สรุปผล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อําเภอ และตําบล
หมูบาน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ
--------------------------พิ จ ารณา เรื่ อ งของหน ว ยงาน กรมสง เสริม การปกครองทอ งถิ ่น เสนอขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๒๓ แหง และเทศบาล ๓ แหง รายละเอียดดังนี้
มติ ที่ ป ระชุ ม ฯ ให เ ปลี่ ย นแปลงชื่ อ องค ก ารบริ ห าร ส ว นตํ า บล ๒๒ แห ง
เทศบาลตําบล ๓ แหง และเห็นชอบใหทบทวนเปลี่ยนแปลงชื่อ อบต. ๑ แหง
๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
เปนชื่อเทศบาลตําบลสอยดาว
๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อใหเปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลตําบลแวง อําเภอโพนทอง
จังหวัดรอยเอ็ด เปนชื่อเทศบาลตําบลโพนทอง
๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลตําบลหวยเหนือ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ เปน
ชื่อองคการบริหารสวนตําบลเมืองขุขันธุ
๔ ) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลปง อําเภอปง จังหวัดพะเยา
เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลแมยม
๕) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลงิม อําเภอปง จังหวัดพะเยา เปน
ชื่อองคการบริหารสวนตําบลภูคาม
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 เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลสบยาว

-๒๑๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลสันทราย อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลสันทรายมหาวงศ
๑๔ ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลหลวงศิริ
๑๕)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลกุมภวาป อําเภอกุมภวาป เปนชื่อ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
๑๖)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลบานจีต อําเภอกูแ กว จังหวัด
อุดรธานี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลกูแกว
๑๗)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลแสงสวาง อําเภอหนองแสง
จังหวัดอุดรธานี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลทอแสงสวาง
๑๘)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลศรีธาตุ อําเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลบึงคําออ
๑๙)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด อําเภอโนนสะอาด
จังหวัดอุดรธานี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโนนสะอาด
๒๐)ให เปลี่ ยนแปลงชื่ อองค การบริ หารส วนตํ าบลธาตุ พนม อํ าเภอธาตุ พนม
จังหวัดนครพนม เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลธาตุพนมใต
๒๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลพระพุทธบาท อําเภอเชียงกลาง
จังหวัดลําปาง เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน
๒๒)ใหเปลี่ยนแปลงชื่ อองคก ารบริหารสว นตํา บลดอนตาล อํา เภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลดอนตาลผาสุก
๒๓)ให เ ปลี่ ย นแปลงชื่ อ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลคํ า ชะอี อํ า เภอคํ า ชะอี
จังหวัดมุกดาหาร เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลเมืองคําชะอี
๒๔) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลคํากาว
๒๕)ให เ ปลี่ ย นแปลงชื่ อ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลห ว ยเม็ ก อํ า เภอห ว ยเม็ ก
จังหวัดกาฬสินธุ เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลทาลาดดงยาง
-ทบทวน๑) -ใหทบทวน- พิจารณาชื่อที่เหมาะสม เนื่องจากขัดตอหลักเกณฑฯ องคการ
บริหารสวนตําบลหางฉัตร จังหวัดลําปาง เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลหางฉัตรจามเทวี และนําเสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งตอไป
--------------------

สรุปผล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อําเภอ และตําบล
หมูบาน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ
-------------------------------------------พิ จ ารณา เรื่ อ งของหน ว ยงาน กรมสง เสริม การปกครองทอ งถิ ่น เสนอขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๒๗ แหง รายละเอียดดังนี้
มติที่ประชุมฯ ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหาร สวนตําบล ๒๗ แหง
๑)ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลเกษตรวิสัย
อําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดรอยเอ็ด เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษ
๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลแมสายมิตรภาพ
๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัด
เชียงราย เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลปากอดําพัฒนา
๔) ให เปลี่ย นแปลงชื่ อองค การบริหารสวนตําบลแมคํา อํ า เภอแมจัน จังหวั ด
เชียงราย เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลสายน้ําคํา
๕) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อ องคการบริหารสวนตําบลแมสรวย อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลเวียงสรวย
๖) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล บานโคก อําเภอโคกโพธิช์ ัย
จังหวัดขอนแกนเปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลภูผาแดง
๗)ให เ ปลี่ ย นแปลงชื่ อองค การบริ หารส วนตํ าบลพรหมโลก อํ า เภอพรหมคี รี
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
จังหวัดอํานาจเจริญ เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลรัตนวารีศรีเจริญ
๑๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลอํานาจ อําเภอลืออํานาจ จังหวัด
อํานาจเจริญ เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลสามหนอง
๑๔)ใหเปลี่ยน...

-๒๑๔) 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 อําเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลกเปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลไทรงาม
๒๐) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลรองกวาง อําเภอรองกวาง
จังหวัดแพร เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลผานางคอย
๒๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลรองฟอง อําเภอเมืองแพร
จังหวัดแพร เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลรองฟองน้ําชํา
๒๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลกุดดินจี่ อําเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู เปนชือ่ องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
๒๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลมุก
๒๔) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลบานดุง อําเภอบานดุง จังหวัด
อุดรธานี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลดุงเหนือ
๒๕) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ
จังหวัดกาฬสินธุ เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลกุฉินารายณ
๒๖) ให เ ปลี่ ย นแปลงชื่ อองค การบริ หารส วนตํ าบลห างฉั ตร อํ า เภอห า งฉั ต ร
จังหวัดลําปาง เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลหางฉัตรแมตาล
๒๗) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบลสามงามทาโบสถ อําเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบลสามงามพัฒนา
-------------------------

