
  สรุปผล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อําเภอ และตําบล                   

หมูบาน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ 
--------------------------- 

         พิจารณา เร่ืองของหนวยงาน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่นเสนอขอ

เปล่ียนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๒๓ แหง และเทศบาล ๓ แหง รายละเอียดดังน้ี 

           มติที่ประชุมฯ ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหาร สวนตําบล ๒๒ แหง    

เทศบาลตําบล ๓ แหง และเห็นชอบใหทบทวนเปลี่ยนแปลงชื่อ อบต. ๑ แหง   
  ๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

เปนชื่อเทศบาลตําบลสอยดาว   
     ๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อใหเปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลตาํบลแวง อําเภอโพนทอง 

จังหวัดรอยเอ็ด เปนชื่อเทศบาลตําบลโพนทอง   
    ๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลตําบลหวยเหนือ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ เปน

ช่ือองคการบริหารสวนตําบลเมืองขุขันธุ 
     ๔ ) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลปง อําเภอปง จังหวัดพะเยา 
เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลแมยม 
       ๕) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลงิม อําเภอปง จังหวัดพะเยา เปน

ช่ือองคการบริหารสวนตําบลภูคาม             
   ๖)  ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิ์ทอง  

จังหวัดอางทอง เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลมวงคัน 

       ๗) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์พระยา อําเภอเมือง 

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลหวยวังทอง  
    ๘) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลบานแหลม อําเภอบางปลามา 
จังหวัดสุพรรณบุรี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลบานแหลมพัฒนา   
   ๙) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ 

จังหวัดสุราษฎรธานี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลเมืองเวียง  
   ๑๐) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัด 

ลําปาง เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลริมวัง  
   ๑๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก 

จังหวัดลําปาง เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลแมพริกผาปง  
   ๑๒)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคาจังหวัด

ลําปาง เปนชื่อองคการบริหารสวนตาํบลสบยาว 
 
 

 



-๒- 

   ๑๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลสันทราย อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลสันทรายมหาวงศ 
   ๑๔ ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลหลวงศิริ 

   ๑๕)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลกุมภวาป อําเภอกุมภวาป เปนชื่อ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม    
   ๑๖)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลบานจตี อําเภอกูแกว จงัหวัด 

อุดรธานี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลกูแกว 

    ๑๗)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลแสงสวาง อําเภอหนองแสง 

จังหวัดอุดรธานี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลทอแสงสวาง 
   ๑๘)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลศรีธาตุ อําเภอศรีธาตุ จังหวัด 

อุดรธานี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลบึงคําออ 
   ๑๙)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด อําเภอโนนสะอาด 

จังหวัดอุดรธานี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโนนสะอาด 

   ๒๐)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลธาตุพนมใต 
   ๒๑)  ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลพระพุทธบาท อําเภอเชียงกลาง 
จังหวัดลําปาง เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน 

   ๒๒)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล 

จังหวัดมุกดาหาร เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลดอนตาลผาสุก 
   ๒๓)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี 

จังหวัดมุกดาหาร เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลเมืองคําชะอี   
   ๒๔) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี 

จังหวัดกาฬสินธุ เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลคํากาว 
   ๒๕)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลหวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก 

จังหวัดกาฬสินธุ เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลทาลาดดงยาง 
-ทบทวน- 

   ๑) -ใหทบทวน- พิจารณาชื่อที่เหมาะสม เนื่องจากขัดตอหลักเกณฑฯ องคการ

บริหารสวนตําบลหางฉัตร จังหวัดลําปาง เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลหางฉัตรจามเทวี  และนําเสนอ

ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งตอไป 
-------------------- 

 

 

  



สรุปผล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อําเภอ และตําบล                   

หมูบาน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ 
      -------------------------------------------- 

         พิจารณา เร่ืองของหนวยงาน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่นเสนอขอ

เปล่ียนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๒๗ แหง  รายละเอียดดังน้ี  
           มติที่ประชุมฯ ใหเปล่ียนแปลงชื่อองคการบริหาร สวนตําบล ๒๗ แหง       

   ๑)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตาํบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดรอยเอ็ด เปนชื่อองคการบริหารสวนตาํบลเมืองเกษ 
   ๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลแมสายมิตรภาพ 
   ๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัด

เชียงราย เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลปากอดาํพัฒนา 
   ๔) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัด

เชียงราย เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลสายน้ําคํา 
   ๕) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อ องคการบริหารสวนตาํบลแมสรวย อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลเวียงสรวย 
   ๖) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล บานโคก อําเภอโคกโพธิชั์ย 

จังหวัดขอนแกนเปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลภผูาแดง 
   ๗)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลพรหมคีรี 

   ๘) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด
ศรีสะเกษ เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลอุทุมพรพิสัย 
   ๙) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลหยุห อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะ

เกษเปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลหนองสระเกษ 
   ๑๐) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อ องคการบริหารสวนตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลบัวสวาง 

   ๑๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลกุดบาก อําเภอกุดบากจังหวัด

สกลนคร เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลกุดแฮด 
   ๑๒)  ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลหัวตะพาน อําเภอหัวตะพาน 

จังหวัดอํานาจเจรญิ เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลรัตนวารีศรีเจริญ 
           ๑๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลอํานาจ อําเภอลืออํานาจ จังหวัด

อํานาจเจริญ เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลสามหนอง  
๑๔)ใหเปลี่ยน... 

 



-๒- 
   ๑๔) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัด

กําแพงเพชร เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลไทรงามองคอินทร 
   ๑๕) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัด

เลย เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลศรีสองรัก 
   ๑๖) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลทากาศ อําเภอแมทา จังหวัดเลย 

เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลทากาศเหนือ 

   ๑๗) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ 

จังหวัดตราด เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลแหลมงอบเมืองใหม 
   ๑๘) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลสรรพยา อําเภอสรรพยา จังหวัด

ชัยนาท เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลเจาพระยา 
   ๑๙) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลปาแดง อําเภอชาตติระการ 

จังหวัดพิษณุโลกเปนชื่อองคการบริหารสวนตาํบลไทรงาม 
   ๒๐) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลรองกวาง อําเภอรองกวาง 

จังหวัดแพร เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลผานางคอย 
   ๒๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลรองฟอง อําเภอเมืองแพร 

จังหวัดแพร เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลรองฟองน้ําชํา 
   ๒๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลกดุดนิจี่ อําเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวลําภ ูเปนชือ่องคการบริหารสวนตาํบลนาหนองทุม 
   ๒๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลมุก 
   ๒๔) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลบานดุง อําเภอบานดุง จังหวัด

อุดรธานี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลดุงเหนือ 
   ๒๕) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ 

จังหวัดกาฬสินธุ เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลกุฉินารายณ 
   ๒๖) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร 

จังหวัดลําปาง เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลหางฉัตรแมตาล 
   ๒๗) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลสามงามทาโบสถ อําเภอหันคา 

จังหวัดชัยนาท เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลสามงามพัฒนา 
 

------------------------- 
 

 

 

 



สรุปผล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อําเภอ และตําบล                   

หมูบาน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ 
      -------------------------------------------- 

         พิจารณา เร่ืองของหนวยงาน กรมการปกครอง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ ตําบล 
จํานวน ๒ แหง ช่ือหมูบาน จํานวน ๗ แหง รวมจํานวน ๙ แหง  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด จํานวน ๑๖ แหง รวมทั้งสิ้น ๒๕ แหง  รายละเอียดดังน้ี 

         มติที่ประชุมฯ ใหเปล่ียนแปลงชื่อตําบล     จํานวน ๒ แหง       
   ๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อตําบลสวก อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เปนชื่อ 

ตําบลบอสวก 
   ๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อตําบลสองหองอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

เปนชื่อ ตําบลโพนสวาง 
        มติที่ประชุมฯ ใหเปล่ียนแปลงชื่อหมูบาน จํานวน ๗ แหง       

   ๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อบานหวยทาเลอ ตาํบลแมสาคร อําเภอเวียงสา จังหวัด

นาน เปนชื่อบานทามงคล 
   ๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อบานหวยทาเลอ ตาํบลแมสาคร อําเภอเวียงสา จังหวัด

นาน เปนชื่อบานทามงคล 
   ๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อหมูบานโนนตากแดด หมูที่ ๖ ตาํบลตูม อําเภอปก 

ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เปนชื่อบานคลองวัด 

   ๔)  ใหเปลี่ยนแปลงชื่อบานทากกทัน ตําบลเขมราฐ อําเภอเมืองเขมราฐ  

จังหวัดอุบลราชธานี เปนชื่อบานเหนือ 

   ๕)  ใหเปลี่ยนแปลงชื่อบานดงชะพลู ตําบลมะฝอ อําเภอโกรกพระ จังหวัด 

นครสวรรค เปนชื่อบานเนินเวียง 

   ๖) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อบานเนินเวียง ตําบลมะฝอ อําเภอโกรกพระ จังหวัด 

นครสวรรค เปนชื่อบานดงชะพลู  

   ๗)  ใหเปลี่ยนแปลงชื่อบานกาเม็ง ตําบลอาซอง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

เปนชื่อบานกือเม็ง  
  มติที่ประชุมฯ ใหเปล่ียนแปลงชื่อวัด จํานวน ๑๖ แหง       

   ๑)  ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัดพันทายนรสิงห หมูที่ ๓ ตําบลพันทายนรสิงห 

อําเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  เปนชื่อวัดศาลพันทายนรสิงห 
   ๒)  ใหเปลี่ยนแปลงวัดสบแสด หมูที่ ๑๓ ตําบลทารองเคาะ อําเภอวังเหนือ 

จังหวัดลําปาง เปนชื่อวัดพระธาตุสบแสด 
   ๓)  ใหเปลี่ยนแปลงวัดราษฎรบูรณาราม  หมูที่ ๒ ตําบลทามะพลา อําเภอ 

หลังสวน จังหวัดชุมพร เปนชื่อวัดราชบุรณะ 
 



-๒- 
   ๔) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัดซับนอยพัฒนา ตั้งอยูหมูที่ ๕ ตําบลหนองยางทอย 

อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ เปนชื่อ วัดซับอุดมมงคลธรรม 

           ๕) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัดบานเซกา ตั้งอยูบานดงไร หมูที่ ๑๑ ตําบลเซกา 

อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เปนชื่อวัดเซกาเจติยาราม 
   ๖) ใหเปลี่ยนแปลง ช่ือวัดมหาชินธาตุดอยตุง (พระธาตุดอยตุง) หมูที่ ๒ 

ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนชื่อวัดพระธาตุดอยตุง 

   ๗) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัดหนองผักเฮือด ตั้งอยูบานหนองผักเฮือด หมูที่ 

๑๐ ตําบลจอมหมอกแกว อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนชื่อวัดปามงคลธรรม  
   ๘) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัดปาเปา หมูที่ ๑๒ ตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัด 

เชียงราย เปนชื่อวัดหัวดง 
   ๙)  ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัดชมรมพระ หมูที่ ๘ บานชุมนุมพระ ตําบลหนอง 

ฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เปนชื่อวัดชุมนุมพระ 
   ๑๐)  ใหเปลี่ยนแปลง ช่ือวัดหนองผักแวน หมูที่ ๑ ตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอ 
หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เปนชื่อวัดสมเด็จเจริญ 
   ๑๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัดอุดมธัญญาวาส  บานทุงควายกิน หมูที่ ๓ ตําบล 

ทุงควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนชื่อวัดทุงควายกิน 
   ๑๒)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัดกลาง หมูที่ ๔ ตําบลหัวตะพาน อําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอางทอง เปนชื่อ วัดกลางราชครูธาราม 
   ๑๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัดหนองขี้เห็น หมูที่ ๘ ตําบลโคกปฆอง อําเภอเมือง 

สระแกว จังหวัดสระแกว เปนชื่อวัดเห็นมงคล 
   ๑๔) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัดเหลาโพธิ์  หมูที่ ๑๔ ตําบลหนองจิก อําเภอบรบือ  

จังหวัดมหาสารคาม เปนชื่อวัดโพธิ์ทอง 
   ๑๕) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัดมณเฑียร ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม เปนชื่อวัดราชมณเฑียร  

   ๑๖)  ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัดถนนใหญ  ตั้งอยูหมูที่ ๖  ตําบลถนนใหญ อําเภอ

เมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี เปนชื่อวัดปาเทพเนรมิต 
    ----------------------------------------------------- 

 

  

สวนติดตามผลการบริหารราชการ 
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป. โทร.๕๐๔๕๗ 

                                 
 


