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VI พล oobff-ffi/ใ ศาลากลางจังหวัmริษณุโลก 
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

ศ เ/ มินาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ลารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาตไทย เน่ืองในโอกาสวันท้องถ่ินไทย ประจำปี ๒๕๖๐
เรียน นายอำเภอทุกอำ๓ อ นายกองค์การนรีหารส่วนจังVวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 

และนายกเทศมนตรีเมองอรัญญิก
สิงที่ล่งมาด้วย ส่าเนาหนังสีอกรมส่งเสรีมการปกครองท้องกิน ท่ี มท ๐๘๐๑.£ท/ว ๑๗๐๓

ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ขุด
ด้วยคณะรัฐมนตรีมิมด็เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เที่นซอนตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 

กำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของท ุกจเม ิน  ••วันท้องถิ่นไทย" เพ ื่อรำล ึกถ ึงพระมหากร ุณ าธ ิค ุณ แห ่ง 
พระนาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ?;หัว ที่ใด้ทรงมิพระบรมราชโองการไห้ยกฐานะตำบลท่า0ลอมขึ้นเมิน 
สุขาภบาลท่ารลอม เม ีอวันที ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ จี่งเมินจุดเริมด้นของการกระจายอำนาจการปกครองให ้แก่ 
ประซาซน และเมินการถึอกำเนิดซองการปกครองส่วนท้องถิ่นคร้ังแรกไนประเทศไทย

ในการนี้ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจันดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย ได้มีสารเนองในโอกาส 
วันท้องถ่ินไทย ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความปรารถนาดีมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเมินการ 
เสริมสร้างขวญักำลังใจแก่ ผู้นรีหาร สมาชกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินท่ีวประเทศ จังหวัดพิษณุโลกจังขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งประชาสัมพันธ์สารรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย เน่ืองในโอกาสวันท้องถ่ินไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ให้ผู้บริหาร สมาซิกสภา ข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างใบสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบโดยท่ีวกัน ปรากฏดามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จังเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป ส่าหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การ 
บรีหารส่วนตำบลโนเขตพ้ืนท่ีทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรโีรจน่ นิมมานพัช'ร้นทรํ)
รองผู้ว่าราซก'ไรจังหวัด - ^ปีเราชการนทน 

ผู้ว่าราชการจังทว่พพณุ่โลก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน'จังหวัด 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป
เทร. ๐ -  ๕๕๒{ก -  ๒๔๙๐
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กรมส่งเสริมการปทครอพ้องที่น
ถนนนครราชสิมา เขตดุสิต 
กรุงเทพๆ ๑๐๓๐๐

พ 1 กุมภาพันธ์ ๒<±๖๐
เรื่อง สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนองในโอกาสวันฟ้องที่นไทย ประจำปี ๒(ราช๐
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิงที่ส่งมาด้วย สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน่ืองในโอกาสวันฟ้องท่ีนไทย ประจำปี ๒<±๖o  จำนวน ๑ ซด

ด้วยคเนะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย 
เสนอกำหนดให้วันที่ ร)๘ มีนาคม ของท ุกจเป็น ‘‘วันฟ้องท ี่นไทย” เพ ี่อร ัาลกถ ืง พระมหากรุณ าธค ุณ  
เพ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจัาอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น 
สุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ ชื่งเป็นจุดเรื่มต้นชองการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ 
ประชาชน และเป็นการถือกำเนตของการปกครองส่วนฟ้องที่นฅรงแรกในประเทศไทย

ใน การบ ี้ ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ม ีสารเน ื่องในโอกาสวันฟ ้องก ินไทย 
ป ระจำป ี ๒๕๖๐ เพ อแส ด งค วาม ป รารถ น าด ีม าย ังองค ์ก รป ก ค รองส ่วน ฟ ้องก ิน  แ ล ะ เพ อ เป ็น ก าร  
เสรีมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ ผู้บรีหาร สมาชิกสภา ช ้าราชการ พน ักงานและลูกจ้างในล้งกตองค์กร 
ปกครองส่วนฟ้องลนทั่วประเทศ

