แนวทางการพัฒนาที่ ๔. ส่งเสริมการจัดงานพระราชพิธ	ีงานรัฐพิธีและงานส�าคัญของชาติ

11
วำรสำร

ถิ่นบำงเตย



ยุทธศาสตร์ที่ ๖	:	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา	การออกก�าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓. ส่งเสริมการป้องกันและการควบคุมโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.	ส่งเสริมการโภชนาการและการสุขาภิบาลชุมชน

12
วำรสำร

ถิ่นบำงเตย



ยุทธศาสตร์ที่ ๗	:	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒.	ส่งเสริมการป้องกัน	เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด	การบ�าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓.	ป้องกัน	เฝ้าระวังและต่อต้านอาชญากรรม	การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบในพื้นที่

13
วำรสำร

ถิ่นบำงเตย



ยุทธศาสตร์ที่ ๘	:	การพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการที่ดี

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑. พัฒนาระบบงาน	ระบบสารสนเทศ	อาคารสถานที่/สิ่งอ�านวยความสะดวก	เครื่องมือเครื่องใช้	และวัสดุอุปกรณ์ 

	 	 	 	 	 	 	 	ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒.	ส่งเสริมและพัฒนาความรู	้พัฒนาขีดความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓. ส่งเสริมสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง	ฝ่ายข้าราชการ/ลูกจ้างประจ�าและพนักงานจ้าง

 แนวทางการพัฒนาที่ ๔. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้

 แนวทางการพัฒนาที่ ๕.	ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	และการแสดง

	 	 	 	 	 	 	 	ความรับผิดชอบต่อสังคม

14
วำรสำร

ถิ่นบำงเตย



ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๖
งบประมาณ (บาท)

๑,๓๐๐,๐๐๐

๖๘๕,๐๐๐

๑๙๖,๐๐๐

๓๕๓,๐๐๐

     ๙๓,๖๐๐

     ๘๗,๔๐๐

๓๔๙,๐๐๐

     ๒,๘๕๗,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๒๕,๐๐๐

  ๑,๑๙๖,๐๐๐

    ๓๙๕,๐๐๐

๔๙๖,๐๐๐

       ๔๗๑,๐๐๐

    

๘๐๐,๐๐๐

    ๘๐๐,๐๐๐    

๔๒๙,๐๐๐

       ๒๑๓,๐๐๐

    ๑๖๘,๐๐๐

      ๑๐๖,๐๐๐

      3๓๘,๘๐๐

        ๘๐๐,๐๐๐

       ๓๕๒,๐๐๐

      

 ๖๐,๘๐๐

       ๕๑๕,๐๐๐

        ๓๐,๗๐๐

        ๖๗,๘๐๐

๔๓๐,๐๐๐

 ๒๒๑,๐๐๐

 

ล�าดับ 

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑

๒

๑

๒

๑

๒

๑

๒

๓

๔

๑

๒

รายการ

หมู่ที่ ๑

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กที่ท�ำกำรอบต.บำงเตย (ส่วนต่อเติม) หมู่ที่ ๑

โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบำงเตยซอย ๒ หมู่ที่ ๑ 

โครงกำรเปลี่ยนท่อเมนประปำ จำกบ้ำนนำยถนอม ถึงบ้ำนนำงกุหลำบ หมู่ที่ ๑ 

โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบำงเตยซอย ๑ หมู่ที่ ๑ 

โครงกำรขยำยไหล่ทำง คสล. ช่วงถนนบำงเตยซอย ๒ เชื่อมชนถนนปิ่นเกล้ำ-นครชัยศรี หมู่ที่ ๑

โครงกำรลงหินคลุกซ่อมแซมถนนซอยศำลตำขุน ถนนบ้ำนนำยลิ หมู่ที่ ๑ 

หมู่ที่ ๒

โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบำงเตยซอย ๔ หมู่ที่ ๒ 

โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองบำงเตย หมู่ที่ ๒ 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องออกก�ำลังกำยกลำงแจ้ง ๑๐ ชุด หมู่ที่ ๒ 

โครงกำรลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบำงเตยซอย ๗, ๘ หมู่ที่ ๒  

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบำงเตยซอย ๗ หมู่ที่ ๒

โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมอุทิศ หมู่ที่ ๒

โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน�ำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบำงเตยซอย ๕ หมูท่ี ่๒ จำกโค้ง “อู ่ส.” ถงึ คลองซอย ๕/๖

โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบำงเตยซอย ๕ หมู่ที่ ๒ จำกรำงระบำยน�้ำ 

นำยวันชัย ถึง โรงงำนเจริญสุขเภสัช  

โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบำงเตยซอย๗ หมู่ที่ ๒ 

โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบำงเตยซอย ๘ หมู่ที่ ๒ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบำงเตยซอย ๘ หมู่ที่ ๒ 

หมู่ที่ ๓

โครงกำรลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเทิดพระเกียรติซอย ๒ หมู่ที่ ๓  

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเสริมลูกรัง ถนนเทิดพระเกียรติซอย ๓ หมู่ที่ ๓ 

หมู่ที่ ๔

โครงกำรก่อสร้ำงบ่อพักท่อระบำยน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่ำ หมู่ที่ ๔ 

โครงกำรวำงท่อเมนประปำ จำกบ้ำนนำยสมศักดิ์ ถึงบ้ำนนำยพัลลภ หมู่ที่ ๔

หมู่ที่ ๕

โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองโพธิ์ หมู่ที่ ๕ 

โครงกำรยกระดับถนนเทิดพระเกียรติ ซอย ๑ หมู่ที่ ๕  

หมู่ที่ ๖

โครงกำรวำงท่อเมนประปำ จำกบ้ำนนำงพจนีถึงบ้ำนนำงแอ๋ว หมู่ที่ ๖  

โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๖ 

โครงกำรเปลี่ยนท่อเมนประปำจำกบ้ำนนำงปรำณี ถึงบ้ำนนำยประกอบ หมู่ที่ ๖ 

โครงกำรเปลี่ยนท่อเมนประปำจำกบ้ำนนำยประเสริฐ ถึงริมถนนเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ ๖  

หมู่ที่ ๗

โครงกำรยกระดับ ถนนซอยฉลอม หมู่ที่ ๗ 

โครงกำรเปลี่ยนท่อเมนประปำ จำกบ้ำนนำยวันชัยถึงท่อเมนประปำปำกแม่น�้ำ หมู่ที่ ๗

  



ผลการด�าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต�าบลบางเตย ประจ�าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

โครงการ

๑.  โครงกำรส่งเสริมสุขภำพสตรีและป้องกันโรคมะเร็งเต้ำนม/

  โรคมะเร็งปำกมดลูกของต�ำบลบำงเตย

๒.  โครงกำรส่ง เสริมสุขภำพและพัฒนำเด็ก 

๓.  โครงกำรตรวจคัดกรองเบำหวำน ควำมดันโลหิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  สุขภำพ 

๔.  โครงกำรวัยใสใส่ใจคุณภำพ

๕.  โครงกำรเยี่ยมบ้ำนสุขใจ (Home Visit) 

๖.  โครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนต�ำบลบำงเตย เพื่อคัดกรองสำรพิษ

๗.  โครงกำรส่งเสริมทันตสุขภำพเด็กปฐมวัย

๘.  โครงกำรฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ด้ำนสุขภำพของ

  อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.) 

๙.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ

๑๐. โครงกำรรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

๑๑. โครงกำรฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ

  ในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ

  องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย 

๑๒. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ

  องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย 

              รวมทั้งสิ้น  

งบประมาณ (บาท)

๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๓,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ 

๓๙,๖๐๐ 

๑๕,๐๐๐  

๖๔,๑๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

๓๗,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๔๓๓,๗๐๐        
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บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
องค์การบริหารส่วนต�าบลบางเตย อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายการ

รายรับ (รวมทั้งสิ้น)

ก.รายได้จัดเก็บจริง (รวม)

๑. หมวดภำษีอำกร

 ๑.๑ ภำษีบ�ำรุงท้องถิ่น

 ๑.๒ ภำษีป้ำย

 ๑.๓ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน

๒. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต

 ๒.๑ คำ่ธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรพนัน

 ๒.๒ คำ่ธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร

 ๒.๓ คำ่ธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย

 ๒.๔ คำ่ปรับผู้กระท�ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก

 ๒.๕ คำ่ปรับกำรผิดสัญญำ

 ๒.๖  คำ่ใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส�ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

 ๒.๗  คำ่ใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ�ำหน่ำยหรือสะสมอำหำร

