ประวัติศาสตร์จงั หวัดสระบุรี
“สระบุร”ี ตัง้ อยูใ่ นภาคกลางของประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรงสันนิษฐานว่า เมืองสระบุรตี งั ้ ขึน้ ประมาณ พ.ศ. ๒๐๙๒ ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา คือหลังจากเสด็จขึน้ ครองราชย์แล้วปีเศษ (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๙๑–
๒๑๑๑)

มูลเหตุตงั ้ เมืองสระบุรี
ลักษณะการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาระยะนัน้ แบ่งการปกครองออกเป็ นอย่างนี้
๑. หัวเมืองชัน้ ในและชานเมือง เรียกว่า มณฑลราชธานี ได้แก่ เมืองทีต่ งั ้ อยูใ่ กล้พระนคร
ทีป่ รากฏนามสําคัญคราวนัน้ มี เมืองชลบุร ี เมืองราชบุร ี เมืองเพชรบุรแี ละเมืองชัยนาท เป็ นต้น
๒. หัวเมืองชานเมือง ได้แก่ เมืองลพบุร ี เมืองสุพรรณบุร ี เมืองนครนายก เป็ นต้น
๓. หัวเมืองฝา่ ยเหนือ มีเมืองนครสวรรค์ เมืองสุโขทัย และเมืองพิษณุโลก เป็ นต้น
๔. หัวเมืองด้านตะวันออก มีเมืองนครราชสีมา เมืองเพชรบูรณ์ และเมืองจันทบุร ี ตลอดจน
เมืองปราจีนบุร ี เป็ นต้น
๕. หัวเมืองด้านตะวันตก มีเมืองมะริด เมืองตะนาวศรี เป็ นต้น
๖. หัวเมืองปกั ษ์ใต้ มีเมืองนครศรีธรรมราช เมืองสุราษฎร์ธานี เป็ นต้น
การสํารวจสํามะโนครัวชายฉกรรจ์ หรือทีเ่ รียกว่า “สักเลข” สมัยโน้น ได้แก่ การออกสํารวจ
ชายหนุ่ มรุน่ ฉกรรจ์เข้ารับราชการทหารนัน่ เอง สมัยนัน้ ผูค้ นอยูส่ ่วนเมืองใด ก็ให้สงั กัดหัวเมืองนัน้ ๆ ยัง
ไม่ได้เรียกเข้ามาร่วมกันกับมณฑลราชธานีแต่อย่างใด
เนื่องจากมีความลักลันไม่
่ เป็ นระเบียบในการเกณฑ์ไพร่พลเช่นนี้
พอเกิดศึกสงครามมา
ประชิดติดพระนคร จึงไม่สามารถเรียกระดมพลได้เต็มที่ เนื่องจากเมืองไทยว่างเว้นศึกสงครามมาระยะ
หนึ่ง พอมีพม่าข้าศึกมา (พระเจ้าตะเบงชะเวตีแ้ ห่งหงสาวดี) ยกทัพมาไทยเราก็พ่ายถึงกับต้องสูญเสีย
สมเด็จพระศรีสุรโิ ยทัยอัครมเหสี ถูกพระเจ้าแปรแม่ทพั พม่าฟนั สิน้ พระชนม์บนคอช้าง คราวทีไ่ สช้าง
ออกไปกัน้ ช้างพระทีน่ งสมเด็
ั่
จพระเจ้าจักรพรรดิมใิ ห้เป็ นอันตรายในสนามรบ (ทุ่งลุมพี ชานพระนครศรีอยุธยา ด้านทิศเหนือ)
ด้วยเหตุน้ีเอง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ จึงโปรดฯ ให้ตงั ้ เมืองใหม่ขน้ึ อีก ๓ เมือง เพื่อให้
สะดวกรวดเร็วและได้ผลทันต่อเหตุการณ์บา้ นเมืองคราวเกิดศึกสงคราม คือ
๑. ยกบ้านตลาดขวัญ ขึน้ เป็ น เมืองนนทบุร ี
๒. ยกบ้านท่าจีน ขึน้ เป็ น เมืองสาครบุร ี (จังหวัดสมุทรสาคร)
๓. แบ่งเอาเขตเมืองราชบุร ี กับเขาเมืองสุพรรณบุร ี มารวมกันตัง้ ขึน้ เป็ น เมืองนครชัยศรี
(อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม)
ทัง้ นี้จะสังเกตได้ว่า เมืองเดิมทีต่ งั ้ อยูช่ านพระนครเคยมีอยูเ่ ดิมแล้ว เช่น เมืองสุพรรณบุร ี
เมืองอินท์บุร ี เมืองพรหมบุร ี เมืองสิงห์บุร ี และเมืองลพบุร ี เมือ่ ตัง้ เมืองเพิม่ เข้ามาอีก จึงสามารถจะ

๒
ติดต่อกันได้แต่ละหัวเมืองภายในหนึ่งวันเท่านัน้
นี้เป็ นมูลเหตุตงั ้ เมืองขยายออกไปรอบพระนครหลวง
เพื่อรวบรวมไพร่พลไว้ต่อสูข้ า้ ศึก
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงสันนิษฐานไว้ว่า เมืองสระบุร ี เมืองฉะเชิงเทรา คง
จะถูกตัง้ ขึน้ ด้วยกันคราวนัน้ เป็ นแน่ แท้ จากพระราชพงศาวดารทีป่ รากฏตอนหนึ่งว่า
“ไพร่บา้ นเมืองตรีจตั วา ปากใต้ฝา่ ยเหนือ เข้าพระนครครัง้ นี้น้อยนัก หนีออกอยูป่ า่ ห้วยเขา
ต้อนไม่ได้เป็ นอันมาก ให้เอาบ้านท่าจีน ตัง้ เป็ นเมืองสาครบุร ี ให้เอาบ้านตลาดขวัญ ตัง้ เป็ นเมืองนนทบุร ี
ให้แบ่งเอาแขวงเมืองราชบุร ี แขวงเมืองสุพรรณบุร ี ตัง้ เป็ นเมืองนครชัยศรี แล้วปรึกษาว่า กําแพงลพบุร ี
(เมืองนครนายก เมืองสุพรรณบุร)ี ๓ เมืองนี้ควรจะล้างเสียหรือจะเอาไว้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระรามเมศวร พระมหินทราธิราช กับมุขมนตรีพร้อมกันปรึกษากราบทูลว่า จะให้ไปรับทัพหัวเมืองนัน้ ถ้ารับได้
