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ประเทศไทยมีการบริหารราชการแผนดิน โดยอาศัยการ
กระจายอํานาจจากสวนกลาง  ไปยังสวนทองถิ่น

เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ  ให
ไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของทองถิ่น  ท้ัง
แนวทางการบริหารราชการสวนทองถิ่น เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของคนสวนใหญ

ประเทศไทยมีการบริหารราชการแผนดิน โดยอาศัยการ
กระจายอํานาจจากสวนกลาง  ไปยังสวนทองถิ่น

เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ  ให
ไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของทองถิ่น  ท้ัง
แนวทางการบริหารราชการสวนทองถิ่น เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของคนสวนใหญ



สมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัย ((พพ..ศศ..17811781 -- 18931893))
 การจัดระเบียบการบริหารราชการในสมัยสุโขทัยมีลักษณะเฉพาะท่ีเรียกกันในภายหลัง วาการจัดระเบียบการบริหารราชการในสมัยสุโขทัยมีลักษณะเฉพาะท่ีเรียกกันในภายหลัง วา

เปนการปกครองแบบเปนการปกครองแบบ ““บิดาปกครองบุตรบิดาปกครองบุตร”” หรือหรือ ““พอปกครองลูกพอปกครองลูก” (Paternalism)” (Paternalism)

- หัวเมืองชั้นใน หรือ เมืองหนาดาน ใชสําหรับการปองกันการโจมตีของขาศึกมิใหลวงลํ้าเขา
เมืองไดโดยงายและรวดเร็ว
- หัวเมืองชั้นนอก  ใชสําหรับปองกันพระนครไปพรอมๆ กับเฝาตรวจตราเสาะหาขอมูลของ
ขาศึก
- หัวเมืองประเทศราช  ซึ่งเปนประชาชนพลเมืองตางชาติ ตางภาษา   ตางขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม   หัวเมืองชั้นน้ีพอขุนจะต้ังเชื้อพระวงศหรือเจานายท่ีเปนชนพ้ืนเมือง
ปกครองตามเดิมโดยมิไดแทรกแซงหรือยุงเก่ียวกับการปกครองภายในหัวเมืองเหลาน้ัน

- หัวเมืองชั้นใน หรือ เมืองหนาดาน ใชสําหรับการปองกันการโจมตีของขาศึกมิใหลวงลํ้าเขา
เมืองไดโดยงายและรวดเร็ว
- หัวเมืองชั้นนอก  ใชสําหรับปองกันพระนครไปพรอมๆ กับเฝาตรวจตราเสาะหาขอมูลของ
ขาศึก
- หัวเมืองประเทศราช  ซึ่งเปนประชาชนพลเมืองตางชาติ ตางภาษา   ตางขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม   หัวเมืองชั้นน้ีพอขุนจะต้ังเชื้อพระวงศหรือเจานายท่ีเปนชนพ้ืนเมือง
ปกครองตามเดิมโดยมิไดแทรกแซงหรือยุงเก่ียวกับการปกครองภายในหัวเมืองเหลาน้ัน



สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงศรีอยุธยา ((พพ..ศศ..18931893--23102310))
ประเทศไทยไดรับอิทธิพลทางดานการเมืองการปกครองจากขอมและ
อินเดีย ท่ีเรียกวา ลัทธิเทวสิทธ์ิ (Divine Rights) พระมหากษัตริยได
เปล่ียนสถานะจากบิดาหรือผูท่ีใหการอุปถัมภกลายเปนสมมติเทพ

ประชาชนซึ่งเปนผูใตปกครองไดลดฐานะกลายเปนบาวไพร

รูปแบบการปกครองในสมัยอยุธยาท่ีแตกตางไปจากสุโขทัย  ไดแก  รูปแบบการ
ปกครองท่ีสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถไดสรางขึ้นโดยพระองคนําแนวคิดการรวม
อํานาจเขาสูสวนกลางมาใชในการปกครองกรุงศรีอยุธยาและอีกท้ังยังไดทรงนําเอา
ระบบจตุสดมภมาใชในการบริหารราชการสวนกลางอีกดวย