 ๒.๘  คำ่ใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร

 ๒.๙  คำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตและค่ำปรับอื่นๆ

๓. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน

 ๓.๑ ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร

๔. หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์

 ๔.๑ กำรประปำ

๕. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด

 ๕.๑ คำ่ขำยแบบแปลน

 ๕.๒ รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ข.รายได้ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้ (รวม)

๑. หมวดภำษีอำกร

 ๑.๑ ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมกฎหมำยท้องถิ่น ( ๑ ใน ๙)

 ๑.๒ ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ.ก�ำหนดแผนฯ

 ๑.๓ ภำษีธุรกิเฉพำะ

 ๑.๔ ภำษีสุรำ

  

รับจริง (บาท)

๗๑,๙๙๔,๓๓๒.๒๖

     ๑๔,๐๖๕,๙๕๒.๗๐ 

 

๑๕๒,๔๔๒.๗๖ 

      ๑,๑๘๗,๒๓๒.๐๐ 

      ๗,๖๑๐,๖๙๐.๑๗ 

 

               ๔๗๕.๓๐ 

         ๒๙๑,๐๖๓.๐๐ 

         ๘๓๑,๘๘๐.๐๐ 

           ๒๔,๒๐๐.๐๐ 

           ๑๘,๓๓๔.๐๐ 

         ๑๖๔,๓๐๐.๐๐ 

           ๑๗,๐๑๐.๐๐ 

            ๑,๒๔๐.๐๐ 

            ๙,๓๐๐.๐๐ 

 

         ๙๗๔,๙๔๑.๔๗ 

 

      ๒,๖๐๕,๗๕๑.๐๐ 

 

         ๑๗๖,๒๐๐.๐๐ 

               ๘๙๓.๐๐

    ๕๗,๙๒๘,๓๗๙.๕๖

 

      ๒,๕๙๓,๖๒๑.๑๑ 

      ๖,๘๐๐,๒๖๗.๗๕ 

         ๑๘๗,๘๕๓.๘๘ 

๗๔๙,๓๕๒.๗๓ 
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รายการ

 ๑.๕ ภำษีสรรพสำมิต

 ๑.๖ คำ่ภำคหลวงป่ำไม้

 ๑.๗ คำ่ภำคหลวงแร่

 ๑.๘ คำ่ภำคหลวงปิโตรเลี่ยม

 ๑.๙  คำ่ธรรมเนียมน�้ำบำดำล

 ๑.๑๐ ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน

๒. เงินอุดหนุนทั่วไป

 ๒.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป

๓. เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

 ๓.๑ เงินอุดหนุนเฉพำะกิจด้ำนกำรศึกษำ

 ๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

 ๓.๓ เงินอุดหนุนเฉพำะกิจอื่น

รายการ

รายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)

ก. รายจ่ายประจ�า (รวม)

๑. รำยจ่ำยงบกลำง

๒. หมวดเงินเดือนและค่ำจำ้งประจ�ำ

๓. หมวดเงินค่ำจ้ำงชั่วครำว

๔. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค

๕. หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๖. หมวดเงินอุดหนุน

๗. หมวดรำยจ่ำยอื่น

ข. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา (รวม)

๑. หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง

รับจริง (บาท)

      ๑,๖๔๑,๕๐๙.๒๓ 

            ๙,๖๖๒.๐๐ 

           ๒๐,๘๕๕.๙๐ 

           ๘๒,๙๒๕.๙๖ 

               ๕๓๐.๐๐ 

     ๓๕,๐๔๒,๐๔๓.๐๐

     

๔,๘๑๗,๘๖๑.๐๐ 

 

         ๔๗๑,๒๙๗.๐๐ 

      ๕,๓๘๕,๖๐๐.๐๐ 

         ๑๒๕,๐๐๐.๐๐

จ่ายจริง (บาท)