ก็จะเป็ นคุณ ถ้ารับมิได้ขา้ ศึก สังกัดสมสกรรจ์พนั จะอาศัยให้รอ้ื กําแพงเสียดีกว่า สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ก็
บัญชาตาม แล้วให้ตงั ้ พิจารณาเลขลําเครือ่ ง ๒๐๐,๐๐๐ เศษ” ๑
อนึ่งเมืองสระบุรนี นั ้ ทีต่ งั ้ ตัวเมืองคราวแรก คงจะไม่ได้กําหนดเขตแดนไว้แน่ นอนและยังไม่
ปรากฏว่าเคยได้ตงั ้ ผูร้ งั ้ ตําแหน่ งเจ้าเมืองอย่างเป็นทางการ แต่อย่างใดไว้คงจะแบ่งเอาบางส่วนจากแขวง
เมืองลพบุร ี แขวงเมืองนครราชสีมา และแขวงเมืองนครนายก ตัง้ ขึน้ เป็ นเมืองสระบุร ี ในคราวเดียวกัน
นัน้ ทัง้ นี้เพราะเขตทีก่ นั ขึน้ เป็ นเมืองสระบุร ี เป็ นเขตทีค่ ลุมบางส่วนของลําแม่น้ําป่าสัก สะดวกต่อการ
เดินทัพขึน้ ไปทางภาคตะวันออก - ตะวันออกเฉียงเหนือ และยังเคยเป็ นเส้นทางทีพ่ วกขอมสมัยโบราณ
เคยใช้เดินทางมาก่อนแล้วด้วย
เส้นทางคมนาคมพวกขอมผ่านเมืองสระบุรสี มัยโบราณ (ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา)
ในหนังสือเรือ่ ง “เทีย่ วตามทางรถไฟ” พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ
ได้ทรงอธิบายแยกเรือ่ งความเป็ นมาของสระบุรไี ว้แต่ละยุคสมัย ดังนี้

สมัยกรุงละโว้ (ลพบุรี) ต่อมาถึงสมัยอโยธยา
“ท้องทีอ่ นั เป็ นเขตจังหวัดสระบุร ี แต่โบราณครัง้ เมือ่ พวกขอมยังเป็ นใหญ่ในประเทศนี้ อยู่
ในทางหลวงสายหนึ่ง ซึง่ พวกขอมไปมาติดต่อกับราชธานีทน่ี ครหลวง (ซึง่ เรียกในภาษาขอมว่า นครธม)
ยังมีเทวสถานซึง่ พวกขอมสร้างเป็ นปรางค์หนิ ไว้ตามทีไ่ ด้ตงั ้ เมืองปรากฏอยูเ่ ป็ นระยะมา
คือในเขต
จังหวัดปราจีนบุร ี มีทอ่ี ําเภอวัฒนานครแห่ง ๑ ทีด่ งศรีมหาโพธิ ์แห่ง ๑ ต่อมาถึงเขตจังหวัดนครนายก มีท่ี
ดงละครแห่ง ๑ แล้วมามีทบ่ี างโขมด ทางขึน้ พระพุทธบาทอีกแห่ง ๑ ต่อไปก็ถงึ ลพบุร ี ซึง่ เป็นเมืองหลวง
ของมณฑลละโว้ ทีพ่ วกขอมมาตัง้ ปกครอง แต่ทใ่ี กล้ลาํ นํ้ าปา่ สักซึง่ ตัง้ จังหวัดสระบุร ี หาปรากฏสิง่ สําคัญ
ครัง้ ขอมอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ เพราะฉะนัน้ เมืองสระบุรเี ห็นจะเป็นเมืองตัง้ ขึน้ ต่อเมือ่ ไทยได้ประเทศนี้จาก
ขอมแล้ว ข้อนี้สมด้วยเค้าเงื่อนในพงศาวดาร ด้วยชื่อเมืองสระบุรปี รากฏในเรือ่ งพงศาวดารเป็ นครัง้ แรก
เมือ่ รัชกาลสมเด็จพระมหินทราธิราช…”

๑

พระราชพงศาวดารกรุงสยาม (จากต้นฉบับของปริตริ มิวเซียม) ฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๐๗

๓
สมัยกรุงศรีอยุธยา
“เมือ่ พระเจ้าหงสาวดีบเุ รงนองยกกองทัพมาล้อมพระนครศรีอยุธยา พระไชยเชษฐาเจ้า
กรุงศรีสตั นาคนหุตยกกองทัพเมืองเวียงจันท์ลงมาช่วยไทย เดินกองทัพเลียบลํานํ้ าปา่ สักลงมา พระเจ้าหงสาวดีให้พระมหาอุปราชคุมกองทัพไปซุ่มดักทางอยู่ทเ่ี มืองสระบุรตี กี องทัพกรุงศรีสตั นาคนหุตแตก
กลับไป ดังนี้เป็ นอันได้ความว่า เมืองสระบุรตี งั ้ มาก่อน พ.ศ. ๒๑๑๒ แต่จะตัง้ เมือ่ ใดข้อนี้ได้แต่สนั นิษฐาน
ตามเค้าเงือ่ นทีม่ อี ยู่ คือเมือ่ ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระราชบิดาของสมเด็จพระมหินทราธิราชนัน้ พระเจ้าหงสาวดีตะเบงชะเวตี้ ยกกองทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา เมือ่ พ.ศ. ๒๐๙๑ ในสมัยนัน้ มี
เมืองป้อมปราการเป็ นเขือ่ นขัณฑ์กนั ราชธานีอยู่ทงั ้ ๔ ทิศ คือเมืองสุพรรณบุรอี ยู่ทางทิศตะวันตก เมือง
ลพบุรอี ยูท่ างทิศเหนือ เมืองนครนายกอยู่ทางทิศตะวันออก และเมืองพระประแดงอยูท่ างทิศใต้ กองทัพ
พระเจ้าหงสาวดียกเข้ามาทางด่านพระเจดียส์ ามองค์ ข้างทิศตะวันตก กองทัพไทยจึงไปตัง้ ต่อสูอ้ ยูท่ ่ี
เมืองสุพรรณบุรรี บั ข้าศึกไม่อยูต่ อ้ งถอยเข้ามาเอาพระนครศรีอยุธยาเป็ นทีม่ นั ่ จึงได้ชยั ชนะ เป็ นเหตุให้
เห็นว่าเป็ นเมืองทีต่ งั ้ เป็ นเขื่อนขัณฑ์กนั พระนครนัน้ หาเป็ นประโยชน์ดงั ทีค่ าดมาแต่ก่อนไม่ ทีส่ ร้างป้อม
ปราการไว้ ถ้าข้าศึกเอาเป็ นทีม่ นสํ
ั ่ าหรับทําการสงครามแรมปี ตีพระนคร ก็จะกลับเป็ นประโยชน์แก่
