
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติตําบลหนองจอก 

จํานวนหมูบานของตําบลหนองจอก จํานวน 16 หมูบาน 

จากบันทึกของ ทานกํานันจอม  แสนธิ  อดีตกํานันคนแรกของตําบลหนองจอก ไดบันทึกตาม 

ความบอกเลาของ คุณลุงพันธ  แสนพรม วา ประชากรของหมูบานหนองจอก มี 2 สวนดวยกัน สวนหน่ึงอพยพจากหมูบานทัพคลาย 

ตําบลทัพหลวง อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี อีกสวนหน่ึงอพยพมาจากบานโคกหมอ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค สมัยน้ัน 

แตปจจุบันบานโคกหมอขึ้นกับอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 เม่ือประมาณป พ.ศ. 2460 มีบุคคลกลุมหน่ึงซ่ึงมี  คุณลุงพันธ  แสนพรม เปนหัวหนาพากันเดินทางออกจากบานทัพคลายมุง

หนาเขาปา จุดประสงคเพื่อหาของและและลาสัตว ตอนเชาของวันที่ 2 ที่เดินทางจากบานมา ไดพบกับทุงหญาแหงหน่ึงเห็นมีรอยเทา

ของวัวปาที่ลงมากินหญาออนที่กําลังขึ้นใหม จึงไดปรึกษากันทําหางรานขึ้นเพื่อน่ังซุมรอยิงวัวปาที่ลงมากินหญา พอตกดึงของคืนวันน้ัน

ไดมีวัวฝูงหน่ึงประมาณ 10 ไดพากันลงมาหากินหญาตามปกติ นายเย  ที่น่ังหางไดใชปนแกปยิงวัว ถูกวัวไดรับบาดเจ็บ ว่ิงหนีเขาปาไป 

รุงเชาจึงไดพากันติดตามวัวตัวที่ไดรับบาดเจ็บไป คุณลุงพันธ บอกวาสัตวที่ถูกยิ่งบาดเจ็บน้ันมักจะรอนในชอบลงลงไปกินนํ้า ดังน้ันชุดที่

ตามรอยเทาวัวปาไป จึงไดพบกับหนองนํ้าแหงหน่ึงที่วัวตัวที่บาดเจ็บไปกินนํ้ากอนหลบหนีเขาปาไป  หนองนํ้าดังกลาวกวางมากมีนํ้า

และจอกเยอะเต็มหนองนํ้า นํ้าก็ใสสะอาดเหมาะสําหรับใชดื่มกิน และชุดที่ติดตามรอยเทาวัวปาก็หยุดพักน่ังคุยกันแลวเปาโหวตเรียก

ชุดที่ไปสกัดซุมยิงขางหนาใหกลับมาเพื่อปรึกษาหารือกันและหุงขาวทําอาหารกินกัน แตคุณลุงพันธไมไดเลาใหฟงวาไดติดตามวัวปาที่

ไดรับบาดเจ็บไปอีกหรือไมและไดของปาอะไรบาง 

ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2462 ไดมีบุคคลกลุมหน่ึงประมาณ 7 หลังคาเรือน ซ่ึงมีนายเทียน  แสนพรม เปน 

หัวหนาพากันอพยพมาจากบานทัพคลาย พากันมาปลูกบานเรือนเปนที่อยูอาศัยบริเวณขางหนองนํ้าที่มีจอกเยอะ ๆ น้ัน ตอมาไดตั้งช่ือ

หมูบานวา “ บานหนองจอก” และตั้งช่ือทุงหญาที่วัวปาลงมากินหญาเปนประจําน้ันวา “ทุงบักเย”  คือ บักเย หรือ นายเย  ที่เปนคน

ยิงวัวปาไดรับบาดเจ็บแลวตามไปพบหนองจอกในครั้งแรก น้ันเอง (แตเกิดนํ้าทวมบริเวณบานเรือนที่อยูอาศัยขางหนองนํ้า จึงยาย

ขึ้นมาสรางบานเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบันน้ีเปนตนไป 

 ตอมามีบุคคลกลุมหน่ึงอพยพมาจากบานโคกหมอ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค (ซ่ึงปจจุบันบานโคกหมอขึ้นอยูกับ

อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี) มาอาศัยอยูตอนใตของบานหนองจอก อยูหางกันประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งช่ือหมูบานวา “หมูบานใต” 

คุณลุงพันธเลาวาบานหนองจอกขึ้นอยูกับอําเภอบานเช่ียน (ปจจุบันเปนอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท) คุณลุงพันธเลาวาตัวทานเองไมมี

เงินเสียสวยใหกับทางอําเภอ ทางอําเภอบานเช่ียนไดบังคับใหไปทํางานที่อําเภอแทนเงินคาเสียสวย ตอมาทางราชการไดยกฐานะตั้ง