ประชาชนซึ่งเปนผูใตปกครองไดลดฐานะกลายเปนบาวไพร



สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ((สมัยอยุธยาสมัยอยุธยา))
ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ((พพ..ศศ.. 19911991--20312031)) ทรงมีพระราชดําริท่ีจะรวมทรงมีพระราชดําริท่ีจะรวม

อํานาจสูสวนกลาง และไดทรงนําระบบจตุสดมภมาใชในการบริหารราชการสวนกลางอํานาจสูสวนกลาง และไดทรงนําระบบจตุสดมภมาใชในการบริหารราชการสวนกลาง
สวนการจัดระเบียบการปกครองหัวเมือง ทรงไดแบงหัวเมืองเปนสวนการจัดระเบียบการปกครองหัวเมือง ทรงไดแบงหัวเมืองเปน 22 ชั้น ไดแก หัวเมืองชั้น ไดแก หัวเมือง
ชั้นใน และหัวเมืองชั้นนอกแบงออกเปนเมืองชั้นเอก โท และตรี ภายใตหัวเมืองท้ังสองชั้นใน และหัวเมืองชั้นนอกแบงออกเปนเมืองชั้นเอก โท และตรี ภายใตหัวเมืองท้ังสอง
ประเภท ไดแบงเขตการปกครองออกเปนสวนยอย ไดแกประเภท ไดแบงเขตการปกครองออกเปนสวนยอย ไดแก

11..เมืองเมือง ((จังหวัดในปจจุบันจังหวัดในปจจุบัน)) มีผูร้ัง หรือเจาเมืองเปนผูปกครองมีผูร้ัง หรือเจาเมืองเปนผูปกครอง
22..แขวงแขวง ((อําเภอในปจจุบันอําเภอในปจจุบัน)) มีผูปกครองแขวงเรียกวา หม่ืนแขวงมีผูปกครองแขวงเรียกวา หม่ืนแขวง
33..ตําบล มีพนักงานปกครองตําบล ซึ่งมักมีบรรดาศักด์ิเปน พัน เปนผูดูแลตําบล มีพนักงานปกครองตําบล ซึ่งมักมีบรรดาศักด์ิเปน พัน เปนผูดูแล
44..บาน หรือหมูบาน มีผูใหญบาน ซึ่งผูปกครองเมืองแตงต้ังบาน หรือหมูบาน มีผูใหญบาน ซึ่งผูปกครองเมืองแตงต้ัง

แนวคิดในการจัดการปกครองสมัยน้ีคงใหความสําคัญตอการรวมอํานาจท่ีสวนกลางหรือแนวคิดในการจัดการปกครองสมัยน้ีคงใหความสําคัญตอการรวมอํานาจท่ีสวนกลางหรือ
ราชธานี ซึ่งจะมีบทบาทในการควบคุมหัวเมืองอยางใกลชิด เวนแตเมืองประเทศราชท่ีใหราชธานี ซึ่งจะมีบทบาทในการควบคุมหัวเมืองอยางใกลชิด เวนแตเมืองประเทศราชท่ีให
คนพื้นเมืองปกครองกันเอง สําหรับการจัดการปกครองสวนทองถ่ินตามแนวคิดในคนพื้นเมืองปกครองกันเอง สําหรับการจัดการปกครองสวนทองถ่ินตามแนวคิดใน
ปจจุบันยังไมปรากฏชัดในระยะน้ีปจจุบันยังไมปรากฏชัดในระยะน้ี

ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ((พพ..ศศ.. 19911991--20312031)) ทรงมีพระราชดําริท่ีจะรวมทรงมีพระราชดําริท่ีจะรวม
อํานาจสูสวนกลาง และไดทรงนําระบบจตุสดมภมาใชในการบริหารราชการสวนกลางอํานาจสูสวนกลาง และไดทรงนําระบบจตุสดมภมาใชในการบริหารราชการสวนกลาง
สวนการจัดระเบียบการปกครองหัวเมือง ทรงไดแบงหัวเมืองเปนสวนการจัดระเบียบการปกครองหัวเมือง ทรงไดแบงหัวเมืองเปน 22 ชั้น ไดแก หัวเมืองชั้น ไดแก หัวเมือง
ชั้นใน และหัวเมืองชั้นนอกแบงออกเปนเมืองชั้นเอก โท และตรี ภายใตหัวเมืองท้ังสองชั้นใน และหัวเมืองชั้นนอกแบงออกเปนเมืองชั้นเอก โท และตรี ภายใตหัวเมืองท้ังสอง
ประเภท ไดแบงเขตการปกครองออกเปนสวนยอย ไดแกประเภท ไดแบงเขตการปกครองออกเปนสวนยอย ไดแก

11..เมืองเมือง ((จังหวัดในปจจุบันจังหวัดในปจจุบัน)) มีผูร้ัง หรือเจาเมืองเปนผูปกครองมีผูร้ัง หรือเจาเมืองเปนผูปกครอง
22..แขวงแขวง ((อําเภอในปจจุบันอําเภอในปจจุบัน)) มีผูปกครองแขวงเรียกวา หม่ืนแขวงมีผูปกครองแขวงเรียกวา หม่ืนแขวง
33..ตําบล มีพนักงานปกครองตําบล ซึ่งมักมีบรรดาศักด์ิเปน พัน เปนผูดูแลตําบล มีพนักงานปกครองตําบล ซึ่งมักมีบรรดาศักด์ิเปน พัน เปนผูดูแล
44..บาน หรือหมูบาน มีผูใหญบาน ซึ่งผูปกครองเมืองแตงต้ังบาน หรือหมูบาน มีผูใหญบาน ซึ่งผูปกครองเมืองแตงต้ัง

แนวคิดในการจัดการปกครองสมัยน้ีคงใหความสําคัญตอการรวมอํานาจท่ีสวนกลางหรือแนวคิดในการจัดการปกครองสมัยน้ีคงใหความสําคัญตอการรวมอํานาจท่ีสวนกลางหรือ
ราชธานี ซึ่งจะมีบทบาทในการควบคุมหัวเมืองอยางใกลชิด เวนแตเมืองประเทศราชท่ีใหราชธานี ซึ่งจะมีบทบาทในการควบคุมหัวเมืองอยางใกลชิด เวนแตเมืองประเทศราชท่ีให
คนพื้นเมืองปกครองกันเอง สําหรับการจัดการปกครองสวนทองถ่ินตามแนวคิดในคนพื้นเมืองปกครองกันเอง สําหรับการจัดการปกครองสวนทองถ่ินตามแนวคิดใน
ปจจุบันยังไมปรากฏชัดในระยะน้ีปจจุบันยังไมปรากฏชัดในระยะน้ี



สมัยรัตนโกสินทรสมัยรัตนโกสินทร ((พพ..ศศ..23252325--24752475))
การจัดการปกครองสวนกลาง  รัชกาลท่ี 5 ไดทรงศึกษาแบบ
แผนการจัดระเบียบการปกครองจากชาติทวีปยุโรป

การจัดการปกครองสวนภูมิภาค  ในการจัดการปกครองสวนภูมิภาค
น้ัน  รัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราชดําริใหจัดต้ังมณฑลเทศาภิบาล
การจัดการปกครองสวนภูมิภาค  ในการจัดการปกครองสวนภูมิภาค
น้ัน  รัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราชดําริใหจัดต้ังมณฑลเทศาภิบาล

. การจัดการปกครองสวนทองถิ่น  รัชกาลท่ี 5 ทรงเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนท่ีจะตอง
จัดทําการบริการสาธารณะเพ่ือใหราษฎรในทองถิ่นตางๆ  มีสภาพการดํารงชีวิตท่ีดีขึ้นจึงไดตรา
กฎหมายเก่ียวกับการจัดทํากิจการสําหรับทองถิ่น  พรอมกับกําหนดใหเจาหนาท่ีสวนกลางและ
สวนภูมิภาครับผิดชอบดําเนินการในทองถิ่นพรอมกันน้ันก็เปดโอกาสใหราษฎรสามารถเขามามี
สวนรวมดวย