ข้าศึก จึงให้รอ้ื ป้อมปราการเมืองสุพรรณบุร ี เมืองลพบุร ี และเมืองนครนายกเสียทัง้ ๓ เมือง คงไว้แต่ท่ี
เมืองพระประแดง ซึง่ รักษาทางปากนํ้ า อีกประการ ๑ เห็นว่า ทีร่ วบรวมผูค้ นในเวลาเกณฑ์ทพั ยังมีน้อย
แห่งนัก จึงได้ตงั ้ ตัวเมืองเพิม่ เติมขึน้ อีกหลายเมือง สําหรับเป็ นทีร่ วบรวมผูค้ นเพื่อจะได้เรียกระดมมา
รักษาพระนครได้ทนั ท่วงที ในเวลาการสงครามมีมาอีก เมืองทีต่ งั ้ ใหม่ครัง้ นัน้ ระบุช่อื ไว้ในหนังสือพระราช
พงศาวดาร แต่ทางทิศใต้กบั ทางทิศตะวันตก คือ เมืองนนทบุร ี ๑ เมือง สาครบุร ี ๑ (สมุทรสาคร) เมือง ๑
และเมืองนครไชยศรีเมือง ๑ แต่ทางทิศอื่นหาได้กล่าวไม่ เมืองสระบุร ี (และเมืองฉะเชิงเทรา) เห็นจะ
ตัง้ ขึน้ ในครัง้ นี้นนั ่ เอง คือตัง้ เมือ่ ราว พ.ศ. ๒๐๙๒ ก่อนปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารเพียง ๒๐ ปี
เหล่าเมืองทีต่ งั ้ ครัง้ นัน้ เป็ นแต่สาํ หรับรวบรวมผูค้ นดังกล่าวมา จึงกําหนดแต่เขตแดนมิได้สร้างบริเวณ
เมือง ผูร้ งั ้ ตัง้ จวน อยูท่ ไ่ี หนก็ช่อื ว่าเมืองอยูต่ รงนัน้ ไม่เหมือนเมืองทีต่ งั ้ มาแต่ก่อน เช่น เมืองราชบุร ี และ
เมืองเพชรบุร ี เป็ นต้น เมืองตัง้ สําหรับรวบรวมคนเช่นว่ามานี้ มีอกี หลายเมือง พึง่ มาตัง้ บริเวณเมือง
ประจําทีท่ วกั
ั ่ นต่อเมือ่ รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์”
ดังกล่าวมานี้ เป็ นประวัตคิ วามเป็ นมาของเมืองสระบุรโี ดยมีเค้าเงือ่ นพอเชื่อถือได้ไม่น้อย
เลย
นามเจ้าเมืองสระบุรีที่ปรากฏในพงศาวดาร
ตําแหน่ งบรรดาศักดิ ์เจ้าเมืองสระบุร ี ปรากฏเด่นชัดในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๑๒๕ ก่อนทีพ่ ระองค์จะเสด็จยกทัพไทยไปตีเมืองเขมร แต่ไม่ทราบนามจริง คงทราบแต่ว่า
มีบรรดาศักดิ ์เป็ น “พระสระบุร”ี เท่านัน้ ซึง่ เทียบเท่ากับเจ้าเมืองฉะเชิงเทรา ทีม่ บี รรดาศักดิ ์เป็ น “พระ”
เช่นกัน ส่วนเจ้าเมืองนครนายกกับเจ้าเมืองปราจีนบุร ี มีบรรดาศักดิ ์เป็ น “พระยา”
เจ้าเมืองสระบุรสี มัยสมเด็จพระนเรศวรนัน้ น่ าจะยังเป็ นคนไทยภาคกลางอยู่ มีหน้าทีค่ ุม
รักษาฉางข้าวไว้ให้กองทัพหลวง ครัง้ ยกไปตีเขมรคราวนัน้ คงจะเป็ นเพราะให้ชาวเมืองสระบุร ี สมัยนัน้
ทําไร่ทาํ นาเก็บเกี่ยวข้าวไว้สาํ หรับทางราชการงานสงครามเมือ่ ต้องการ

๔
สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
จวบกระทังสมั
่ ยกรุงรัตนโกสินทร์ ตําแหน่ งเจ้าเมืองสระบุร ี ก็ยงั มีบรรดาศักดิ ์เป็ นพระอยูถ่ งึ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๓) เจ้าเมืองสระบุรมี บี รรดาศักดิ ์เป็ น “พระยาสุราราชวงศ์”
ตามพระราชพงศาวดารว่าเป็ นชนเผ่าลาวพุงดํา
ซึง่ ถูกเกณฑ์อพยพมาตัง้ แต่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ยังเป็ นเจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ ยกทัพขึน้ ไปตีนคร
เวียงจันทน์ (สมัยกรุงธนบุร)ี แล้วมาตัง้ รกราก ณ แขวงเมืองสระบุร ี พ.ศ. ๒๓๒๔ แต่พระยาสุราราชวงศ์
เจ้าเมืองสระบุรคี นนี้ถูกเมืองขวาเชียงใต้ แม่ทพั เจ้าอนุ วงศ์เวียงจันทน์ยกทัพลงมาต้อนครัวชาวสระบุรขี น้ึ
ไปเมือ่ พ.ศ. ๒๓๖๙ คาดว่าคงจะเสียชีวติ คราวคุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) สูก้ บั ไพร่พลลาวเวียงจันทน์ทท่ี ่งุ
สัมฤทธิ ์ เมืองพิมาย นครราชสีมา
ล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๔) ระยะนัน้ การปกครองหัวเมืองยังไม่เข้ารูปลักษณะการปกครองอย่างสมัยนี้ เจ้าเมืองสระบุร ี ท่านผูน้ ้คี งจะเป็ นลาวพุงดํา
เชือ้ สายจากนครเวียงจันทน์ดว้ ย ทางการมีการแต่งชื่อเจ้าเมือง และกรมการเมืองใหม่กนั อีก คือ
เมืองลพบุร ี เดิมนามว่า พระนครพราหมณ์ ตัง้ ใหม่เป็ นพระยาสุจริตรักษาลพบุรานุ รกั พิทกั ษ์ทวีชาติภูม ิ ตําแหน่ งเจ้าเมือง ส่วนปลัดเมืองเดิมนามว่า ขุนบุรรี าชรักษา ตัง้ ใหม่เป็นพระนคร
พราหมณ์
เมืองพระพุทธบาท (แก้วประศักเมืองปรันตปะ) เดิมนามว่า ขุนอนันตคีร ี ตัง้ ใหม่เป็ นหลวง
