
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัสระบุรี 

 “สระบุร”ี ตัง้อยูใ่นภาคกลางของประเทศไทย สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรง-

ราชานุภาพ ทรงสนันิษฐานว่า เมอืงสระบุรตีัง้ขึน้ประมาณ พ.ศ. ๒๐๙๒ ในรชัสมยัสมเดจ็พระมหาจกัร-

พรรดแิห่งกรงุศรอียธุยา คอืหลงัจากเสดจ็ขึน้ครองราชยแ์ลว้ปีเศษ (ครองราชยร์ะหวา่ง พ.ศ. ๒๐๙๑–

๒๑๑๑)  

มลูเหตตุัง้เมืองสระบรีุ 

 ลกัษณะการปกครองสมยักรุงศรอียธุยาระยะนัน้ แบ่งการปกครองออกเป็นอย่างน้ี 

 ๑. หวัเมอืงชัน้ในและชานเมอืง เรยีกว่า มณฑลราชธานี ไดแ้ก่ เมอืงทีต่ ัง้อยูใ่กลพ้ระนคร  

ทีป่รากฏนามสาํคญัคราวนัน้ ม ีเมอืงชลบุร ีเมอืงราชบุร ีเมอืงเพชรบุรแีละเมอืงชยันาท เป็นตน้ 

 ๒. หวัเมอืงชานเมอืง ไดแ้ก่ เมอืงลพบุร ีเมอืงสุพรรณบุร ีเมอืงนครนายก เป็นต้น 

 ๓. หวัเมอืงฝา่ยเหนือ มเีมอืงนครสวรรค ์เมอืงสุโขทยั และเมอืงพษิณุโลก เป็นตน้ 

 ๔. หวัเมอืงดา้นตะวนัออก มเีมอืงนครราชสมีา เมอืงเพชรบรูณ์ และเมอืงจนัทบุร ีตลอดจน

เมอืงปราจนีบุร ีเป็นตน้ 

 ๕. หวัเมอืงดา้นตะวนัตก มเีมอืงมะรดิ เมอืงตะนาวศร ีเป็นตน้ 

 ๖. หวัเมอืงปกัษ์ใต ้มเีมอืงนครศรธีรรมราช เมอืงสุราษฎรธ์านี เป็นตน้ 

 การสาํรวจสํามะโนครวัชายฉกรรจ ์หรอืทีเ่รยีกว่า “สกัเลข” สมยัโน้น ไดแ้ก่ การออกสาํรวจ

ชายหนุ่มรุน่ฉกรรจเ์ขา้รบัราชการทหารนัน่เอง สมยันัน้ผูค้นอยูส่่วนเมอืงใด กใ็หส้งักดัหวัเมอืงนัน้ๆ ยงั

ไมไ่ดเ้รยีกเขา้มารว่มกนักบัมณฑลราชธานีแต่อยา่งใด 

 เน่ืองจากมคีวามลกัลัน่ไมเ่ป็นระเบยีบในการเกณฑไ์พร่พลเช่นน้ี พอเกดิศกึสงครามมา

ประชดิตดิพระนคร จงึไมส่ามารถเรยีกระดมพลไดเ้ตม็ที ่ เน่ืองจากเมอืงไทยว่างเวน้ศกึสงครามมาระยะ

หน่ึง พอมพีมา่ขา้ศกึมา (พระเจา้ตะเบงชะเวตีแ้หง่หงสาวด)ี ยกทพัมาไทยเรากพ็่ายถงึกบัตอ้งสญูเสยี

สมเดจ็พระศรสีุรโิยทยัอคัรมเหส ี ถูกพระเจา้แปรแมท่พัพมา่ฟนัสิน้พระชนมบ์นคอชา้ง คราวทีไ่สชา้ง

ออกไปกัน้ชา้งพระทีน่ัง่สมเดจ็พระเจา้จกัรพรรดมิใิหเ้ป็นอนัตรายในสนามรบ (ทุ่งลุมพ ี ชานพระนครศร-ี

อยธุยา ดา้นทศิเหนือ) 

 ดว้ยเหตุน้ีเอง สมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ จงึโปรดฯ ใหต้ัง้เมอืงใหมข่ึน้อกี ๓ เมอืง เพื่อให้

สะดวกรวดเรว็และไดผ้ลทนัต่อเหตุการณ์บา้นเมอืงคราวเกดิศกึสงคราม คอื 

 ๑. ยกบา้นตลาดขวญั ขึน้เป็น เมอืงนนทบุร ี

 ๒. ยกบา้นท่าจนี ขึน้เป็น เมอืงสาครบุร ี(จงัหวดัสมทุรสาคร) 

 ๓. แบ่งเอาเขตเมอืงราชบุร ี กบัเขาเมอืงสุพรรณบุร ี มารวมกนัตัง้ขึน้เป็น เมอืงนครชยัศร ี

(อําเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม) 

 ทัง้น้ีจะสงัเกตไดว้่า เมอืงเดมิทีต่ ัง้อยูช่านพระนครเคยมอียูเ่ดมิแลว้ เช่น เมอืงสุพรรณบุร ี

เมอืงอนิทบุ์ร ี เมอืงพรหมบุร ี เมอืงสงิหบุ์ร ี และเมอืงลพบุร ี เมือ่ตัง้เมอืงเพิม่เขา้มาอกี จงึสามารถจะ



 ๒ 

ตดิต่อกนัไดแ้ต่ละหวัเมอืงภายในหน่ึงวนัเท่านัน้ น้ีเป็นมลูเหตุตัง้เมอืงขยายออกไปรอบพระนครหลวง 

เพื่อรวบรวมไพรพ่ลไวต่้อสูข้า้ศกึ  

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงสนันิษฐานไวว้่า เมอืงสระบุร ีเมอืงฉะเชงิเทรา คง