บานเรือนในสมัยในหลวงรัชกาลท่ี 5
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สนามหลวงและวัดพระแกวสนามหลวงและวัดพระแกว

ในสมัยรัชกาลท่ี 5



ในสมัยรัชกาลท่ี 5



ในสมัยรัชกาลท่ี 5





การจัดระเบียบบริหารการปกครองของมณฑลเทศาภิบาลการจัดระเบียบบริหารการปกครองของมณฑลเทศาภิบาล

ลักษณะของมณฑลเทศาภิบาลลักษณะของมณฑลเทศาภิบาล มณฑลเทศาภิบาลเปนหนวยการปกครองมณฑลเทศาภิบาลเปนหนวยการปกครอง
สวนภูมิภาคท่ีใหญท่ีสุดประกอบดวยหนวยการปกครองชั้นรองลงไป ไดแก เมืองสวนภูมิภาคท่ีใหญท่ีสุดประกอบดวยหนวยการปกครองชั้นรองลงไป ไดแก เมือง
อําเภอ ตําบล และหมูบานอําเภอ ตําบล และหมูบาน

ขาราชการประจํามณฑลเทศาภิบาลขาราชการประจํามณฑลเทศาภิบาล มีชื่อเรียกตามตําแหนงตาง ๆ ดังนี้ขาหลวงมีชื่อเรียกตามตําแหนงตาง ๆ ดังนี้ขาหลวง
เทศาภิบาล ขาหลวงมหาดไทย ขาหลวงยุติธรรม ขาหลวงคลัง ปลัดมณฑลเทศาภิบาล ขาหลวงมหาดไทย ขาหลวงยุติธรรม ขาหลวงคลัง ปลัดมณฑล
ผูตรวจการ ใน รผูตรวจการ ใน ร..ศศ.. 114114 ((พพ..ศศ.. 24832483)) ไดมีการเปล่ียนแปลงบางตําแหนง คือไดมีการเปล่ียนแปลงบางตําแหนง คือ
ตําแหนงขาหลวงยุติธรรม ไดเปล่ียนเปน ยกกระบัตรมณฑล มีอํานาจหนาท่ีเปนตําแหนงขาหลวงยุติธรรม ไดเปล่ียนเปน ยกกระบัตรมณฑล มีอํานาจหนาท่ีเปน
หนวยงานประจําทองท่ี ของกรมมหาดไทยฝายเหนือประจํามณฑล สวนงานดานหนวยงานประจําทองท่ี ของกรมมหาดไทยฝายเหนือประจํามณฑล สวนงานดาน
การคลังไดจัดตั้งมณฑล เปนสาขาของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติโดยตรงการคลังไดจัดตั้งมณฑล เปนสาขาของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติโดยตรง
รวมท้ังไดแตงตั้งผูชวยสรรพากรมณฑล อีกรวมท้ังไดแตงตั้งผูชวยสรรพากรมณฑล อีก 11 ตําแหนง เพื่อชวยงานมรรพากรตําแหนง เพื่อชวยงานมรรพากร
มณฑลมณฑล

ลักษณะของมณฑลเทศาภิบาลลักษณะของมณฑลเทศาภิบาล มณฑลเทศาภิบาลเปนหนวยการปกครองมณฑลเทศาภิบาลเปนหนวยการปกครอง
สวนภูมิภาคท่ีใหญท่ีสุดประกอบดวยหนวยการปกครองชั้นรองลงไป ไดแก เมืองสวนภูมิภาคท่ีใหญท่ีสุดประกอบดวยหนวยการปกครองชั้นรองลงไป ไดแก เมือง
อําเภอ ตําบล และหมูบานอําเภอ ตําบล และหมูบาน