สัจจภัณฑคิร ี ศรีรตั นไพรวัน เจติยาสันคามวาสีนพคูหาพนมโขลน
เมืองสระบุร ี เดิมนามว่า ขุนสรบุรปี ลัด ตัง้ ใหม่เป็ น พระสยามลาวบดีปลัด ตําแหน่ งเจ้าเมือง

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
หลังจากจัดหน่ วยราชการบริหารส่วนกลางโดยมีกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะเป็ นส่วน
ราชการทีเ่ ป็ นศูนย์กลางอํานวยการปกครองประเทศและควบคุมหัวเมืองทัวประเทศแล้
่
ว การจัดระเบียบ
การปกครองต่อมาก็มกี ารจัดตัง้ หน่ วยราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
มีสภาพและฐานะเป็ นตัวแทนหรือ
หน่ วยงานประจําท้องทีข่ องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อันได้แก่ การจัดรูปการปกครองแบบเทศาภิบาล ซึง่
ถือได้ว่า เป็ นระบบการปกครองอันสําคัญยิง่ ทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ
ทรงนํ ามาใช้ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมภิ าคในสมัยนัน้
การปกครองแบบ
เทศาภิบาล
เป็ นระบบการปกครองส่วนภูมภิ าคทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการจากส่วนกลางออกไป
บริหารราชการใน ท้องทีต่ ่างๆ เป็ นการรวมอํานาจเข้ามาไว้ในส่วนกลางอย่างมีระเบียบ และเปลีย่ น
ระบบการปกครอง ประเพณีปกครองดัง้ เดิมของไทย คือระบบกินเมือง ให้หมดไป
การปกครองหัวเมืองก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบังคับบัญชามี
ความหมายแตกต่างกันออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถิน่
หัวเมืองหรือประเทศราชยิง่ ไกลไปจาก
กรุงเทพฯ เท่าใด ก็ยงิ่ มีอสิ ระในการปกครองตนเองมากขึน้ เท่านัน้ ทัง้ นี้เนื่องจากทางคมนาคมไปมาหาสู่
ลําบาก หัวเมืองทีร่ ฐั บาลปกครองบังคับบัญชาได้โดยตรงก็มแี ต่หวั เมืองจัตวาใกล้ๆ ส่วนหัวเมืองอื่นๆ มี
เจ้าเมืองเป◌็นผูป้ กครองแบบกินเมืองและมีอํานาจอย่างกว้างขวาง ในสมัยทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ดํารงตําแหน่ งเสนาบดี พระองค์ได้จดั ให้รวมอํานาจการปกครองเข้ามาอยู่

๕
ยังจุดเดียวกัน โดยจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ มีขา้ หลวงเทศาภิบาลเป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาหัวเมือง
ทัง้ ปวง ซึง่ หมายความว่ารัฐบาลมิให้อํานาจการบังคับบัญชาหัวเมืองไปอยู่ทเ่ี จ้าเมือง ระบบการปกครอง
แบบเทศาภิบาลเริม่ จัดตัง้ แต่ พ.ศ.๒๔๓๕ จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงสําเร็จและเพื่อความเข้าใจเรือ่ งนี้
เสียก่อนในเบือ้ งต้น จึงจะขอนําคําจํากัดความของ “การเทศาภิบาล” ซึง่ พระยาราชเสนา (สิร ิ เทพหัสดิน
ณ อยุธยา) อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยตีพมิ พ์ไว้ ซึง่ มีความว่า
“การเทศาภิบาล
คือ
การปกครองโดยลักษณะทีจ่ ดั ให้มหี น่ วยบริหารราชการอัน
ประกอบด้วยตําแหน่ งข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และเป็ นที่
ไว้วางใจของรัฐบาลของพระองค์ รับแบ่งภาระของรัฐบาลกลาง ซึง่ ประจําอยูแ่ ต่เฉพาะในราชธานีนัน้
ออกไปดําเนินงานในส่วนภูมภิ าค เป็ นสื่อกลางระหว่างประชากรของประเทศซึง่ อยู่ห่างไกลจากรัฐบาลซึง่
อยูใ่ นราชธานี ให้ได้ใกล้ชดิ กับอาณาประชากร เพื่อให้ได้รบั ความร่มเย็นเป็ นสุขและความเจริญทัวถึ
่ งกัน
โดยมีระเบียบแบบแผนอันเป็ นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้วย จึงแบ่งเขตการปกครองโดยขนาด
ลดหลันกั
่ นเป็ นขัน้ อันดับดังนี้คอื ส่วนใหญ่เป็ นมณฑล รองถัดลงไปเป็ นเมือง คือ จังหวัด รองไปอีกเป็ น
อําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น จัดแบ่งหน้าทีร่ าชการเป็ นส่วนสัดแผนกงานให้สอดคล้องกับทํานองการของ
กระทรวงทบวง กรม ในราชธานี และจัดสรรข้าราชการทีม่ คี วามรู้ สติปญั ญา ความประพฤติด ี ให้ไป
ประจําทํางานตามตําแหน่ งหน้าทีม่ ใิ ห้มกี ารก้าวก่ายสับสนกันดังทีเ่ ป็ นมาแต่ก่อน