จะถูกตัง้ขึน้ดว้ยกนัคราวนัน้เป็นแน่แท ้จากพระราชพงศาวดารทีป่รากฏตอนหน่ึงว่า 

“ไพรบ่า้นเมอืงตรจีตัวา ปากใตฝ้า่ยเหนือ เขา้พระนครครัง้น้ีน้อยนกั หนีออกอยูป่า่หว้ยเขา 

ตอ้นไมไ่ดเ้ป็นอนัมาก ใหเ้อาบา้นท่าจนี ตัง้เป็นเมอืงสาครบุร ีใหเ้อาบา้นตลาดขวญั ตัง้เป็นเมอืงนนทบุร ี

ใหแ้บ่งเอาแขวงเมอืงราชบุร ี แขวงเมอืงสุพรรณบุร ี ตัง้เป็นเมอืงนครชยัศร ี แลว้ปรกึษาว่า กําแพงลพบุร ี

(เมอืงนครนายก เมอืงสุพรรณบุร)ี ๓ เมอืงน้ีควรจะลา้งเสยีหรอืจะเอาไว ้สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ พระราม-

เมศวร พระมหนิทราธริาช กบัมขุมนตรพีรอ้มกนัปรกึษากราบทลูว่า จะใหไ้ปรบัทพัหวัเมอืงนัน้ ถา้รบัได้

กจ็ะเป็นคุณ ถา้รบัมไิดข้า้ศกึ สงักดัสมสกรรจพ์นัจะอาศยัใหร้ือ้กําแพงเสยีดกีว่า สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัก็

บญัชาตาม แลว้ใหต้ัง้พจิารณาเลขลาํเครือ่ง ๒๐๐,๐๐๐ เศษ”
๑
 

อน่ึงเมอืงสระบุรนีัน้ ทีต่ ัง้ตวัเมอืงคราวแรก คงจะไมไ่ดก้ําหนดเขตแดนไวแ้น่นอนและยงัไม่

ปรากฏว่าเคยไดต้ัง้ผูร้ ัง้ตําแหน่งเจา้เมอืงอยา่งเป็นทางการ แต่อยา่งใดไวค้งจะแบ่งเอาบางส่วนจากแขวง

เมอืงลพบุร ี แขวงเมอืงนครราชสมีา และแขวงเมอืงนครนายก ตัง้ขึน้เป็นเมอืงสระบุร ี ในคราวเดยีวกนั

นัน้ ทัง้น้ีเพราะเขตทีก่นัขึน้เป็นเมอืงสระบุร ี เป็นเขตทีค่ลุมบางส่วนของลาํแม่น้ําป่าสกั สะดวกต่อการ

เดนิทพัขึน้ไปทางภาคตะวนัออก - ตะวนัออกเฉียงเหนือ และยงัเคยเป็นเสน้ทางทีพ่วกขอมสมยัโบราณ

เคยใชเ้ดนิทางมาก่อนแลว้ดว้ย 

เสน้ทางคมนาคมพวกขอมผ่านเมอืงสระบุรสีมยัโบราณ (ก่อนสมยักรงุศรอียธุยา) 

ในหนงัสอืเรือ่ง “เทีย่วตามทางรถไฟ” พระนิพนธข์องสมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 

ไดท้รงอธบิายแยกเรือ่งความเป็นมาของสระบุรไีวแ้ต่ละยคุสมยั ดงัน้ี 

สมยักรงุละโว้ (ลพบรีุ) ต่อมาถึงสมยัอโยธยา 

   “ทอ้งทีอ่นัเป็นเขตจงัหวดัสระบุร ีแต่โบราณครัง้เมือ่พวกขอมยงัเป็นใหญ่ในประเทศน้ี อยู่

ในทางหลวงสายหน่ึง ซึง่พวกขอมไปมาตดิต่อกบัราชธานีทีน่ครหลวง (ซึง่เรยีกในภาษาขอมว่า นครธม) 

ยงัมเีทวสถานซึง่พวกขอมสรา้งเป็นปรางคห์นิไวต้ามทีไ่ดต้ัง้เมอืงปรากฏอยูเ่ป็นระยะมา คอืในเขต

จงัหวดัปราจนีบุร ีมทีีอ่ําเภอวฒันานครแห่ง ๑ ทีด่งศรมีหาโพธิแ์ห่ง ๑ ต่อมาถงึเขตจงัหวดันครนายก มทีี่

ดงละครแห่ง ๑ แลว้มามทีีบ่างโขมด ทางขึน้พระพุทธบาทอกีแห่ง ๑ ต่อไปกถ็งึลพบุร ีซึง่เป็นเมอืงหลวง

ของมณฑลละโว ้ ทีพ่วกขอมมาตัง้ปกครอง แต่ทีใ่กลล้าํน้ําปา่สกัซึง่ตัง้จงัหวดัสระบุร ี หาปรากฏสิง่สาํคญั

ครัง้ขอมอย่างหน่ึงอย่างใดไม ่ เพราะฉะนัน้เมอืงสระบุรเีหน็จะเป็นเมอืงตัง้ขึน้ต่อเมือ่ไทยไดป้ระเทศน้ีจาก

ขอมแลว้ ขอ้น้ีสมดว้ยเคา้เงื่อนในพงศาวดาร ดว้ยชื่อเมอืงสระบุรปีรากฏในเรือ่งพงศาวดารเป็นครัง้แรก 

เมือ่รชักาลสมเดจ็พระมหนิทราธริาช…” 

 

 

๑  พระราชพงศาวดารกรุงสยาม (จากตน้ฉบบัของปรติริมวิเซยีม) ฉบบัพมิพ ์พ.ศ. ๒๕๐๗ 

                                                           