ขาราชการประจํามณฑลเทศาภิบาลขาราชการประจํามณฑลเทศาภิบาล มีชื่อเรียกตามตําแหนงตาง ๆ ดังนี้ขาหลวงมีชื่อเรียกตามตําแหนงตาง ๆ ดังนี้ขาหลวง
เทศาภิบาล ขาหลวงมหาดไทย ขาหลวงยุติธรรม ขาหลวงคลัง ปลัดมณฑลเทศาภิบาล ขาหลวงมหาดไทย ขาหลวงยุติธรรม ขาหลวงคลัง ปลัดมณฑล
ผูตรวจการ ใน รผูตรวจการ ใน ร..ศศ.. 114114 ((พพ..ศศ.. 24832483)) ไดมีการเปล่ียนแปลงบางตําแหนง คือไดมีการเปล่ียนแปลงบางตําแหนง คือ
ตําแหนงขาหลวงยุติธรรม ไดเปล่ียนเปน ยกกระบัตรมณฑล มีอํานาจหนาท่ีเปนตําแหนงขาหลวงยุติธรรม ไดเปล่ียนเปน ยกกระบัตรมณฑล มีอํานาจหนาท่ีเปน
หนวยงานประจําทองท่ี ของกรมมหาดไทยฝายเหนือประจํามณฑล สวนงานดานหนวยงานประจําทองท่ี ของกรมมหาดไทยฝายเหนือประจํามณฑล สวนงานดาน
การคลังไดจัดตั้งมณฑล เปนสาขาของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติโดยตรงการคลังไดจัดตั้งมณฑล เปนสาขาของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติโดยตรง
รวมท้ังไดแตงตั้งผูชวยสรรพากรมณฑล อีกรวมท้ังไดแตงตั้งผูชวยสรรพากรมณฑล อีก 11 ตําแหนง เพื่อชวยงานมรรพากรตําแหนง เพื่อชวยงานมรรพากร
มณฑลมณฑล



การจัดระเบียบบริหารการปกครองของอําเภอการจัดระเบียบบริหารการปกครองของอําเภอ ในสมัยในสมัย
รัชกาลท่ีรัชกาลท่ี 55

หลักการบริหารการปกครองของอําเภอ คือ เปนหนวยบริหารหลักการบริหารการปกครองของอําเภอ คือ เปนหนวยบริหาร
ราชการ    สวนภูมิภาค    ขึ้นตรงตอกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเปนราชการ    สวนภูมิภาค    ขึ้นตรงตอกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเปน
หนวยปฏิบัติการท่ีเปนสาขาหรือตัวแทนของรัฐท่ีใกลชิดกับประชาชนหนวยปฏิบัติการท่ีเปนสาขาหรือตัวแทนของรัฐท่ีใกลชิดกับประชาชน
มากท่ีสุดมากท่ีสุด

การจัดหนวยบริหารราชการของอําเภอการจัดหนวยบริหารราชการของอําเภอ ตามพระราชบัญญัติลักษณะตามพระราชบัญญัติลักษณะ
การปกครองทองท่ี รการปกครองทองท่ี ร..ศศ.. 116116 ((พพ..ศศ.. 24402440)) ไดกําหนดหลักเกณฑการไดกําหนดหลักเกณฑการ
จัดต้ังอําเภอ โดยพิจารณาตามจํานวนพลเมืองท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีหรือจัดต้ังอําเภอ โดยพิจารณาตามจํานวนพลเมืองท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีหรือ
ความกวางของพ้ืนท่ี ตอมา พความกวางของพ้ืนท่ี ตอมา พ.. ศศ.. 24752475 ไดกําหนดใหการจัดต้ังอําเภอไดกําหนดใหการจัดต้ังอําเภอ
ใหมเปนดุลยพินิจของขาหลวงเทศาภิบาลหรือสมุหเทศาภิบาล และใหมเปนดุลยพินิจของขาหลวงเทศาภิบาลหรือสมุหเทศาภิบาล และ
สามารถจัดต้ังสามารถจัดต้ัง ““กิ่งอําเภอกิ่งอําเภอ”” ไดได