    ๓๕,๗๔๐,๔๔๙.๘๕ 

    ๒๓,๓๖๓,๓๐๙.๘๕ 

      ๑,๑๑๙,๐๘๑.๐๐ 

      ๔,๑๔๘,๒๓๔.๙๒ 

      ๓,๒๑๐,๔๙๒.๒๖

      ๒,๐๕๓,๑๒๒.๕๗ 

     ๑๑,๓๐๕,๘๙๑.๖๑

      ๑,๕๒๖,๔๘๗.๔๙ 

                     -   

     ๑๒,๓๗๗,๑๔๐.๐๐ 

     ๑๒,๓๗๗,๑๔๐.๐๐

บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ต่อ)
องค์การบริหารส่วนต�าบลบางเตย อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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การยื่นแบบพิมพ์เพื่อช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การยื่นภาษีบ�ารุงท้องที่
กรณีแจ้งการประเมินภาษีบ�ารุงท้องที่ใหม่
 ๑. ให้ยื่นแบบ ภบท.๕ กับเจ้ำหนำ้ที่ ภำยในเดือนมกรำคมในรอบ ๔ ปีต่อครั้ง
 ๒. กรณไีด้รบักรรมสทิธิท์ีด่นิใหม่หรอืเนือ้ทีด่นิเปลีย่นแปลงให้ยืน่แบบแสดงรำยกำรทีด่นิ ภำยใน ๓๐ วนันบัตัง้แต่วนัทีโ่อนกรรมสทิธิ์
หลักฐานในการยื่นแบบ
 ๑. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของเจ้ำของที่ดิน (รับรองส�ำเนำถูกต้อง)
 ๒. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของที่ดิน (รับรองส�ำเนำถูกต้อง)
 ๓. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน/บัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบ (กรณีมอบอ�ำนำจ) (รับรองส�ำเนำถูกต้อง)
 ๔. หนังสือมอบอ�ำนำจ
 ๕. ส�ำเนำโฉนดที่ดิน (รับรองส�ำเนำถูกต้อง)
 ๖. ใบเสร็จรับเงินปีก่อนของกำรช�ำระภำษี
อัตราค่าภาษีบ�ารุงท้องที่
 ๑. ที่อยู่อำศัยได้รับกำรยกเว้น ๓ ไร่
 ๒. ไม้ล้มลุก ๕ บำท ต่อไร่
 ๓. ไม้ยืนต้น หน่วยที่ ๑ (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒) ๕๐ บำทต่อไร่, หน่วยที่ ๒ (หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๗) ๒๕ บำทต่อไร่
 ๔. ที่ดินว่ำงเปลำ่ หน่วยที่ ๑ (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒) ๑๐๐ บำทต่อไร่, หน่วยที่ ๒ (หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๗) ๕๐ บำทต่อไร่

***** ช�ำระภำษีบ�ำรุงท้องที่ภำยในเดือนมกรำคม - เมษำยน ของทุกปี *****
***** เงินเพิ่ม ร้อยละ ๒ ต่อเดือนของค่ำอัตรำภำษี ******

การยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 ยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ ภำยในเดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์ ของทุกปี
หลักฐำนที่ใช้ในกำรเสียภำษี
 ๑. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน/บัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้เสียภำษี (รับรองส�ำเนำถูกต้อง)
 ๒. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน/บัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบ (กรณีมองอ�ำนำจ) (รับรองส�ำเนำถูกต้อง)
 ๓. หนังสือมอบอ�ำนำจ
 ๔. ส�ำเนำโฉนดที่ดิน-สัญญำซื้อขำยโรงเรือน (รับรองส�ำเนำถูกต้อง)
 ๕. ส�ำเนำสัญญำเช่ำโรงเรือน/สัญญำเช่ำที่ดิน (รับรองส�ำเนำถูกต้อง)
 ๖. ส�ำเนำทะเบียนพำณิชย์ - ทะเบียนกำรค้ำ - ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (รับรองส�ำเนำถูกต้อง)

**** ผู้รับประเมินส�ำระภำษีปีละครั้ง ตำมค่ำรำยปีของทรัพย์สินในอัตรำร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ำรำยปี ****
**** เงินเพิ่ม ผู้มีหนำ้ที่เสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งประเมินจะต้องน�ำเงินมำช�ำระค่ำภำษีภำยใน ๓๐ วัน