 ๓ 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

     “เมือ่พระเจา้หงสาวดบุีเรงนองยกกองทพัมาลอ้มพระนครศรอียธุยา พระไชยเชษฐาเจา้

กรงุศรสีตันาคนหุตยกกองทพัเมอืงเวยีงจนัทล์งมาช่วยไทย เดนิกองทพัเลยีบลําน้ําปา่สกัลงมา พระเจา้-

หงสาวดใีหพ้ระมหาอุปราชคุมกองทพัไปซุ่มดกัทางอยู่ทีเ่มอืงสระบุรตีกีองทพักรงุศรสีตันาคนหุตแตก

กลบัไป ดงัน้ีเป็นอนัไดค้วามว่า เมอืงสระบุรตีัง้มาก่อน พ.ศ. ๒๑๑๒ แต่จะตัง้เมือ่ใดขอ้น้ีไดแ้ต่สนันิษฐาน

ตามเคา้เงือ่นทีม่อียู ่ คอืเมือ่ในแผ่นดนิสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ พระราชบดิาของสมเดจ็พระมหนิทราธ-ิ

ราชนัน้ พระเจา้หงสาวดตีะเบงชะเวตี ้ ยกกองทพัเขา้มาตกีรงุศรอียธุยา เมือ่ พ.ศ. ๒๐๙๑ ในสมยันัน้มี

เมอืงป้อมปราการเป็นเขือ่นขณัฑก์นัราชธานีอยู่ทัง้ ๔ ทศิ คอืเมอืงสุพรรณบุรอียู่ทางทศิตะวนัตก เมอืง

ลพบุรอียูท่างทศิเหนือ เมอืงนครนายกอยู่ทางทศิตะวนัออก และเมอืงพระประแดงอยูท่างทศิใต ้ กองทพั

พระเจา้หงสาวดยีกเขา้มาทางด่านพระเจดยีส์ามองค ์ ขา้งทศิตะวนัตก กองทพัไทยจงึไปตัง้ต่อสูอ้ยูท่ ี่

เมอืงสุพรรณบุรรีบัขา้ศกึไม่อยูต่อ้งถอยเขา้มาเอาพระนครศรอียธุยาเป็นทีม่ ัน่ จงึไดช้ยัชนะ เป็นเหตุให้

เหน็ว่าเป็นเมอืงทีต่ ัง้เป็นเขื่อนขณัฑก์นัพระนครนัน้ หาเป็นประโยชน์ดงัทีค่าดมาแต่ก่อนไม ่ ทีส่รา้งป้อม

ปราการไว ้ ถา้ขา้ศกึเอาเป็นทีม่ ัน่สาํหรบัทาํการสงครามแรมปี ตพีระนคร กจ็ะกลบัเป็นประโยชน์แก่

ขา้ศกึ จงึใหร้ือ้ป้อมปราการเมอืงสุพรรณบุร ี เมอืงลพบุร ี และเมอืงนครนายกเสยีทัง้ ๓ เมอืง คงไวแ้ต่ที่

เมอืงพระประแดง ซึง่รกัษาทางปากน้ํา อกีประการ ๑ เหน็ว่า ทีร่วบรวมผูค้นในเวลาเกณฑท์พัยงัมน้ีอย

แห่งนกั จงึไดต้ัง้ตวัเมอืงเพิม่เตมิขึน้อกีหลายเมอืง สาํหรบัเป็นทีร่วบรวมผูค้นเพื่อจะไดเ้รยีกระดมมา

รกัษาพระนครไดท้นัท่วงท ีในเวลาการสงครามมมีาอกี เมอืงทีต่ ัง้ใหมค่รัง้นัน้ระบุชื่อไวใ้นหนงัสอืพระราช

พงศาวดาร แต่ทางทศิใตก้บัทางทศิตะวนัตก คอื เมอืงนนทบุร ี๑ เมอืง สาครบุร ี๑ (สมทุรสาคร) เมอืง ๑ 

และเมอืงนครไชยศรเีมอืง ๑ แต่ทางทศิอื่นหาไดก้ล่าวไม ่ เมอืงสระบุร ี (และเมอืงฉะเชงิเทรา) เหน็จะ

ตัง้ขึน้ในครัง้น้ีนัน่เอง คอืตัง้เมือ่ราว พ.ศ. ๒๐๙๒ ก่อนปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารเพยีง ๒๐ ปี 

เหล่าเมอืงทีต่ ัง้ครัง้นัน้เป็นแต่สาํหรบัรวบรวมผูค้นดงักล่าวมา จงึกําหนดแต่เขตแดนมไิดส้รา้งบรเิวณ

เมอืง ผูร้ ัง้ตัง้จวน อยูท่ีไ่หนกช็ื่อว่าเมอืงอยูต่รงนัน้ ไมเ่หมอืนเมอืงทีต่ ัง้มาแต่ก่อน เช่น เมอืงราชบุร ีและ

เมอืงเพชรบุร ี เป็นตน้ เมอืงตัง้สาํหรบัรวบรวมคนเช่นว่ามาน้ี มอีกีหลายเมอืง พึง่มาตัง้บรเิวณเมอืง

ประจาํทีท่ ัว่กนัต่อเมือ่รชักาลที ่๕ แห่งกรงุรตันโกสนิทร”์ 

ดงักล่าวมาน้ี เป็นประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงสระบุรโีดยมเีคา้เงือ่นพอเชื่อถอืไดไ้มน้่อย

เลย 

นามเจ้าเมืองสระบุรีท่ีปรากฏในพงศาวดาร 

ตําแหน่งบรรดาศกัดิเ์จา้เมอืงสระบุร ี ปรากฏเด่นชดัในรชัสมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 