อําเภอบานไรขึ้น บานหนองจอก จึงไดอพยพมาขึ้นกับอําเภอบานไร แตงตั้งใหนายโฮม  จันทร เปนผูใหญบาน หมูบานหนองจอก  เปน

หมูที่ 5 ตําบลทัพหลวง อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ตอมาผูใหญโฮม จันทร ไดลาออก ทางราชการจึงไดแตงตั้งให นายกอย  แสน

พรม เปนผูใหญบานแทน สมัยน้ันโจรผูรายชุกชุมมาก ผูใหญกอย  แสนพรม จึงขอลาออกและใหผูใหญโฮม มาเปนผูใหญบานอีกครั้ง

หน่ึง และไดแตงตั้งให นายจันมา  ขันธศรี และนายสงา ปญญา เปนผูชวยผูใหญบาน ตอมาผูใหญโฮม ไดเกษียณอายุราชการ นายดํา 

เหม็งศรี ไดรับเลือกใหเปนผูใหญบานคนใหม สมัยน้ัน หมู 4 บานหนองจอก ปกครองควบคุมไปถึงบานหนองบมกลวย บานหนองคันดี 

บานพุกราง บานโคกสะอาด ชุมคลองคต บานหนองแกปากดาน และบานซับสุราษฎร 

   การปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดกระจายอํานาจปรับปรุงตั้งหมูบานเพิ่มขึ้น บานหนองบมกลวยไดรับคําส่ังใหแยกออกจาก

หมูบานหนองจอก  ขณะน้ัน ผูใหญดํา  เหม็งศรี ผูใหญบาน หมู 4 ตําบลทัพหลวง มีภูมิลําเนาอยูหมูบานหนองบมกลวย  การเลือก

ผูใหญบานหมูที่แยกใหมก็คือ  หมูบานหนองจอก เปนหมูที่ 5 บานหนองจอก ตําบลทัพหลวง  นายจันมา  ขันธศรี  เปนผูใหญบาน  

และแตงตั้งให นายวิสุทธ์ิ  ดีพิจารณ  และนายบัว  จันทร เปนผูชวยผูใหญบาน ซ่ึงตอนน้ัน บานหนองจอก มีหมูบานที่อยูในการ

ปกครอง คือ บานพุกราง บานหนองคันดี บานโคกสะอาด และชุมคลองคต  
และเม่ือป  2520 ผูใหญจันมา  ขันธศรี ไดลาออกจากตําแหนง ทางอําเภอบานไรจึงใหมีการเลือกตั้งผูใหญบานกันใหม และผูที่ไดรับ

การเลือกตั้งก็คือ  นายจอม  แสนธิ  เปนผูใหญบาน หมูที่ 5 บานหนองจอก  ตําบลทัพหลวง  อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี และทาง

ผูใหญจอม  แสนธิ  จึงไดทําเรื่องขอแยกตําบลหนองจอก เม่ือป พ.ศ. 2521  โดยไดรับการชวยเหลือจาก เรือโทกําจัด มากวิจิตร  สจ. 

อําเภอบานไร และไดรับการอนุมัติใหแยกตําบลเปนตําบลหนองจอก เม่ือวันที่ 1  กรกฎาคม  2525  โดยแยกหมูบานมาจากตําบลทัพ

หลวงครั้งแรก มี 9 หมูบาน คือ 

1. หมูที่  1 บานหนองจอก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. หมูที่ 7  บานทุงนาสวน 

8. หมูที่ 8  บานพุกราง 

9. หมูที่  9 บานลานคา 

ในตอนน้ัน  นายอําเภอคือ  นายสมชาย  อายุศนิล  และกํานันตําบลทัพหลวง   ช่ือนายสุนทร ปอมคํา ในเวลาตอมา 

ตําบลหนองจอกไดมีการเลือกตั้งกํานันคนใหม และกําหนดใหเลือกตั้งกํานันครั้งแรก เม่ือวันที่  22  สิงหาคม  2525 มีผูสมัคร 2 คน คือ 

ผูใหญจอม แสนธิ  และ นายนิพนธ  หนูสุข และการเลือกตั้งปรากฏวา  ผูใหญจอม  แสนธิ  ไดคะแนนมากวา และไดรับการเลือกตั้งเปน

กํานันคนแรกของตําบลหนองจอก เม่ือวันที่  22  สิงหาคม  2525  ตําบลหนองจอกมีอาณาเขตติดตอดังน้ี  

- ทิศเหนือ  ติดตอกับ ตําบลทัพหลวง  อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี และตําบลหนองมะโมง อําเภอวัดสิงห  จังหวัดชัยนาท 

