
สรุปขอ้มูลเกีย่วกบัการจดัตั้งและเปลีย่นแปลงฐานะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๒ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒  ) 

 
 ๑. เปลีย่นแปลงฐานะเทศบาลตําบลเป็นเทศบาลเมืองฯ จํานวน ๑ แห่ง 
ลาํดบัที ่ ช่ือเทศบาลเมืองฯ วนัทีม่ีผลใชบ้งัคบั  

๑ เปล่ียนแปลงฐานะ ทต.สาํโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็น        

ทม.สาํโรงใต้ (20) 

๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๒. จดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลเมืองฯ  จํานวน .. แห่ง 

ลาํดบัที ่ ช่ือเทศบาลเมืองฯ วนัทีม่ีผลใชบ้งัคบั  
   

๓. จดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตําบล  จํานวน ๕๙ แห่ง 

ลาํดบัที ่ ช่ือเทศบาลตําบล วนัทีม่ีผลใชบ้งัคบั  
๑ จัดตั้งอบต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็น ทต.ท่าไมร้วก ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

๒ จัดตั้ง อบต.หนองเมก็ อ.หนองหาน จ.อดุรธานี เป็น ทต.โคกสูง* ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

๓ จัดตั้ง อบต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภมิู เป็น ทต.ทุ่งทอง* ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

๔ จัดตั้ง อบต.พระลับ อ.เมืองฯขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็น ทต.พระลบั ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

๕ จัดตั้ง อบต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เป็น ทต.รวมใจพฒันา*(15 ม.ค. 52) ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ 

๖ จัดตั้ง อบต.หาดทรายรี อ.เมืองฯ จ.ชุมพร เป็น ทต.หาดทรายรี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ 

๗ จัดตั้ง อบต.โคกสลุด อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เป็น ทต.โคกสลดุ (28 พ.ย. 51) ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ 

๘ จัดตั้ง อบต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เป็น ทต.หวัปลวก(16 ธ.ค. 51) ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ 

๙ จัดตั้ง อบต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ เป็น ทต.หว้ยหมา้ย  ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๒ 

๑๐ จัดตั้ง อบต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เป็น ทต.หาดอาษา(16) ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 

๑๑ จัดตั้ง อบต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เป็น ทต.ตลกุ(16) ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 

๑๒ จัดตั้ง อบต.โพนางดาํออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เป็น ทต.โพนางดําออก (16) ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 

๑๓ จัดตั้ง อบต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เป็น ทต.โพงาม (16) ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 

๑๔ จัดตั้ง อบต.บางหมาก อ.เมืองฯ จ.ชุมพร เป็น ทต.บางหมาก(29) ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

๑๕ จัดตั้ง อบต.โนนสมบูรณ ์อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เป็น ทต.โนนสมบูรณ(์29) ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

๑๖ จัดตั้ง อบต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็น ทต.โตนดดว้น(29) ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

๑๗ จัดตั้ง อบต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมีา เป็น ทต.โนนเมือง(29) ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

๑๘ จัดตั้ง อบต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองฯ จ.อดุรธานี เป็น ทต.หนองขอนกวา้ง(29) ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

๑๙ จัดตั้ง อบต.กนัตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สริุนทร์ เป็น ทต.กนัตวจระมวล(29) ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

๒๐ จัดตั้ง อบต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สริุนทร์ เป็น ทต.กาบเชิง(29) ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

๒๑ จัดตั้ง อบต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สริุนทร์ เป็น ทต.สระขุด(29) ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

๒๒ จัดตั้ง อบต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สริุนทร์ เป็น ทต.เมืองแก(29) ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

๒๓ จัดตั้ง อบต.หม่ืนศรี อ.สาํโรงทาบ จ.สริุนทร์ เป็น ทต.หมืน่ศรี(29) ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

๒๔ จัดตั้ง อบต.ผกัไหม อ.ศีขรภมิู จ.สริุนทร์ เป็น ทต.ผกัไหม(29) ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

๒๕ จัดตั้ง อบต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ ์เป็น ทต.เขาพระนอน(29) ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

 



-๒- 
 

ลาํดบัที ่ ช่ือเทศบาลตําบล วนัทีม่ีผลใชบ้งัคบั  

๒๖ จัดตั้งอบต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสกั จ.เพชรบูรณ ์เป็น ทต.ตาลเดีย่ว(29) ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