เมือ่ปี พ.ศ. ๒๑๒๕ ก่อนทีพ่ระองคจ์ะเสดจ็ยกทพัไทยไปตเีมอืงเขมร แต่ไม่ทราบนามจรงิ คงทราบแต่ว่า

มบีรรดาศกัดิเ์ป็น “พระสระบุร”ี เท่านัน้ ซึง่เทยีบเท่ากบัเจา้เมอืงฉะเชงิเทรา ทีม่บีรรดาศกัดิเ์ป็น “พระ” 

เช่นกนั ส่วนเจา้เมอืงนครนายกกบัเจา้เมอืงปราจนีบุร ีมบีรรดาศกัดิเ์ป็น “พระยา” 

เจา้เมอืงสระบุรสีมยัสมเดจ็พระนเรศวรนัน้ น่าจะยงัเป็นคนไทยภาคกลางอยู ่ มหีน้าทีคุ่ม

รกัษาฉางขา้วไวใ้หก้องทพัหลวง ครัง้ยกไปตเีขมรคราวนัน้ คงจะเป็นเพราะใหช้าวเมอืงสระบุร ี สมยันัน้

ทาํไร่ทาํนาเกบ็เกี่ยวขา้วไวส้าํหรบัทางราชการงานสงครามเมือ่ตอ้งการ 



 ๔ 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

จวบกระทัง่สมยักรงุรตันโกสนิทร ์ ตําแหน่งเจา้เมอืงสระบุร ี กย็งัมบีรรดาศกัดิเ์ป็นพระอยูถ่งึ

รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่ ๓) เจา้เมอืงสระบุรมีบีรรดาศกัดิเ์ป็น “พระยา-

สุราราชวงศ”์ ตามพระราชพงศาวดารว่าเป็นชนเผา่ลาวพุงดาํ ซึง่ถูกเกณฑอ์พยพมาตัง้แต่

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ยงัเป็นเจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึยกทพัขึน้ไปตนีคร

เวยีงจนัทน์ (สมยักรุงธนบุร)ี แลว้มาตัง้รกราก ณ แขวงเมอืงสระบุร ีพ.ศ. ๒๓๒๔ แต่พระยาสุราราชวงศ์ 

เจา้เมอืงสระบุรคีนน้ีถูกเมอืงขวาเชยีงใต ้แมท่พัเจา้อนุวงศเ์วยีงจนัทน์ยกทพัลงมาตอ้นครวัชาวสระบุรขีึน้

ไปเมือ่ พ.ศ. ๒๓๖๙ คาดว่าคงจะเสยีชวีติคราวคุณหญงิโม (ทา้วสุรนาร)ี สูก้บัไพรพ่ลลาวเวยีงจนัทน์ทีทุ่่ง

สมัฤทธิ ์เมอืงพมิาย นครราชสมีา 

ล่วงมาถงึรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่ ๔) ระยะนัน้การปก-

ครองหวัเมอืงยงัไมเ่ขา้รปูลกัษณะการปกครองอยา่งสมยัน้ี เจา้เมอืงสระบุร ี ท่านผูน้ี้คงจะเป็นลาวพุงดํา

เชือ้สายจากนครเวยีงจนัทน์ดว้ย ทางการมกีารแต่งชื่อเจา้เมอืง และกรมการเมอืงใหมก่นัอกี คอื 

เมอืงลพบุร ี เดมินามว่า พระนครพราหมณ์ ตัง้ใหม่เป็นพระยาสุจรติรกัษาลพบุรานุรกั-

พทิกัษ์ทวชีาตภิูม ิ ตําแหน่งเจา้เมอืง ส่วนปลดัเมอืงเดมินามว่า ขนุบุรรีาชรกัษา ตัง้ใหมเ่ป็นพระนคร

พราหมณ์ 

เมอืงพระพุทธบาท (แกว้ประศกัเมอืงปรนัตปะ) เดมินามว่า ขนุอนันตครี ี ตัง้ใหมเ่ป็นหลวง

สจัจภณัฑคริ ีศรรีตันไพรวนั เจตยิาสนัคามวาสนีพคหูาพนมโขลน 

เมอืงสระบุร ีเดมินามว่า ขนุสรบุรปีลดั ตัง้ใหมเ่ป็น พระสยามลาวบดปีลดั ตําแหน่งเจา้เมอืง 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

หลงัจากจดัหน่วยราชการบรหิารส่วนกลางโดยมกีระทรวงมหาดไทย ในฐานะเป็นส่วน

ราชการทีเ่ป็นศูนยก์ลางอํานวยการปกครองประเทศและควบคุมหวัเมอืงทัว่ประเทศแลว้ การจดัระเบยีบ

การปกครองต่อมากม็กีารจดัตัง้หน่วยราชการบรหิารส่วนภูมภิาค มสีภาพและฐานะเป็นตวัแทนหรอื

หน่วยงานประจาํทอ้งทีข่องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อนัไดแ้ก่ การจดัรปูการปกครองแบบเทศาภบิาล ซึง่

ถอืไดว้่า เป็นระบบการปกครองอนัสาํคญัยิง่ทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ

ทรงนํามาใชป้รบัปรงุระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิส่วนภูมภิาคในสมยันัน้ การปกครองแบบ

เทศาภบิาล เป็นระบบการปกครองส่วนภูมภิาคทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการจากส่วนกลางออกไป

บรหิารราชการใน ทอ้งทีต่่างๆ เป็นการรวมอํานาจเขา้มาไวใ้นส่วนกลางอย่างมรีะเบยีบ และเปลีย่น