เพื่อนํามาซึง่ ความ
เจริญเรียบร้อย และรวดเร็ว แก่ราชการและธุรกิจของประชาชน ซึง่ ต้องอาศัยทางราชการเป็ นทีพ่ ง่ึ ด้วย”
จากคําจํากัดความดังกล่าวข้างต้น ควรทําความเข้าใจบางประการเกีย่ วกับการจัดระเบียบ
การปกครองแบบเทศาภิบาล ดังนี้
การเทศาภิบาล นัน้ หมายความรวมว่า เป็ น “ระบบ” การปกครองอาณาเขตชนิดหนึ่งซึง่
เรียกว่า “การปกครองส่วนภูมภิ าค” ส่วน “มณฑลเทศาภิบาล” นัน้ คือ ส่วนหนึ่งของการปกครองชนิดนี้
และยังหมายความอีกว่า ระบบเทศาภิบาลเป็ นระบบทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการส่วนกลางไปบริหาร
ราชการในท้องทีต่ ่างๆ แทนทีส่ ่วนภูมภิ าคจะจัดปกครองกันเอง เช่นทีเ่ คยปฏิบตั มิ าแต่เดิม อันเป็ นระบบ
กินเมือง ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลจึงเป็ นระบบการปกครองซึง่ รวมอํานาจเข้ามาไว้ในส่วนกลาง
และริดรอนอํานาจของเจ้าเมืองตามระบบกินเมืองลงอย่างสิน้ เชิง
นอกจากนี้ มีขอ้ ทีค่ วรทําความเข้าใจอีกประการหนึ่ง คือ ก่อนการจัดระเบียบการปกครอง
แบบเทศาภิบาลนัน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก่อนปฏิรปู การปกครองก็มกี ารรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑล
เหมือนกัน แต่มณฑลสมัยนัน้ หาใช่มณฑลเทศาภิบาลไม่ ดังจะอธิบายโดยย่อดังนี้ เมือ่ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระปิ ยมหาราช ทรงพระราชดําริจะจัดการปกครองพระราชอาณาเขตให้มนั่
คงและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทรงเห็นว่าหัวเมืองอันมีมาแต่เดิมแยกกันขึน้ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทย
บ้าง กระทรวงกลาโหมบ้าง และกรมท่าบ้าง การบังคับบัญชาหัวเมืองในสมัยนัน้ แยกกันอยูถ่ งึ ๓ แห่ง
ยากทีจ่ ะจัดระเบียบปกครองให้เป็ นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันได้ทวราชอาณาจั
ั่
กร ทรงพระราชดําริว่า
ควรจะรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ ปวงให้ขน้ึ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว จึงได้มพี ระ บรมราชโองการแบ่งหน้าทีร่ ะหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมเสียใหม่ เมือ่ วันที่ ๒๓
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เมือ่ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปกครองหัวเมืองทัง้ ปวงแล้ว จึงได้

๖
รวบรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑลทีข่ า้ หลวงใหญ่เป็ นผูป้ กครอง การจัดตัง้ มณฑลในครัง้ นัน้ มีอยูท่ งั ้ สิน้ ๖
มณฑล คือ มณฑลลาวเฉียงหรือมณฑลพายัพ มณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรือ
ั่
มณฑลอีสาน มณฑลเขมรหรือมณฑลบูรพา และมณฑลนครราชสีมา ส่วนหัวเมืองทางฝงทะเลตะวั
นตก
บัญชาการอยู่ทเ่ี มืองภูเก็ต
การจัดรวบรวมหัวเมืองเข้าเป็น ๖ มณฑล ดังกล่าวนี้ ยังมิได้มฐี านะเป็ นมณฑลเทศาภิบาล
การจัดระบบการปกครองมณฑลเทศาภิบาลได้เริม่ อย่างแท้จริงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นต้นมา และก็มไิ ด้
ดําเนินการจัดตัง้ พร้อมกันทีเดียวทัวราชอาณาจั
่
กร แต่ได้จดั ตัง้ เป็นลําดับดังนี้
พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นปีแรกทีไ่ ด้วางแผนงานจัดระเบียบการบริหารมณฑลแบบใหม่เสร็จ
กระทรวงมหาดไทยได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ ๓ มณฑล คือมณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีนบุร ี
มณฑลนครราชสีมา ซึง่ เปลีย่ นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็ นแบบใหม่ และในตอนปลายนี้ เมือ่
โปรดเกล้าฯ ให้โอนหัวเมืองทัง้ ปวงซึง่ เคยขึน้ อยูใ่ นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศมา
ขึน้ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวแล้ว จึงได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลราชบุรขี น้ึ อีกมณฑล
หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๓ มณฑล คือ มณฑลนครชัยศรี มณฑลนครสวรรค์ และมณฑลกรุงเก่า และได้แก้ไขระเบียบการจัดมณฑลฝา่ ยทะเลตะวันตก คือ
ตัง้ เป็ นมณฑลภูเก็ต ให้เข้ารูปลักษณะของมณฑลเทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้รวมหัวเมืองมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๒ มณฑล คือ มณฑล
นครศรีธรรมราช และมณฑลชุมพร
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รวมหัวเมืองมลายูตะวันออกเป็ นมณฑลไทรบุร ี พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้ตงั ้ มณฑล
เพชรบูรณ์ขน้ึ อีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้เปลีย่ นแปลงสภาพของมณฑลเก่าๆ ทีเ่ หลืออยูอ่ กี ๓ มณฑล คือ มณฑล
พายัพ มณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ให้เป็ นมณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๔๗ ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเห็นว่ามีแต่จะสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ย
พ.ศ. ๒๔๔๙ จัดตัง้ มณฑลปตั ตานีและมณฑลจันทบุร ี
พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกครัง้ หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๕๑ จํานวนมณฑลลดลง เพราะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรใี ห้แก่องั กฤษเพือ่
แลกเปลีย่ นกับการแก้ไขสัญญาค้าขาย และเพื่อจะกู้ยมื เงินอังกฤษมาสร้างทางรถไฟสายใต้
พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้แยกมณฑลอีสานออกเป็ น ๒ มณฑล มีช่อื ใหม่ว่า มณฑลอุบลและมณฑล
ร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๕๘ จัดตัง้ มณฑลมหาราษฎร์ขน้ึ โดยแยกออกจากมณฑลพายัพ
เมืองสระบุร ี จึงพอทราบได้ว่า ทีต่ งั ้ ตัวเมืองดัง้ เดิม ตัง้ อยูบ่ ริเวณบึงหนองโง้ง ใกล้วดั
จันทบุร ี ตําบลศาลารีลาว ซึง่ ปจั จุบนั เป็ นตําบลเมืองเก่า อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุร ี ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓
ต่อมา เมือ่ เปลีย่ นแปลงตัวเจ้าเมืองคนใหม่ ก็ยา้ ยทีท่ ําการเจ้าเมืองต่อไปอยูท่ บ่ี า้ นไผ่ลอ้ ม
น้อย ตามบ้านเรือนทีเ่ จ้าเมืองสร้างอยูอ่ าศัย แต่กค็ งยังอยูใ่ นเขตอําเภอเสาไห้นนั ่ เอง ศาลากลางเมือง

๗
สระบุรยี งั คงอยูต่ รงนัน้ เรือ่ ยมาตราบเท่าสิน้ เจ้าเมืองทีท่ างมณฑลกรุงเก่าส่งมาปกครอง
เพราะเมือง
สระบุรสี มัยนัน้ สมัยแบ่งการปกครองเป็ นมณฑล เมืองสระบุรขี น้ึ อยูก่ บั มณฑลกรุงเก่า คือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปจั จุบนั
เจ้าเมืองคนใหม่ทท่ี างมณฑลแต่งตัง้ มาปกครองเมืองสระบุรรี ะหว่างทีศ่ าลากลางเมืองอยู่
บ้านไผ่ลอ้ มน้อยนัน้ คือ พระยาพิชยั รณรงค์สงคราม (ดิศ) มาเป็ นเจ้าเมืองตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๔๑ ถึง
๒๔๕๒
ท่านเจ้าคุณพิชยั ฯ เป็ นเจ้าเมืองสระบุรไี ม่นานนัก ก็พอดีในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ได้โปรดให้สร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือขึน้ มาถึงเมืองสระบุร ี
ท่านเจ้าคุณพิชยั เห็นว่าตัวเมืองเดิมทีเ่ สาไห้นนั ้ อยูห่ ่างไกลจากทางรถไฟ ภูมปิ ระเทศไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปจั จุบนั สมัยนัน้ ยากแก่การขยายเมืองในอนาคต จึงได้ดาํ เนินการสร้างศาลากลางขึน้ ใหม่
ณ บริเวณตําบลปากเพรียว การก่อสร้างได้ดําเนินการเรือ่ ยมาและสําเร็จสามารถโยกย้ายข้าราชการขึน้
ทํางานบนศาลากลางได้ ก็เข้าถึงเจ้าเมืองสระบุรคี นที่ ๓ คือ พระยาบุรสี ราธิการ (เป้า จารุเสถียร) บิดา
ของ จอมพลประภาส จารุเสถียร (ปี พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๔๕๗)
ศาลากลางหลังเก่าได้รบั ใช้ประชาชนเมืองสระบุรมี าจวบกระทังปี
่ พ.ศ. ๒๕๐๙ ทางการจึง
ใช้งบประมาณมาสร้างศาลากลางหลังใหม่ (ปจั จุบนั นี้) ในสมัยของนายประพจน์ เรขะรุจ ิ ดํารงตําแหน่ ง