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน มินั้นเสียเงินเพิ่มดังนี้
 ๑. ช�ำระไม่เกิน ๑ เดือน ก�ำหนดเงินเพิ่มร้อยละ ๒.๕ ของภำษีที่ค้ำง
 ๒. ช�ำระเกิน ๑ เดือน ก�ำหนดเงินเพิ่มร้อยละ ๕ ของภำษีที่ค้ำง
 ๓. ช�ำระเกิน ๒ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน ก�ำหนดเงินเพิ่มร้อยละ ๗.๕ ของภำษีที่ค้ำง
 ๔. ช�ำระเกิน ๓ เดือนขึ้นไป ก�ำหนดเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของภำษีที่ค้ำง
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การยื่นภาษีป้าย
 ยื่นแบบ ภ.ป.๑ ภำยในเดือนมกรำคม-มีนำคม ของทุกปี
หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษี
 ๑. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน/บัตรประจ�ำตัวประชำชนของเจ้ำของป้ำย (รับรองส�ำเนำถูกต้อง)
 ๒. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน/บัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบ (กรณีมอบอ�ำนำจ) (รับรองส�ำเนำถูกต้อง)
 ๓. หนังสือมอบอ�ำนำจ
 ๔. รำยละเอียดเกี่ยวกับป้ำย เช่น ข้อควำมบนป้ำย ขนำดของป้ำย เป็นต้น
 ๕. เลขที่ที่ติดตั้งหรือแสดงปำ้ย
อัตราภาษีป้าย
 ๑. อักษรไทยล้วน คิดอัตรำ ๓ บำท ต่อ ๕๐๐ ตำรำงเซ็นติเมตร
 ๒. อักษรไทยปนอักษรตำ่งประเทศหรือปนกับภำพและเครื่องหมำยอื่น คิดอัตรำ ๒๐ บำท ต่อ ๕๐๐ ตำรำงเซนติเมตร
 ๓. ปำ้ยดังต่อไปนี้ คิดอัตรำ ๔๐ บำท ต่อ ๕๐๐ ตำรำงเซนติเมตร
    ก. ปำ้ยที่ไม่อักษรไทย ไม่ว่ำจะมีภำพหรือเครื่องหมำยใดๆ
    ข. ปำ้ยทีมีอักษรไทยบำงส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต�่ำกว่ำอักษรตำ่งประเทศ
 ๔. ป้ำยตำม ข้อ ๑, ๒, ๓ เมอืค�ำนวณพืน้ทีข่องป้ำยแล้ว ถ้ำมอีตัรำทีต้่องเสยีต�ำ่กว่ำป้ำยละ ๒๐๐ บำท ให้เสยีภำษป้ีำยละ ๒๐๐ บำท  

**** ช�ำระภำษีป้ำยภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมินจำกพนักงำนเจ้ำหนำ้ที่เงินเพิ่ม
ไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีปำ้ยภำยในก�ำหนด ให้เสียเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของคำ่ภำษี ****

ค่าธรรมเนียมกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 กำรยื่นค�ำร้องต่อใบอนุญำตก่อนวันหมดอำยุ ภำยใน ๑๕ วัน
หลักฐานในการขอค�าร้อง
 ๑. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของเจ้ำของกิจกำร(รับรองส�ำเนำถูกต้อง)
 ๒. ส�ำเนำทะเบียนของเจ้ำของกิจกำร(รับรองส�ำเนำถูกต้อง)
 ๓. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน/บัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบ(กรณีมอบอ�ำนำจ)(รับรองส�ำเนำถูกต้อง)
 ๔. หนังสือมอบอ�ำนำจ
 ๕. ส�ำเนำใบประกอบกิจกำร (รับรองส�ำเนำถูกต้อง)

*** ช�ำระเงินภำยใน ๑๕ วัน นับจำกวันที่ยื่นค�ำร้องต่อเจำ้หน้ำที่ ***
**** เงินเพิ่มร้อยละ ๒๐ ของเงินค่ำธรรมเนียม ****
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ถิ่นบำงเตย



ก�านัน – ผู้ใหญ่บ้าน 
นายกฤษดา     สุขสมัย    ก�านันต�าบลบางเตย     ๐๘๙-๘๑๑๕๔๕๓
นายส�าเริง       อุยบางเตย   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑     ๐๘๙-๘๑๕๐๓๕๖
นายณรงค์       ปิ่นบัวทอง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒     ๐๘๙-๒๒๐๘๐๘๕
นายอภิชาติ        สุขสมัย    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔     ๐๘๖-๘๙๓๘๖๙๙
นายธวัช        ไทยทว ี   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕     ๐๘๙-๕๕๐๑๙๓๑
นายสมัย        สร้อยทอง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖     ๐๘๑-๕๗๑๖๒๑๓
นายณรงค์ฤทธิ์       โถค้า    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗     ๐๘๐-๐๔๔๗๗๗๘