ระบบการปกครอง ประเพณีปกครองดัง้เดมิของไทย คอืระบบกนิเมอืง ใหห้มดไป 

การปกครองหวัเมอืงก่อนวนัที ่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบงัคบับญัชามี

ความหมายแตกต่างกนัออกไปตามความใกลไ้กลของทอ้งถิน่ หวัเมอืงหรอืประเทศราชยิง่ไกลไปจาก

กรงุเทพฯ เท่าใด กย็ิง่มอีสิระในการปกครองตนเองมากขึน้เท่านัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากทางคมนาคมไปมาหาสู่

ลาํบาก  หวัเมอืงทีร่ฐับาลปกครองบงัคบับญัชาไดโ้ดยตรงกม็แีต่หวัเมอืงจตัวาใกล้ๆ  ส่วนหวัเมอืงอื่นๆ มี

เจา้เมอืงเป◌็นผูป้กครองแบบกนิเมอืงและมอีํานาจอยา่งกวา้งขวาง ในสมยัทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ

กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ดาํรงตําแหน่งเสนาบด ี พระองคไ์ดจ้ดัใหร้วมอํานาจการปกครองเขา้มาอยู่



 ๕ 

ยงัจดุเดยีวกนั โดยจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ มขีา้หลวงเทศาภบิาลเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาหวัเมอืง

ทัง้ปวง ซึง่หมายความว่ารฐับาลมใิหอ้ํานาจการบงัคบับญัชาหวัเมอืงไปอยู่ทีเ่จา้เมอืง ระบบการปกครอง

แบบเทศาภบิาลเริม่จดัตัง้แต่ พ.ศ.๒๔๓๕ จนถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘ จงึสาํเรจ็และเพื่อความเขา้ใจเรือ่งน้ี

เสยีก่อนในเบือ้งตน้ จงึจะขอนําคาํจาํกดัความของ “การเทศาภบิาล” ซึง่พระยาราชเสนา (สริ ิ เทพหสัดนิ 

ณ อยธุยา) อดตีปลดัทลูฉลองกระทรวงมหาดไทยตพีมิพไ์ว ้ซึง่มคีวามว่า 

“การเทศาภบิาล คอื การปกครองโดยลกัษณะทีจ่ดัใหม้หีน่วยบรหิารราชการอนั

ประกอบดว้ยตําแหน่งขา้ราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และเป็นที่

ไวว้างใจของรฐับาลของพระองค ์ รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลาง ซึง่ประจาํอยูแ่ต่เฉพาะในราชธานีนัน้ 

ออกไปดาํเนินงานในส่วนภูมภิาค เป็นสื่อกลางระหว่างประชากรของประเทศซึง่อยู่ห่างไกลจากรฐับาลซึง่

อยูใ่นราชธานี ใหไ้ดใ้กลช้ดิกบัอาณาประชากร เพื่อใหไ้ดร้บัความร่มเยน็เป็นสุขและความเจรญิทัว่ถงึกนั 

โดยมรีะเบยีบแบบแผนอนัเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาต ิ ดว้ย จงึแบ่งเขตการปกครองโดยขนาด

ลดหลัน่กนัเป็นขัน้อนัดบัดงัน้ีคอื ส่วนใหญ่เป็นมณฑล รองถดัลงไปเป็นเมอืง คอื จงัหวดั รองไปอกีเป็น

อําเภอ ตําบล และหมู่บา้น จดัแบ่งหน้าทีร่าชการเป็นส่วนสดัแผนกงานใหส้อดคลอ้งกบัทาํนองการของ

กระทรวงทบวง กรม ในราชธานี และจดัสรรขา้ราชการทีม่คีวามรู ้ สตปิญัญา ความประพฤตดิ ี ใหไ้ป

ประจาํทาํงานตามตําแหน่งหน้าทีม่ใิหม้กีารกา้วก่ายสบัสนกนัดงัทีเ่ป็นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึง่ความ

เจรญิเรยีบรอ้ย และรวดเรว็ แก่ราชการและธุรกจิของประชาชน ซึง่ตอ้งอาศยัทางราชการเป็นทีพ่ึง่ดว้ย” 

จากคําจาํกดัความดงักล่าวขา้งตน้ ควรทําความเขา้ใจบางประการเกีย่วกบัการจดัระเบยีบ

การปกครองแบบเทศาภบิาล ดงัน้ี 

การเทศาภบิาล นัน้ หมายความรวมว่า เป็น “ระบบ” การปกครองอาณาเขตชนิดหน่ึงซึง่

เรยีกว่า “การปกครองส่วนภมูภิาค” ส่วน “มณฑลเทศาภบิาล” นัน้ คอื ส่วนหน่ึงของการปกครองชนิดน้ี 

และยงัหมายความอกีว่า ระบบเทศาภบิาลเป็นระบบทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการส่วนกลางไปบรหิาร

ราชการในทอ้งทีต่่างๆ แทนทีส่่วนภูมภิาคจะจดัปกครองกนัเอง เช่นทีเ่คยปฏบิตัมิาแต่เดมิ อนัเป็นระบบ

กนิเมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลจงึเป็นระบบการปกครองซึง่รวมอํานาจเขา้มาไวใ้นส่วนกลาง 

และรดิรอนอํานาจของเจา้เมอืงตามระบบกนิเมอืงลงอยา่งสิน้เชงิ 

นอกจากน้ี มขีอ้ทีค่วรทาํความเขา้ใจอกีประการหน่ึง คอื ก่อนการจดัระเบยีบการปกครอง

แบบเทศาภบิาลนัน้ ในสมยัรชักาลที ่ ๕ ก่อนปฏริปูการปกครองกม็กีารรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑล

เหมอืนกนั แต่มณฑลสมยันัน้หาใช่มณฑลเทศาภบิาลไม ่ ดงัจะอธบิายโดยยอ่ดงัน้ี เมือ่พระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระปิยมหาราช ทรงพระราชดาํรจิะจดัการปกครองพระราชอาณาเขตใหม้ัน่-

คงและเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ทรงเหน็ว่าหวัเมอืงอนัมมีาแต่เดมิแยกกนัขึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทย

บา้ง กระทรวงกลาโหมบา้ง และกรมท่าบา้ง การบงัคบับญัชาหวัเมอืงในสมยันัน้แยกกนัอยูถ่งึ ๓ แห่ง 

ยากทีจ่ะจดัระเบยีบปกครองใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเหมอืนกนัไดท้ัว่ราชอาณาจกัร ทรงพระราชดาํรวิ่า 

ควรจะรวมการบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวงใหข้ึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีว   จงึไดม้พีระ - 

บรมราชโองการแบ่งหน้าทีร่ะหว่างกระทรวงมหาดไทยกบักระทรวงกลาโหมเสยีใหม่ เมือ่วนัที ่ ๒๓ 

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เมือ่ไดม้อบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวงแลว้ จงึได้



 ๖ 

รวบรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑลทีข่า้หลวงใหญ่เป็นผูป้กครอง การจดัตัง้มณฑลในครัง้นัน้มอียูท่ ัง้สิน้ ๖  

มณฑล คอื มณฑลลาวเฉียงหรอืมณฑลพายพั มณฑลลาวพวนหรอืมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรอื

มณฑลอสีาน มณฑลเขมรหรอืมณฑลบูรพา และมณฑลนครราชสมีา ส่วนหวัเมอืงทางฝ ัง่ทะเลตะวนัตก

บญัชาการอยู่ทีเ่มอืงภเูกต็ 

การจดัรวบรวมหวัเมอืงเขา้เป็น ๖ มณฑล ดงักลา่วน้ี ยงัมไิดม้ฐีานะเป็นมณฑลเทศาภบิาล 

การจดัระบบการปกครองมณฑลเทศาภบิาลไดเ้ริม่อยา่งแทจ้รงิเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นตน้มา และกม็ไิด้

ดาํเนินการจดัตัง้พรอ้มกนัทเีดยีวทัว่ราชอาณาจกัร แต่ไดจ้ดัตัง้เป็นลําดบัดงัน้ี 

พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรกทีไ่ดว้างแผนงานจดัระเบยีบการบรหิารมณฑลแบบใหมเ่สรจ็ 

กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ ๓ มณฑล คอืมณฑลพษิณุโลก มณฑลปราจนีบุร ี

มณฑลนครราชสมีา ซึง่เปลีย่นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็นแบบใหม ่ และในตอนปลายน้ี เมือ่

โปรดเกลา้ฯ ใหโ้อนหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่เคยขึน้อยูใ่นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศมา

ขึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีวแลว้ จงึไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลราชบุรขีึน้อกีมณฑล

หน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๓ มณฑล คอื มณฑลนคร-

ชยัศร ี มณฑลนครสวรรค ์ และมณฑลกรงุเก่า และไดแ้กไ้ขระเบยีบการจดัมณฑลฝา่ยทะเลตะวนัตก คอื 

ตัง้เป็นมณฑลภเูกต็ ใหเ้ขา้รปูลกัษณะของมณฑลเทศาภบิาลอกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดร้วมหวัเมอืงมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๒ มณฑล คอื มณฑล

นครศรธีรรมราช และมณฑลชุมพร 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดร้วมหวัเมอืงมลายตูะวนัออกเป็นมณฑลไทรบุร ีพ.ศ. ๒๔๔๒ ไดต้ัง้มณฑล

เพชรบรูณ์ขึน้อกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดเ้ปลีย่นแปลงสภาพของมณฑลเก่าๆ ทีเ่หลอือยูอ่กี ๓ มณฑล คอื มณฑล

พายพั มณฑลอุดร และมณฑลอสีาน ใหเ้ป็นมณฑลเทศาภบิาล 

พ.ศ. ๒๔๔๗ ยบุมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเหน็ว่ามแีต่จะสิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ย 

พ.ศ. ๒๔๔๙ จดัตัง้มณฑลปตัตานีและมณฑลจนัทบุร ี

พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีครัง้หน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๕๑ จาํนวนมณฑลลดลง เพราะไทยตอ้งยอมยกมณฑลไทรบุรใีหแ้ก่องักฤษเพือ่

แลกเปลีย่นกบัการแกไ้ขสญัญาคา้ขาย และเพื่อจะกู้ยมืเงนิองักฤษมาสรา้งทางรถไฟสายใต ้

พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดแ้ยกมณฑลอสีานออกเป็น ๒ มณฑล มชีื่อใหมว่่า มณฑลอุบลและมณฑล

รอ้ยเอด็ 

พ.ศ. ๒๔๕๘ จดัตัง้มณฑลมหาราษฎรข์ึน้ โดยแยกออกจากมณฑลพายพั 

เมอืงสระบุร ี จงึพอทราบไดว้่า ทีต่ ัง้ตวัเมอืงดัง้เดมิ ตัง้อยูบ่รเิวณบงึหนองโงง้ ใกลว้ดั

จนัทบุร ีตําบลศาลารลีาว ซึง่ปจัจบุนัเป็นตําบลเมอืงเก่า อําเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุร ีในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ 

ต่อมา เมือ่เปลีย่นแปลงตวัเจา้เมอืงคนใหม ่ กย็า้ยทีท่ําการเจา้เมอืงต่อไปอยูท่ีบ่า้นไผล่อ้ม