การจัดระเบียบบริหารการปกครองของตําบลการจัดระเบียบบริหารการปกครองของตําบล
และหมูบาน   ในสมัยรัชกาลที่และหมูบาน   ในสมัยรัชกาลที่ 55

หลักการปกครองของตําบลและหมูบ าน ใหหลักการปกครองของตําบลและหมูบ าน ให กํ านันกํานัน
ผูใหญบานผูใหญบานเปนหัวหนาการปกครองชั้นตําบลและหมูบาน มีเปนหัวหนาการปกครองชั้นตําบลและหมูบาน มี
ฐานะเปนตัวแทนของประชาชนในทองท่ีปฏิบัติหนาท่ีฐานะเปนตัวแทนของประชาชนในทองท่ีปฏิบัติหนาท่ี เปนเปน
ตัวเชื่อมตัวเชื่อมระหวางรัฐบาลและประชาชน โดยประชาชนเลือกระหวางรัฐบาลและประชาชน โดยประชาชนเลือก
ผูใหญบาน จากนั้นผูใหญบานเลือกกํานันผูใหญบาน จากนั้นผูใหญบานเลือกกํานัน

หลักการปกครองของตําบลและหมูบ าน ใหหลักการปกครองของตําบลและหมูบ าน ให กํ านันกํานัน
ผูใหญบานผูใหญบานเปนหัวหนาการปกครองชั้นตําบลและหมูบาน มีเปนหัวหนาการปกครองชั้นตําบลและหมูบาน มี
ฐานะเปนตัวแทนของประชาชนในทองท่ีปฏิบัติหนาท่ีฐานะเปนตัวแทนของประชาชนในทองท่ีปฏิบัติหนาท่ี เปนเปน
ตัวเชื่อมตัวเชื่อมระหวางรัฐบาลและประชาชน โดยประชาชนเลือกระหวางรัฐบาลและประชาชน โดยประชาชนเลือก
ผูใหญบาน จากนั้นผูใหญบานเลือกกํานันผูใหญบาน จากนั้นผูใหญบานเลือกกํานัน



ภาระหนาท่ีของสุขาภิบาล  ภายใต  พระราชบัญญัติ จัดการ
สุขาภิบาล ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2450)

ในป พ.ศ. 2450 ไดประกาศใช พระราชบัญญัติ จัดการสุขาภิบาล
ร.ศ. 127โดยมีจุดมุงหมาย

1. ใหราษฎรในทองถ่ินชวยกันบริหารดําเนินงานเกี่ยวกับ
2. การรักษาความสะอาดของบานเมือง ถนนหนทาง ตลาด และอื่นๆใน

ทองถ่ิน
3. การปองกันและรักษาโรคภัยไขเจ็บแกราษฎร

4. การดูแลรักษาทางสัญจรไปมา
5. การศึกษาขั้นตนของราษฎร

ในป พ.ศ. 2450 ไดประกาศใช พระราชบัญญัติ จัดการสุขาภิบาล
ร.ศ. 127โดยมีจุดมุงหมาย

1. ใหราษฎรในทองถ่ินชวยกันบริหารดําเนินงานเกี่ยวกับ
2. การรักษาความสะอาดของบานเมือง ถนนหนทาง ตลาด และอื่นๆใน

ทองถ่ิน
3. การปองกันและรักษาโรคภัยไขเจ็บแกราษฎร

4. การดูแลรักษาทางสัญจรไปมา
5. การศึกษาขั้นตนของราษฎร



การสุขาภิบาลเปนการปกครองทองถ่ินขนาดเล็ก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกําหนด สุขาภิบาล
กรุงเทพ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) จัดการปกครองกรุงเทพฯในรูปแบบการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ีเรียกวา สุขาภิบาล โดยมีเสนาบดีนครบาลเปนผูบังคับบัญชา