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคอรำง ตั้งอยู่ ๔๐ หมู่ที่ ๒ ต�ำบลบำงเตย อยู่ในบริเวณโรงเรียนบำ้นบำงเตยในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย  

เปิดรบัสมคัรเดก็เลก็เข้ำเรยีนในศนูย์พฒันำเดก็เลก็ ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ตดิต่อขอรบัทรำบรำยละเอยีดขอรบัใบสมคัร ตัง้แต่วนัที ่๓-๒๘ กมุภำพันธ์ ๒๕๕๗

และยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓-๓๑ มีนำคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบำ้นคอรำงในวันและเวลำรำชกำร โทร. ๐๘๖-๘๐๒๕๓๕๔

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กอ
งคลัง

 รับช�ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดินภำยในเดือนกุมภำพันธ์ของทุกปี รับยื่นแบบช�ำระภำษีป้ำยภำยในเดือนมีนำคมของทุกปี ช�ำระภำษีบ�ำรุงท้องที่

ภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี รับยื่นค�ำร้องขอต่อใบอนุญำตค่ำธรรมเนียมกิจกำรค้ำที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ก่อนหมดอำยุภำยใน ๑๕ วัน 

** หำกไม่ยื่นแบบช�ำระตำมระยะเวลำที่ก�ำหนดต้องเสียเงินเพิ่มตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ **

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง  ๐๓๔-๓๙๓๙๒๗-๘ ต่อ ๒๒

กองช่าง

 กำรขออนุญำตก่อสรำ้งที่เข้ำลักษณะอำคำรและต้องขออนุญำตดังนี้

 ๑. อำคำรที่มีกำรก่อสรำ้งขึ้นมำใหม่ล้วนๆ

 ๒. กำรต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำรที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นกำรเพิ่มน�้ำหนักให้แก่ตัวอำคำรหลังเก่ำที่สรำ้งไว้ก่อนแล้ว หรือเป็นกำรต่อเติมที่ขยำยเนื้อที ่

  มำกกว่ำเดิม

 ๓. กำรแปลงหรือเปลี่ยนสภำพอำคำร ซึ่งก่อนนั้นเป็นกำรควบคุมเพื่อใช้ประโยชน์อยำ่งอื่นแล้วมีกำรปรับเปลี่ยนเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่

 ๔. กำรแปลงหรือเปลี่ยนอำคำรที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์หรือทำงเข้ำออกไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน เพื่อประโยชน์อย่ำงอื่น

 ๕. กำรรือ้ถอนอำคำรทีห่่ำงบรเิวณสำธำรณะน้อยกว่ำ ๒ เมตรหรอืรือ้ถอนอำคำรสงูเกนิ ๑๕ เมตร ทีห่่ำงจำกอำคำรอืน่หรอืทีส่ำธำรณะน้อยกว่ำ ๑๕ เมตร

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองชำ่ง  ๐๓๔-๓๙๓๔๒๗-๘ ต่อ ๑๖

 

หัวหน้าส่วนราชการ
นายณัฏฐพล       สุขนันทฬส    ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล   ๐๘๖-๗๔๔๔๑๖๔
นางสาววัชรินทร์ธรณ์   สมบูรณ์พงศ ์   ผู้อ�านวยการกองช่าง     ๐๘๑-๘๕๐๓๖๖๑ 
นางสาวสิรภัทร      เงินค�า     ผู้อ�านวยการกองคลัง     ๐๙๐-๗๙๑๔๙๑๗
นางจุฑามณี      สืบสียง     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    ๐๘๑-๓๘๔๕๔๕๓ 
นางสาวกัญญา      ปรีประชา    หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๐๘๕-๒๙๖๓๓๐๐

หมายเลขโทรศพัท์ทีส่�าคญั 
ท่ีว่าการอ�าเภอสามพราน        ๐๓๔-๓๙๓๕๖๕
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล ต�าบลบางเตย  ๐๓๔-๒๘๘๕๑๖
โรงพยาบาลนครปฐม         ๐๓๔-๒๕๔๒๘๓
โรงพยาบาลสามพราน         ๐๓๔-๓๑๑๐๒๑
โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์ (วดัไร่ขงิ)    ๐๓๔-๓๒๑๙๘๓ ต่อ ๕
การไฟฟ้าอ�าเภอสามพราน       ๐๓๔-๓๑๑๗๕๖
การไฟฟ้าอ�าเภอพทุธมณฑล       ๐๒-๔๒๐๗๘๕๗