น้อย ตามบา้นเรอืนทีเ่จา้เมอืงสรา้งอยูอ่าศยั แต่กค็งยงัอยูใ่นเขตอําเภอเสาไหน้ัน่เอง ศาลากลางเมอืง
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สระบุรยีงัคงอยูต่รงนัน้เรือ่ยมาตราบเท่าสิน้เจา้เมอืงทีท่างมณฑลกรงุเก่าส่งมาปกครอง เพราะเมอืง

สระบุรสีมยันัน้ สมยัแบ่งการปกครองเป็นมณฑล เมอืงสระบุรขีึน้อยูก่บัมณฑลกรงุเก่า คอื จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา ปจัจบุนั 

เจา้เมอืงคนใหมท่ีท่างมณฑลแต่งตัง้มาปกครองเมอืงสระบุรรีะหว่างทีศ่าลากลางเมอืงอยู่

บา้นไผ่ลอ้มน้อยนัน้ คอื พระยาพชิยัรณรงคส์งคราม (ดศิ) มาเป็นเจา้เมอืงตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๔๑ ถงึ 

๒๔๕๒ 

ท่านเจา้คุณพชิยัฯ เป็นเจา้เมอืงสระบุรไีม่นานนกั กพ็อดใีนปี พ.ศ. ๒๔๓๙ พระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกลา้ฯ รชักาลที ่ ๕ ไดโ้ปรดใหส้รา้งทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือขึน้มาถงึเมอืงสระบุร ี

ท่านเจา้คุณพชิยัเหน็ว่าตวัเมอืงเดมิทีเ่สาไหน้ัน้ อยูห่่างไกลจากทางรถไฟ ภูมปิระเทศไมเ่หมาะสมกบั

สภาพการณ์ปจัจบุนัสมยันัน้ ยากแก่การขยายเมอืงในอนาคต จงึไดด้าํเนินการสรา้งศาลากลางขึน้ใหม่ 

ณ บรเิวณตําบลปากเพรยีว การก่อสรา้งไดด้ําเนินการเรือ่ยมาและสาํเรจ็สามารถโยกยา้ยขา้ราชการขึน้

ทาํงานบนศาลากลางได ้ กเ็ขา้ถงึเจา้เมอืงสระบุรคีนที ่ ๓ คอื พระยาบุรสีราธกิาร (เป้า จารเุสถยีร) บดิา

ของ จอมพลประภาส จารเุสถยีร (ปี พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๔๕๗) 

ศาลากลางหลงัเก่าไดร้บัใชป้ระชาชนเมอืงสระบุรมีาจวบกระทัง่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ทางการจงึ

ใชง้บประมาณมาสรา้งศาลากลางหลงัใหม ่ (ปจัจบุนัน้ี) ในสมยัของนายประพจน์ เรขะรุจ ิ ดาํรงตําแหน่ง 

ผูว้่าราชการจงัหวดัสระบุร ี(พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๓) 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

การปรบัปรงุระเบยีบการปกครองหวัเมอืงเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบบประชาธปิไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบญัญตับิรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖  

จดัระเบยีบราชการบรหิารสว่นภมูภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วยบรหิาร

ราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร เมือ่ก่อนเปลีย่นแปลงการ

ปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอําเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็นมณฑลอกีดว้ย เมือ่ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบราชการบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยี เหตุทีย่กเลกิมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 

๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ะสัง่การและตรวจตรา

สอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

๒. เพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายของประเทศใหน้้อยลง 

๓. เหน็ว่าหน่วยมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล มณฑล

รายงานต่อกระทรวง เป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

๔. รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม่ๆ  มนีโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่ส่วนภมูภิาค

ยิง่ขึน้ และการทีย่บุมณฑลกเ็พื่อใหแ้ต่ละจงัหวดัมอีํานาจเท่าเทยีมกนันัน่เอง 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิฉบบั

หน่ึง ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงัน้ี 
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๑. จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

๒. อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยูแ่ก่คณะบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรรมการจงัหวดั 

นัน้ ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓. ในฐานะของคณะกรรมการจงัหวดั ซึง่แต่เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการแผ่น-

ดนิในจงัหวดั ไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมา ไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตามนัย

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน

ภมูภิาคเป็น 

๑. จงัหวดั 

๒. อําเภอ 

จงัหวดันัน้ใหร้วมทอ้งทีห่ลายๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล การตัง้ ยบุ และ

เปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิ และใหม้คีณะกรรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของ    

ผูว้่าราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 

จงัหวดัสระบุรปีจัจบุนัแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ อําเภอ และ ๑ กิง่อําเภอ คอื 

๑. อําเภอเมอืงสระบุร ี

๒. อําเภอแก่งคอย 

๓. อําเภอหนองแค 

๔. อําเภอหนองแซง 

๕. อําเภอบา้นหมอ 

๖. อําเภอเสาไห ้

๗. อําเภอพระพุทธบาท 

๘. อําเภอวหิารแดง 

๙. อําเภอมวกเหลก็ 

              ๑๐. อําเภอหนองโดน 

              ๑๑. กิง่อําเภอดอนพุด 

จงัหวดัสระบุรมีเีขตการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ๑ เขต มจีาํนวนผูแ้ทนราษฎร 

จาํนวน ๓ คน ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในปี ๒๕๒๖ มผีูส้มคัรไดร้บัเลอืกเป็น

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของจงัหวดัสระบุร ีคอื 

 ๑. พลตร ีประมาณ อดเิรกสาร 

 ๒. นายเงนิ บุญสุภา 

 ๓. นายปองพล อดเิรกสาร 

 การปกครองส่วนภมูภิาค นอกจากอําเภอและกิง่อําเภอแลว้ ยงัมหีน่วยงานบรหิารราชการ

ส่วนภมูภิาคของหน่วยงานต่างๆ ทีป่ระจาํในจงัหวดัสระบุร ีดงัน้ี 
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 ๑. สาํนกังานจงัหวดัสระบุร ี

