
ประวัติต ำบล 
 

ต ำบลโพนจำนมีหมู่บ้ำนทั้งหมด จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน โดยแยกมำจำกต ำบลโพนสวรรค์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 

เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2530  มีจ ำนวนหมู่บ้ำน 9 หมู่บ้ำน และต่อมำได้จัดต้ังหมู่บ้ำนข้ึนอีกจ ำนวน 3 หมู่บ้ำน   โดย

มีนำยสุพร  เหลินต้ำยซ้ำย  เป็นก ำนันคนแรกของต ำบลโพนจำน  นำยชนะ  เทพกรรณ  เป็นก ำนันคนที่สอง  นำย

เสนำะ  สงครำม  เป็นก ำนันคนที่สำม  นำยเนติพงษ์  นำวงหำ  เป็นก ำนันคนที่สี่  ปัจจุบันนำยวีระชน  วังมลหมอ่ม  

ด ำรงต ำแหน่งก ำนันต ำบลโพนจำน หมู่บ้ำนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริเวณต ำบลโพนจำนโดยจัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 7 เดือน

สิงหำคม  พ.ศ. 2530 จ ำนวน 9 หมู่บ้ำน  เป็นพื้นที่กำรปกครอง ในเขตต ำบลโพนจำน จ ำนวน 7 หมู่บ้ำน และเป็น

พื้นที่กำรปกครองในเขตเทศบำลต ำบลโพนสวรรค์ จ ำนวน  2  หมู่บ้ำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. หมู่ที่  1 บ้ำนนำซอ  ผู้ใหญ่บ้ำนคนแรกคือ  นำยสวำท  ต้อนโสกรี  ผู้ใหญ่บ้ำนคนปัจจุบัน คือ                

นำยอดิศักดิ์  ต้อนโสกรี 

2.  หมู่ที่  2  บ้ ำนโพนจำน ผู้ ใหญ่บ้ำนคนแรกคือ  นำยปำ รำชมณี  ผู้ ใหญ่บ้ำนคนปัจจุบันคือ                        

นำยรัชนำถ  กุจนำ  

พื้นที่บำงส่วนอยู่ในเขตเทศบำลต ำบลโพนสวรรค์ 

3. หมู่ที่ 3 บ้ำนบงค ำ ผู้ใหญ่บ้ำนคนแรกคือ นำยปำ มหำสมเหลำ ผู้ใหญ่บ้ำนคนปัจจุบันคือ นำยประเสรฐิ  

อังคะฮำด 

4. หมู่ที่  4 บ้ำนต้ำย  ผู้ ใหญ่บ้ำนคนแรกคือ  นำยทัง  ป้องหลักค ำ  ผู้ ใหญ่บ้ำนคนปัจจุบันคือ                 

นำยวิดน  ชินบูรณ์ 

5. หมู่ที่  5 บ้ำนกลำงจำน ผู้ใหญ่บ้ำนคนแรกคือ นำยสำ วังมลหม่อม  ผู้ใหญ่บ้ำนคนปัจจุบันคือ                  

นำยวีระชน  วังมลหม่อม 

6. หมู่ที่ 6 บ้ำนกุดตะกล้ำ ผู้ใหญ่บ้ำนคนแรกคือ นำยธง บุสุวะ ผู้ใหญ่บ้ำนคนปัจจุบันคือ นำยอุทิศ  บุสุวะ 

7. หมู่ที่  7 บ้ำนทรำยค ำ  ผู้ใหญ่บ้ำนคนแรกคือ  นำยถ้ ำ  ปุนจันตัง  ผู้ใหญ่บ้ำนคนปัจจุบันคือ                 

นำงดำ  ปุนจันตัง 

8. หมู่ที่ 8 บ้ำนหนองท่ม  ผู้ใหญ่บ้ำนคนแรกคือ  นำยยม  พรหมกวยถ้ ำ  ผู้ใหญ่บ้ำนคนปัจจุบันคือ            