๒๗ จัดตั้งอบต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็น ทต.ในเมือง (11) ๑๑ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๒๘ จัดตั้งอบต.โคกสงู อ.อบุลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็น ทต.โคกสูง (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๒๙ จัดตั้งอบต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เป็น ทต.หนองโน (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๓๐ จัดตั้งอบต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็น ทต.โนนทอง (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๓๑ จัดตั้งอบต.โคกเหลก็ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เป็น ทต.โคกเหล็ก (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๓๒ จัดตั้งอบต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สริุนทร์ เป็น ทต.ยะวึก (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๓๓ จัดตั้งอบต.ภดูิน อ.เมืองฯ จ.กาฬสนิธุ ์เป็น ทต.ภูดิน (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๓๔ จัดตั้งอบต.บึงวิชัย อ.เมืองฯ จ.กาฬสนิธุ ์เป็น ทต.บึงวิชัย (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๓๕ จัดตั้งอบต.ภปูอ อ.เมืองฯ จ.กาฬสนิธุ ์เป็น ทต.ภูปอ (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๓๖ จัดตั้งอบต.ขม้ิน อ.เมืองฯ จ.กาฬสนิธุ ์เป็น ทต.ขม้ิน (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๓๗ จัดตั้งอบต.โพนทอง อ.เมืองฯ จ.กาฬสนิธุ ์เป็น ทต.โพนทอง (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๓๘ จัดตั้งอบต.หนองขุ่น อ.วัดสงิห์ จ.ชัยนาท เป็น ทต.หนองขุ่น (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๓๙ จัดตั้งอบต.หนองน้อย อ.วัดสงิห์ จ.ชัยนาท เป็น ทต.หนองนอ้ย (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๔๐ จัดตั้งอบต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เป็น ทต.สามคัคี (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๔๑ จัดตั้งอบต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เป็น ทต.ศรีแกว้ (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๔๒ จัดตั้งอบต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เป็น ทต.กุดเชียงหมี (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๔๓ จัดตั้งอบต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็น ทต.ดอนทราย (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๔๔ จัดตั้งอบต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็น ทต.ทะเลนอ้ย (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๔๕ จัดตั้งอบต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เป็น ทต.จองถนน (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๔๖ จัดตั้งอบต.ท่ามิหราํ อ.เมืองฯ จ.พัทลุง เป็น ทต.ท่ามิหรํา (20) ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๔๗ จัดตั้งอบต.เขาเจียก อ.เมืองฯ จ.พัทลุง เป็น ทต.เขาเจียก (31) ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๔๘ จัดตั้งอบต.ทบัยา อ.อนิทร์บุรี จ.สงิห์บุรี เป็น ทต.ทบัยา (31) ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๔๙ จัดตั้งอบต.ชาํนิ อ.ชาํนิ จ.บุรีรัมย์ เป็น ทต.ชําน ิ(31) ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๕๐ จัดตั้งอบต.ไผ่ อ.เมืองฯ จ.กาฬสนิธุ ์เป็น ทต.ไผ่ (31) ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๕๑ จัดตั้งอบต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสมีา เป็น ทต.อรพมิพ ์(31) ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๕๒ จัดตั้งอบต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสมีา เป็น ทต.ครบุรีใต ้(31) ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

๕๓ จัดตั้งอบต.นาท่อม อ.เมืองฯ จ.พัทลุง เป็น ทต.นาท่อม (14) ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๒ 

๕๔ จัดตั้งอบต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เป็น ทต.ดอนขม้ิน (29) ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๒ 

๕๕ จัดตั้งอบต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เป็น ทต.บา้นข่า (29) ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๒ 

๕๖ จัดตั้งอบต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน เป็น ทต.กลางเวียง (29) ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๒ 

๕๗ จัดตั้งอบต.หลักเขต อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์ เป็น ทต.หลกัเขต (29) ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๒ 

๕๘ จัดตั้งอบต.พญาขนั อ.เมืองฯ จ.พัทลุง เป็น ทต.พญาขนั (29) ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๒ 

 
 



-๓- 
 

ลาํดบัที ่ ช่ือเทศบาลตําบล วนัทีม่ีผลใชบ้งัคบั  

๕๙ จัดตั้งอบต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สริุนทร์ เป็น ทต.กระหาด (29) ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๒ 

 
ขอ้มูล ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน  ๒๕๕๒ 

โดย ส่วนวิจยัและพฒันาระบบรูปแบบและโครงสรา้ง  
สํานกัพฒันาระบบรูปแบบและโครงสรา้ง 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 -๔- 
           ๔. เปลีย่นแปลงเขตเทศบาล  

ลาํดบัที ่ ช่ือเทศบาลตําบล วนัทีม่ีผลใชบ้งัคบั  
 เปล่ียนแปลงเขตเทศบาลตาํบลเกาะสชัีง อ.เกาะสชัีง จ.ชลบุรี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

   

 
ขอ้มูล ณ วนัที ่๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๒ 

โดย ส่วนวิจยัและพฒันาระบบรูปแบบและโครงสรา้ง  
สํานกัพฒันาระบบรูปแบบและโครงสรา้ง 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 
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