 ๒. ทีท่าํการปกครองจงัหวดัสระบุร ี

 ๓. ทีท่าํการอยัการจงัหวดัสระบุร ี

 ๔. กองกํากบัการตํารวจภธูรจงัหวดัสระบุร ี

 ๕. เรอืนจาํจงัหวดัสระบุร ี

 ๖. ทีท่าํการพฒันาชุมชนจงัหวดัสระบุร ี

 ๗. สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัสระบุร ี

 ๘. ทีท่าํการโยธาธกิารจงัหวดัสระบุร ี

 ๙. สาํนกังานแรงงานจงัหวดัสระบุร ี

                ๑๐. ทีท่าํการประชาสงเคราะหจ์งัหวดัสระบุร ี

๑๑. ทีท่าํการคลงัจงัหวดัสระบุร ี

๑๒. สาํนกังานสรรพากรจงัหวดัสระบุร ี

๑๓. สาํนกังานสรรพสามติจงัหวดัสระบุร ี

๑๔. ทีท่าํการราชพสัดุจงัหวดัสระบุร ี

๑๕. สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสระบุร ี

๑๖. สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัสระบุร ี

๑๗. สาํนกังานประมงจงัหวดัสระบุร ี

๑๘. สาํนกังานปา่ไมจ้งัหวดัสระบุร ี

๑๙. สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัสระบุร ี

๒๐. สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสระบุร ี

๒๑. สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระบุร ี

๒๒. สาํนกังานขนส่งจงัหวดัสระบุร ี

๒๓. สาํนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระบุร ี

๒๔. ทีท่าํการสสัดจีงัหวดัสระบุร ี

๒๕. สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระบุร ี

๒๖. สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัสระบุร ี

๒๗. สาํนกังานจดัรปูทีด่นิจงัหวดัสระบุร ี

การบรหิารราชการส่วนกลาง มหีน่วยงานของส่วนกลางและรฐัวสิาหกจิ ทีม่ทีีต่ ัง้และพืน้ที่

ทาํการในเขตจงัหวดัสระบุรอีกี ดงัน้ี 

๑, ปา่ไมเ้ขตสระบุร ี

๒. สถานีรถไฟจงัหวดัสระบุร ี

๓. ทีท่าํการสถานีไฟฟ้ายอ่ยสระบุร ี

๔. สถานีตํารวจทางหลวงหนิกอง 

๕. สาํนกังานพฒันาชุมชนเขต ๑ 



 ๑๐ 

๖. ศูนยม์าลาเรยีเขต ๑ พระพุทธบาท 

 

 ๗. ศูนยก์ามโรคเขต ๑ พระพุทธบาท 

 ๘. ศูนยว์ณัโรคเขต ๑๑ พระพุทธบาท 

 ๙. ศูนยโ์ภชนาการเขต ๑ พระพุทธบาท 

๑๐. ศูนยส์ุขาภบิาลเขต ๑ พระพุทธบาท 

๑๑. ศูนยค์วบคุมโรคเรือ้นเขต ๑ สระบุร ี

๑๒. สาํนกังานประปาชนบทที ่๑ 

๑๓. ไปรษณยีโ์ทรเลขสระบุร ี

๑๔. ไปรษณยีโ์ทรเลขปากเพรยีว 

๑๕. ศูนยโ์ทรคมนาคม 

๑๖. โทรเลขสระบุร ี

๑๗. สวนพฤกษศาสตรพ์ุแค 

๑๘. สวนปา่พุแค 

๑๙. ศูนยเ์พาะชาํภาคกลาง (พุแค) 

๒๐. สถานีวนกรรมมวกเหลก็ 

๒๑. สถานีบาํรงุพนัธุส์ตัวท์บักวาง 

๒๒. สถานีผสมเทยีมสระบุร ี

๒๓. โครงการสบูน้ําและบํารุงรกัษาเรงิราง 

๒๔. โครงการสบูน้ําเสาไห ้

๒๕. ชลประทานท่าหลวง 

๒๖. นิคมสรา้งตนเองพระพุทธบาท 

๒๗. นิคมสรา้งตนเองเลีย้งโคนมมวกเหลก็ 

๒๘. ศูนยส์าธติและฝึกอบรมไทย – เยอรมนั 

๒๙. นิคมสรา้งตนเองทบักวาง 

๓๐. หน่วยสหกรณ์นิคมหนองเสอื 

๓๑. สาํนกังานช่างตวงวดัที ่๑๓ 

๓๒. โครงการสาํรวจและพฒันาน้ําบาดาล 

๓๓. อุทยานแห่งชาตน้ํิาตกสามหลัน่ 

๓๔. สวนรกุขชาตมิวกเหลก็ 

๓๕. องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 

๓๖. สาํนกังานการไฟฟ้าจงัหวดัสระบุร ี

๓๗. สาํนกังานชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดัสระบุร ี

๓๘. ทีท่าํการแขวงการทางสระบุร ี



 ๑๑ 

๓๙. สาํนกังานสถติจิงัหวดัสระบุร ี

 

๔๐. สาํนกังานชลประทานและบาํรงุรกัษาคลองเพรยีว 

๔๑. สาํนกังานออมสนิจงัหวดัสระบุร ี

๔๒. สาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัสระบุร ี

 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัสระบรีุ. สระบุร ี : โรงพมิพป์ากเพรยีวการช่าง ๒, 

๒๕๒๗   
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