สรุปผล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อําเภอ และตําบล
หมูบาน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ
-------------------------------------------พิจารณา เรื่องของหนวยงาน กรมการปกครอง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ ตําบล
จํานวน ๒ แหง ชื่อหมูบาน จํานวน ๗ แหง รวมจํานวน ๙ แหง สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด จํานวน ๑๖ แหง รวมทั้งสิ้น ๒๕ แหง รายละเอียดดังนี้
มติที่ประชุมฯ ใหเปลี่ยนแปลงชื่อตําบล จํานวน ๒ แหง
๑) ให เ ปลี่ ย นแปลงชื่ อ ตํ า บลสวก อํ า เภอเมื อ งน า น จั ง หวั ด น า น เป น ชื่ อ
ตําบลบอสวก
๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อตําบลสองหองอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
เปนชื่อ ตําบลโพนสวาง
มติที่ประชุมฯ ใหเปลี่ยนแปลงชื่อหมูบาน จํานวน ๗ แหง
๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อบานหวยทาเลอ ตําบลแมสาคร อําเภอเวียงสา จังหวัด
นาน เปนชื่อบานทามงคล
๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อบานหวยทาเลอ ตําบลแมสาคร อําเภอเวียงสา จังหวัด
นาน เปนชื่อบานทามงคล
๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อหมูบานโนนตากแดด หมูที่ ๖ ตําบลตูม อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เปนชื่อบานคลองวัด
๔) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อบานทากกทัน ตําบลเขมราฐ อําเภอเมืองเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี เปนชื่อบานเหนือ
๕) ให เปลี่ ยนแปลงชื่ อบา นดงชะพลู ตํา บลมะฝอ อํ าเภอโกรกพระ จังหวั ด
นครสวรรค เปนชื่อบานเนินเวียง
๖) ให เ ปลี่ ย นแปลงชื่ อ บ า นเนิ น เวี ย ง ตํ า บลมะฝ อ อํ า เภอโกรกพระ จั ง หวั ด
นครสวรรค เปนชื่อบานดงชะพลู
๗) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อบานกาเม็ง ตําบลอาซอง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
เปนชื่อบานกือเม็ง
มติที่ประชุมฯ ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัด จํานวน ๑๖ แหง
๑)
ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัดพันทายนรสิงห หมูที่ ๓ ตําบลพันทายนรสิงห
อําเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปนชื่อวัดศาลพันทายนรสิงห
๒) ใหเปลี่ยนแปลงวัดสบแสด หมูที่ ๑๓ ตําบลทารองเคาะ อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง เปนชื่อวัดพระธาตุสบแสด
๓) ใหเปลี่ย นแปลงวัดราษฎร บูร ณาราม หมู ที่ ๒ ตํา บลทามะพลา อํา เภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร เปนชื่อวัดราชบุรณะ

-๒๔) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวั ดซับนอยพัฒนา ตั้งอยูหมู ที่ ๕ ตําบลหนองยางทอย
อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ เปนชื่อ วัดซับอุดมมงคลธรรม
๕) ให เ ปลี่ ย นแปลงชื่ อ วั ด บ า นเซกา ตั้ ง อยู บ า นดงไร หมู ที่ ๑๑ ตํ า บลเซกา
อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เปนชื่อวัดเซกาเจติยาราม
๖) ใหเปลี่ยนแปลง ชื่อวัดมหาชินธาตุดอยตุง (พระธาตุดอยตุง) หมูที่ ๒
ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนชื่อวัดพระธาตุดอยตุง
๗) ให เ ปลี่ ย นแปลงชื่ อ วั ด หนองผั ก เฮื อ ด ตั้ ง อยู บ า นหนองผั ก เฮื อ ด หมู ที่
๑๐ ตําบลจอมหมอกแกว อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนชื่อวัดปามงคลธรรม
๘) ให เ ปลี่ ย นแปลงชื่ อ วั ด ป า เป า หมู ที่ ๑๒ ตํ า บลหงาว อํ า เภอเทิ ง จั ง หวั ด
เชียงราย เปนชื่อวัดหัวดง
๙) ให เ ปลี่ ย นแปลงชื่ อ วั ด ชมรมพระ หมู ที่ ๘ บ า นชุ ม นุม พระ ตํ า บลหนอง
ฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เปนชื่อวัดชุมนุมพระ
๑๐) ใหเปลี่ยนแปลง ชื่อวัดหนองผักแวน หมูที่ ๑ ตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอ
หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เปนชื่อวัดสมเด็จเจริญ
๑๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัดอุดมธัญญาวาส บานทุงควายกิน หมูที่ ๓ ตําบล
ทุงควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนชื่อวัดทุงควายกิน
๑๒)ใหเปลี่ ยนแปลงชื่อวัดกลาง หมูที่ ๔ ตําบลหัวตะพาน อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอางทอง เปนชื่อ วัดกลางราชครูธาราม
๑๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัดหนองขี้เห็น หมูที่ ๘ ตําบลโคกปฆอง อําเภอเมือง
สระแกว จังหวัดสระแกว เปนชื่อวัดเห็นมงคล
๑๔) ให เปลี่ ยนแปลงชื่ อวั ดเหล าโพธิ์ หมู ที่ ๑๔ ตํ าบลหนองจิก อํ าเภอบรบื อ
จังหวัดมหาสารคาม เปนชื่อวัดโพธิ์ทอง
๑๕) ให เ ปลี่ ย นแปลงชื่ อ วั ด มณเฑี ย ร ตํ า บลศรี ภู มิ อํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม
จังหวัดเชียงใหม เปนชื่อวัดราชมณเฑียร
๑๖) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัดถนนใหญ ตั้งอยูหมูที่ ๖ ตําบลถนนใหญ อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เปนชื่อวัดปาเทพเนรมิต
-----------------------------------------------------

สวนติดตามผลการบริหารราชการ
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป. โทร.๕๐๔๕๗