จังเรียนมาเพี่อโปรดทราบ และแจ้ง,ให้องค์กรปกครองส่วนฟ้องที่นที่อยู่,โนเขตจังหวัดทราบ 
สำหรับจังหวัดชลบุรีให้แจ้งเมีองพัทยาทราบด้วย

ขอนสตงความนับถือ

('นายคุษฏ สุ*ด-วัตซากร)
รพง,-*น บโเ รโ'!บ ไ * เข น  เร ฺแ ''‘น 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองฟ้องถน

สำนักงานเลขานุการกรม 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท่ o  - ๒๒๔๑ - ๙0๑๖
โทรสาร o  - ๒๒๔๑ - ๙๐๑๙



รัฐมนดรว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เนองในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๐  

วันท่ื ๑๘ ม่นาฅม ๒๕๖0

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรั นายกองค์การบรัหารส่วนตำบล
ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานคร นายกเม่องพัทยา สมาซกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพบ้องประขาชนท้เคารพรักทุกท่าน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไค้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ 
ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เม ื่อ วันท้ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ขึ้งถอเป็น •‘ปฐมบท 
การปกครองท้องถิ่นไทย” ที่กระจายอำนาจการปกครองให้ประซาขนใบท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม 
อย่างแท้จรัง และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนท่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ ้า อยู่หัว คณะรัฐมนตรีจึงมีม ต กิำหนดให้วันท่ี ๑๘ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย”

นับจาก พ.ศ.๒๔๔๘ จวบจนปิจจุบัน เป ็นระยะเวลา ๑๑๒  ปี มาแล้ว องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค ์การบริหารส ่วนตำบล และเม ีล งพัทยา รวมทั้งสิบ ๗ ,๘๔๓ องค์กร มีพนที่ครอบคลุม 
ทุกตารางนิ้วของประเทศไทย และเป็นองค์กรทื่อยู่ใกล้ชิดกับพี่บ้องประซาขนมากที่สุด ซ่ีงมีการพัฒนา 
เติบโตขึ้นมาโดยลำดับ มีรูปแบบและระบบบริหารจัดการโดยประซาขบ และเพื่อประขาขนอย่างม ี
ประสิทธิภาพ มีอํสระในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการในด้านต่างๆ 
จึงเป็นกำลังสำคัญทื่จะขับเคลอนการพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงดามความต้องการของพื่บ้องประซาขบ 
ไต้อย่างรวดเร็ว

ผมใบบามของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ขอขอนคุณผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงาบ และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหบ้าท ี
อย่างเข้มแข็ง สามารถผล ักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลส้มฤทธึ๋อย่างเป็น 
รูปธรรมนานับประการ ขอให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลอนและสานต่อนโยบายต่างๆ ต่อไป โดยอยู ่
บนหลัก “ธรรมาภิบาล” ยึดมื่นไนการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข กล่าวคอ ต้องมีความรับผิดขอบมีคุณธรรม 
เป็ดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม ให้เกิดประโยขน์สูงสุด มีความโปร่งใสตรวจสอบไต้

/และมีหลักนิติธรรม.



แลพรหลักนคซรรม ใ]ฎิบัติดาม'ระเนียน ทภูหมายอย่างเคร่งครัด โดยน้อมนำหลักการทรงงานของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมีนทรมหาภูมีพลอดุลยเดช เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทาง 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวสู่ประเทศใทย ๔.๐ อย่างมั่นคง มั่งคังและยั่งยืน ท้งปิกิเพีอสร้าง 
ความผาสุกให้ทัษพื่น้องประขาขน แนะเพื่อประโยซนํสูงสุดของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาสิ่งสักดึ๋สิทธในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจน 
เดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัวมหาวชราลงกรณ บดนทรเทพยวรางกูร ได้โปรด 
ปกป็องคุ้มครองผู้'บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถืนทุกท่าน 
ตลอดจนครอบครัว จงประสบแด่ความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงาน ม ีกำลังกายกำลังใจ 
ที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ และเป็นทืพื่งของพีน้องประขาชน เพีอพัฒนาท้องกินไทย 
ให้มีความเจริญรุ่งเริองวัฒนาสกาพรสืบไป

พลเอก
(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตริว่าการกระทรวงมหาดไทย