 - ทิศใต  ติดตอกับ  ตําบลวังคัน อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 - ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ตําบลสุขเดือนหา อําเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 

 - ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ตําบลทัพหลวง  อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี 

ระยะทางจากตําบลหนองจอกไปอําเภอบานไร ระยะทาง 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด จํานวน  80,918 ไร  2 งาน  

ตําบลหนองจอก อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี เม่ือไดแยกตําบลแลวก็ไดแยกหมูบานขึ้นใหมทั้งหมด จํานวน 17 หมูบานดังน้ี 

 1. นายจอม  แสนธิ  กํานันตําบลหนองจอก  ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่  22  สิงหาคม  2525 

 2. นายซอน  ปานแกว  ผูใหญบาน หมูที่ 2 บานหนองบมกลวย ดํารงตําแหนง  เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม  2529 

 3. นายบุญทา  เพียงเสมอ  ผูใหญบาน หมูที่ 3 บานหนองไมแกน   ดํารงตําแหนง  เม่ือวันที่   - 

4. นายโห   เนตรปาน ผูใหญบาน หมูที่ 4  บานทัพไฟไหม    ดํารงตําแหนง    - 

5. นายสีทอง  กันยา   เปนผูใหญบาน หมูที่ 5 บานจัน ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม  2523 

6. นายถาย  โตชม   เปนผูใหญบาน หมูที่ 6 บานหนองหิน ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม  2523 

7. นายนิพนธ  หนูสุข  เปนผูใหญบาน หมูที่ 7 บานทุงนาสวน  ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่ 1  ตุลาคม  2522 

8. นายผาย กาฬภักดี  เปนผูใหญบาน หมูที่ 8 บานพุกราง  ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม  2523 

9. นายบุรี  การภักดี  เปนผูใหญบาน หมูที่ 9 บานลานคา ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่  12 กุมภาพันธ  2524 

          10.นายจําเริญ ดีพิจารณ เปนผูใหญบานหมูที่ 10 บานหนองสองหอง ดํารงตําแหนง เม่ือวันที่ 8กุมภาพันธ  2528 

          11.นายพละ ศรีวันเปย เปนผูใหญบาน  หมูที่ 11  บานสุขเสมอ ดํารงตําแหนง  เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม2527 

         12.นายขวัญ  พุมมูล  เปนผูใหญบาน หมูที่ 12  บานใหมโพธ์ิงาม  ดํารงตําแหนง เม่ือวันที่ 8  มิถุนายน 2530 

         13.นายปรีชา  ชัยมงคล  เปนผูใหญบาน หมูที่ 13 บานหนองคันดี ดํารงตําแหนง  เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2532 

         14.นายเสนห สารสุวรรณ เปนผูใหญบาน หมูที่ 14 บานหนองแกขัดสมาธิ ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่ 24  มิถุนายน 2532 

         15.นายเพียว แพงศรีเจริญสุข  เปนผูใหญบาน หมูที่ 15 บานโคกสะอาด  ดํารงตําแหนง เม่ือวันที่ 30  มิถุนายน 2532 

                     16.นายสุดใจ  ภูเณร    เปนผูใหญบาน หมูที่ 16  บานหนองไมตาย   ดํารงตําแหนง  เม่ือป พ.ศ.  2532 

                     17.นายแกว  วุฒิพงษชัยสกุล  เปนผูใหญบาน หมูที่ 17 บานจอมทอง  ดํารงตําแหนง  เม่ือป พ.ศ.  2534 

- นายชุน  ขันธสินธป   เปนแพทยประจําตําบล    ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่  1 ตุลาคม  2525 

- นายวิสุทธ์ิ  ดีพิจารณ      เปนสารวัตรกํานัน        ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่  1 ตุลาคม  2525 

- นายประยูร  พันธเกษกิจ  เปนสารวัตรกํานัน     ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่  1 ตุลาคม  2525 

- นายอุดร  แสนพรม     เปนผูชวยผูใหญบาน  หมู 1    ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม  2528 

- นายสิทธิศักดิ์  จันทร   เปนผูชวยผูใหญบาน  หมู 1    ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่  1  มกราคม  2530 

- นายสีงาม  ปอมคํา      เปนผูชวยผูใหญบาน  หมู 10    ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม  2532 

- นายสําราญ วงษอามาตย  เปนผูชวยผูใหญบาน หมู 10    ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม  2532 

- นายสนิท  ภูสอน    เปนผูชวยผูใหญบาน  หมู 11    ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่ 1  สิงหาคม  2527 

- นายสําแดง  แสนพรม   เปนผูชวยผูใหญบาน  หมู 11    ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่ 1  มิถุนายน  2527 

- นายวราห  สุขรักษ       เปนผูชวยผูใหญบาน  หมู 9    ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่  1  ตุลาคม  2533 

 