ส�านกังานสาธารณสุขอ�าเภอสามพราน  ๐๓๔-๓๒๒๖๙๐
เกษตรอ�าเภอสามพราน     ๐๓๔-๓๒๑๙๗๒
ทีท่�าการไปรษณีย์ไร่ขงิ      ๐๓๔-๓๒๒๙๘๘
การประปาภมิูภาคสาขาสามพราน  ๐๓๔-๓๒๕๐๗๗,
           ๐๓๔-๓๒๒๖๘๑
การประปาภมิูภาคสาขาอ้อมน้อย   ๐๒-๔๐๐๘๐๐๘-๙

ข่าวองค์การบริหารส่วนต�าบลบางเตย



คณะผู้บริหาร
องค์การบริหาร
ส่วนตำ บลบางเตย

หมายเลขโทรศัพท์

สภา
องค์การบริหาร
ส่วนตำ บลบางเตย

องค์การบริหารส่วนตำ บลบางเตย

นำยวิทยำ  ชิวคำ้   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย  ๐๘๑-๖๒๗๑๗๒๙
นำยสุรพัต   กำระเกตุ  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย  ๐๘๑-๗๗๖๘๘๙๒
นำยสมพงษ์   เฟื่องบำงหลวง  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย  ๐๘๑-๔๕๑๗๘๓๐
นำยเปลี่ยน   ปิ่นบัวทอง  ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย ๐๒-๘๘๙๕๔๗๘
นำยมนตรี   กำระเวก  ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย ๐๘๑-๘๘๐๑๘๖๓
นำยสุรชัย   ทับทิมจรูญ  ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงเตย ๐๘๑-๘๓๘๔๑๐๐

นำยมำนพ   เฟื่องบำงหลวง  ประธำนสภำ อบต.บำงเตย    ๐๘๙-๔๙๖๖๔๗๕
นำยพูลผล   แซ่ซ ี   รองประธำนสภำ อบต.บำงเตย   ๐๘๑-๘๔๐๘๖๒๐
นำงธนิศำ   รอดรักวงศ์ไท  เลขำนุกำรสภำ อบต.บำงเตย    ๐๘๙-๘๙๙๐๕๑๖
นำยบุญมี   น้อยประชำ  สมำชิกสภำ อบต.บำงเตยหมู่ที่ ๑   ๐๘๑-๗๕๓๘๓๖๕
นำยวิม   เปรมปรีดิ ์  สมำชิกสภำ อบต.บำงเตยหมู่ที่ ๒   ๐๘๘-๘๙๓๙๔๕๖
นำยเสรี   ปิ่นบัวทอง  สมำชิกสภำ อบต.บำงเตยหมู่ที่ ๒   ๐๘๓-๕๕๒๙๐๖๔
นำยสุรวุฒิ   เกติพันธ ์  สมำชิกสภำ อบต.บำงเตยหมู่ที่ ๓   ๐๘๖-๙๙๕๐๘๙๐
นำยสมศักดิ์   สร้อยทอง  สมำชิกสภำ อบต.บำงเตยหมู่ที่ ๔   ๐๘๕-๑๕๕๓๐๗๗
นำยอรรถพล  พลชัย   สมำชิกสภำ อบต.บำงเตยหมู่ที่ ๔    ๐๘๑-๖๒๐๒๙๖๔
นำยนิคม   เจริญลักษณ์  สมำชิกสภำ อบต.บำงเตยหมู่ที่ ๕   ๐๘๑-๘๘๙๖๒๐๕
นำยอ�ำนำจ   ประสงค์สันติสุข สมำชิกสภำ อบต.บำงเตยหมู่ที่ ๕   ๐๘๒-๓๕๐๑๒๗๙ 
นำยอุทัย   แย้มประชำ  สมำชิกสภำ อบต.บำงเตยหมู่ที่ ๖   ๐๘๗-๙๗๘๔๙๑๒
นำยฉลอง   จันทรำภำษ  สมำชิกสภำ อบต.บำงเตยหมู่ที่ ๖   ๐๘๑-๙๓๑๒๗๙๐
นำงสำววำรุณ ี แซ่บู ๊   สมำชิกสภำ อบต.บำงเตยหมู่ที่ ๗   ๐๘๑-๑๙๗๑๒๐๓
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