ผูว้ ่าราชการจังหวัดสระบุร ี (พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๓)

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมืองเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองประเทศมา
เป็ นระบบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบัญญัตบิ ริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖
จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็นจังหวัดและอําเภอ
จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วยบริหาร
ราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวงประจําจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร เมือ่ ก่อนเปลีย่ นแปลงการ
ปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นจังหวัดและอําเภอแล้ว ยังแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็ นมณฑลอีกด้วย
เมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตริ ะเบียบราชการบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสีย เหตุทย่ี กเลิกมณฑลน่ าจะเนื่องจาก
๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ ะสังการและตรวจตรา
่
สอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศให้น้อยลง
๓. เห็นว่าหน่ วยมณฑลซ้อนกับหน่ วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล
รายงานต่อกระทรวง เป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
๔. รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ๆ มีนโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่ส่วนภูมภิ าค
ยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑลก็เพื่อให้แต่ละจังหวัดมีอํานาจเท่าเทียมกันนันเอง
่
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับ
หนึ่ง ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับจังหวัดมีหลักการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ดังนี้
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๑. จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล แต่จงั หวัดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลไม่
๒. อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ แต่เดิมตกอยูแ่ ก่คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการจังหวัด
นัน้ ได้เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั บุคคลคนเดียว คือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓. ในฐานะของคณะกรรมการจังหวัด ซึง่ แต่เดิมเป็นผูม้ อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการแผ่นดินในจังหวัด ได้กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่อมา
ได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามนัย
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าคเป็ น
๑. จังหวัด
๒. อําเภอ
จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องทีห่ ลายๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบ และ
เปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้
จังหวัดสระบุรปี จั จุบนั แบ่งการปกครองออกเป็ น ๑๐ อําเภอ และ ๑ กิง่ อําเภอ คือ
๑. อําเภอเมืองสระบุร ี
๒. อําเภอแก่งคอย
๓. อําเภอหนองแค
๔. อําเภอหนองแซง
๕. อําเภอบ้านหมอ
๖. อําเภอเสาไห้
๗. อําเภอพระพุทธบาท
๘. อําเภอวิหารแดง
๙. อําเภอมวกเหล็ก
๑๐. อําเภอหนองโดน
๑๑. กิง่ อําเภอดอนพุด
จังหวัดสระบุรมี เี ขตการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ๑ เขต มีจาํ นวนผูแ้ ทนราษฎร
จํานวน ๓ คน ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในปี ๒๕๒๖ มีผูส้ มัครได้รบั เลือกเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของจังหวัดสระบุร ี คือ