การจัดการปกครองสวนทองถ่ิน   รัชกาลท่ี 5 กับพระราชดําริใหจัดต้ัง
การสุขาภิบาล

แนวคิดการปกครองทองถ่ินรูปแบบสุขาภิบาล คือ อํานาจในการปกครอง
พัฒนาใหบริการแกราษฎรทองถ่ินเปนสิ่งท่ีรัฐตองมอบใหราษฎรทองถ่ิน
เพ่ือความเจริญกาวหนาแกบานเมืองและความสุขของราษฎร

การสุขาภิบาลเปนการปกครองทองถ่ินขนาดเล็ก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกําหนด สุขาภิบาล
กรุงเทพ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) จัดการปกครองกรุงเทพฯในรูปแบบการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ีเรียกวา สุขาภิบาล โดยมีเสนาบดีนครบาลเปนผูบังคับบัญชา



ประมงท่ีบานทาฉลอมประมงท่ีบานทาฉลอม
สุขาภิบาลแหงแรกของประเทศไทย
18 มีนาคม ของทุกป ถือเปนวัน
สุขาภิบาลทาฉลอม

http://61.19.236.136/tourrist/images



การบริหารราชการแผนดินหลังการเปลี่ยนแปลงการการบริหารราชการแผนดินหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พปกครอง พ..ศศ..24752475
 หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ..ศศ..24752475 ไดมีการประกาศใชไดมีการประกาศใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม  พรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม  พ..ศศ..24752475 วางกรอบกติกาทางวางกรอบกติกาทาง
การเมืองการปกครองการเมืองการปกครอง

1. มีการจัดระเบียบการบริหารราชการออกเปน 3 สวน  ไดแก  ราชการบริหารสวนกลาง  คือ  คณะรัฐมนตรี
(กระทรวง  ทบวง  กรม) ราชการบริหารสวนภูมิภาค  คือ การสงขาราชการไปประจํา  และราชการบริหารสวน
ทองถิ่น   คือ เทศบาล
2. มีการกําหนดฐานะของกระทรวงใหเปนทบวงการเมือง  หมายความวา หนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลมี
ฐานะทางกฎหมายท่ีจะเปนคูสัญญาในทางกฎหมายได
3. มีการปรับโอนอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการสวนภูมิภาคใหอยูกับคณะกรมการจังหวัด และคณะ
กรมการอําเภอ แทนท่ีจะอยูกับผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
4. ยกเลิกมณฑล  คงเหลือแตจังหวัด  อําเภอ  ท่ีเปนราชการสวนภูมิภาค
5. กําหนดราชการบริหารสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นมา  คือ  เทศบาล



การปกครองทองถิ่นภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองการปกครองทองถิ่นภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
((พพ..ศศ..24752475--25352535))

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการปรับปรุงโครงสรางหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการปรับปรุงโครงสราง
การบริหารราชการอีกคร้ังในชวงปลายป พการบริหารราชการอีกคร้ังในชวงปลายป พ..ศศ.. 24762476 รัฐบาลไดรัฐบาลได
ปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดินอีกคร้ังหน่ึงปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดินอีกคร้ังหน่ึง
โดยตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการโดยตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการปรับปรุงโครงสรางหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการปรับปรุงโครงสราง
การบริหารราชการอีกคร้ังในชวงปลายป พการบริหารราชการอีกคร้ังในชวงปลายป พ..ศศ.. 24762476 รัฐบาลไดรัฐบาลได
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การริ เริ่มจัดใหมีองคกรปกครองสวนการริ เริ่มจัดใหมีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามกฎหมายฉบับตาง ๆ นับเปนทองถ่ิน ตามกฎหมายฉบับตาง ๆ นับเปน
พื้นฐานของจุดกําเนิดการปกครองสวนทองถ่ินพื้นฐานของจุดกําเนิดการปกครองสวนทองถ่ิน
ไทยในเวลาตอมาหลาย ๆ รูปแบบไทยในเวลาตอมาหลาย ๆ รูปแบบ

กลาวโดยสรุปกลาวโดยสรุป
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