๑. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร
๒. นายเงิน บุญสุภา
๓. นายปองพล อดิเรกสาร
การปกครองส่วนภูมภิ าค นอกจากอําเภอและกิง่ อําเภอแล้ว ยังมีหน่ วยงานบริหารราชการ
ส่วนภูมภิ าคของหน่ วยงานต่างๆ ทีป่ ระจําในจังหวัดสระบุร ี ดังนี้
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๑. สํานักงานจังหวัดสระบุร ี
๒. ทีท่ าํ การปกครองจังหวัดสระบุร ี
๓. ทีท่ าํ การอัยการจังหวัดสระบุร ี
๔. กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุร ี
๕. เรือนจําจังหวัดสระบุร ี
๖. ทีท่ าํ การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุร ี
๗. สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดสระบุร ี
๘. ทีท่ าํ การโยธาธิการจังหวัดสระบุร ี
๙. สํานักงานแรงงานจังหวัดสระบุร ี
๑๐. ทีท่ าํ การประชาสงเคราะห์จงั หวัดสระบุร ี
๑๑. ทีท่ าํ การคลังจังหวัดสระบุร ี
๑๒. สํานักงานสรรพากรจังหวัดสระบุร ี
๑๓. สํานักงานสรรพสามิตจังหวัดสระบุร ี
๑๔. ทีท่ าํ การราชพัสดุจงั หวัดสระบุร ี
๑๕. สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุร ี
๑๖. สํานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดสระบุร ี
๑๗. สํานักงานประมงจังหวัดสระบุร ี
๑๘. สํานักงานปา่ ไม้จงั หวัดสระบุร ี
๑๙. สํานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดสระบุร ี
๒๐. สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสระบุร ี
๒๑. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุร ี
๒๒. สํานักงานขนส่งจังหวัดสระบุร ี
๒๓. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุร ี
๒๔. ทีท่ าํ การสัสดีจงั หวัดสระบุร ี
๒๕. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุร ี
๒๖. สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดสระบุร ี
๒๗. สํานักงานจัดรูปทีด่ นิ จังหวัดสระบุร ี
การบริหารราชการส่วนกลาง มีหน่ วยงานของส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ ทีม่ ที ต่ี งั ้ และพืน้ ที่
ทําการในเขตจังหวัดสระบุรอี กี ดังนี้
๑, ปา่ ไม้เขตสระบุร ี
๒. สถานีรถไฟจังหวัดสระบุร ี
๓. ทีท่ าํ การสถานีไฟฟ้าย่อยสระบุร ี
๔. สถานีตํารวจทางหลวงหินกอง
๕. สํานักงานพัฒนาชุมชนเขต ๑

๑๐
๖. ศูนย์มาลาเรียเขต ๑ พระพุทธบาท
๗. ศูนย์กามโรคเขต ๑ พระพุทธบาท
๘. ศูนย์วณ
ั โรคเขต ๑๑ พระพุทธบาท
๙. ศูนย์โภชนาการเขต ๑ พระพุทธบาท
๑๐. ศูนย์สุขาภิบาลเขต ๑ พระพุทธบาท
๑๑. ศูนย์ควบคุมโรคเรือ้ นเขต ๑ สระบุร ี
๑๒. สํานักงานประปาชนบทที่ ๑
๑๓. ไปรษณียโ์ ทรเลขสระบุร ี
๑๔. ไปรษณียโ์ ทรเลขปากเพรียว
๑๕. ศูนย์โทรคมนาคม
๑๖. โทรเลขสระบุร ี
๑๗. สวนพฤกษศาสตร์พุแค
๑๘. สวนปา่ พุแค
๑๙. ศูนย์เพาะชําภาคกลาง (พุแค)
๒๐. สถานีวนกรรมมวกเหล็ก
๒๑. สถานีบาํ รุงพันธุส์ ตั ว์ทบั กวาง
๒๒. สถานีผสมเทียมสระบุร ี
๒๓. โครงการสูบนํ้าและบํารุงรักษาเริงราง
๒๔. โครงการสูบนํ้าเสาไห้
๒๕. ชลประทานท่าหลวง
๒๖. นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท
๒๗. นิคมสร้างตนเองเลีย้ งโคนมมวกเหล็ก
๒๘. ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมไทย – เยอรมัน
๒๙. นิคมสร้างตนเองทับกวาง
๓๐. หน่ วยสหกรณ์นิคมหนองเสือ
๓๑. สํานักงานช่างตวงวัดที่ ๑๓
๓๒. โครงการสํารวจและพัฒนานํ้ าบาดาล
๓๓. อุทยานแห่งชาติน้ํ าตกสามหลัน่
๓๔. สวนรุกขชาติมวกเหล็ก
๓๕. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
๓๖. สํานักงานการไฟฟ้าจังหวัดสระบุร ี
๓๗. สํานักงานชุมสายโทรศัพท์จงั หวัดสระบุร ี
๓๘. ทีท่ าํ การแขวงการทางสระบุร ี

๑๑
๓๙. สํานักงานสถิตจิ งั หวัดสระบุร ี
๔๐. สํานักงานชลประทานและบํารุงรักษาคลองเพรียว
๔๑. สํานักงานออมสินจังหวัดสระบุร ี
๔๒. สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุร ี
ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี. สระบุร ี : โรงพิมพ์ปากเพรียวการช่าง ๒,
๒๕๒๗