นำยวำสนำ  โพติยะ 

9. หมู่ที่ 9 บ้ำนทรำยทอง  ผู้ใหญ่บ้ำนคนแรกคือ นำยสุพร เหลินต้ำยซ้ำย ผู้ใหญ่บ้ำนคนปัจจุบันคือ                 

นำยสง่ำศิลป์  ศรกำยสิทธ์ิ 

 



ต่อมำได้จัดต้ังหมู่บ้ำนข้ึนอีกจ ำนวน  3  หมู่บ้ำน  ดังนี้ 

1. หมู่ที่ 10 บ้ำนโพนเจริญ  จัดตั้งเมื่อวันที่  20 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2542  ผู้ใหญ่บ้ำนคนแรกคือ          

นำยบวร  ข้ำมประเทศ ผู้ใหญ่บ้ำนคนปัจจุบันคือ  นำยจ ำรอง ขวำธิจักร์  พื้นที่บำงส่วนอยู่ในเขตเทศบำลต ำบล

โพนสวรรค์ 

2. หมู่ที่ 11 บ้ำนน้อยศรีวิลัย  จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2544  ผู้ใหญ่บ้ำนคนแรกคือ   

นำยค ำหล้ำ  กุจนำ ผู้ใหญ่บ้ำนคนปัจจุบันคือ  นำยมัง  อังคะฮำด 

3. หมู่ที่ 12 บ้ำนต้ำย จัดต้ังเมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2545  ผู้ใหญ่บ้ำนคนแรกคือ นำยเนติพงษ์  

นำวงหำ ผู้ใหญ่บ้ำนคนปัจจุบันคือ  นำยเนติพงษ์  นำวงหำ        

 

           บ้ำนโพนจำนเป็นชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งของอ ำเภอโพนสวรรค์จำกกำรบอกเล่ำของนำยมำ โพธิแสน  ซึ่ง

เป็นผู้สูงอำยุในชุมชน  ได้ข้อมูลว่ำประมำณเกือบ  200  ปีเศษมีชุมชนเผ่ำหนึ่งเรียกว่ำ  “เผ่ำโส้”  ได้อพยพจำก

ดินแดนฝั่งซ้ำยของแม่น้ ำโขงพร้อมกับชำวเผ่ำอื่นๆ  ซึ่งในจ ำนวนน้ีมีเผ่ำ “กะเลิง”  ได้อพยพมำต้ังรกรำกบริเวณตน้

น้ ำห้วยกุดบ่ำงที่มีต้นยำงใหญ่  มีรังผึ้งหลวงอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำก  ปัจจุบันชำวบ้ำนเรียกว่ำ บ้ำนฮ้ำง(ร้ำง)ต้น

เพิ่ง(ผึ้ง)อยู่ทำงทิศใต้ของที่ตั้งหมู่บ้ำนปัจจุบันประมำณ  2  กิโลเมตร  พอประมำณปี พ.ศ.  2260  ได้ย้ำยถ่ินฐำน

ไปทำงทิศเหนือ  ซึ่งเป็นบริเวณที่ลำบลุ่มเหมำะแก่กำรท ำนำ  เปลี่ยนช่ือเป็น  “บ้ำนนำจำน”  อำจจะเป็นเพรำะว่ำ

บริเวณดังกล่ำวมีต้นจำน  (ต้นทองกวำว) เป็นจ ำนวนมำก  ต่อมำประมำณปี พ.ศ. 2300   ได้เกิดโรคระบำด

ร้ำยแรงคือโรคฝีดำษข้ึนท ำให้มีคนล้มตำยจ ำนวนมำก  จึงพำกันย้ำยถ่ินฐำนมำยังบริเวณที่ตั้งหมู่บ้ำนปัจจุบันและ

เปลี่ยนช่ือเป็น  “บ้ำนโพนจำน”  อีกบำงส่วนได้อพยพไปตั้งถ่ินฐำนบริเวณริมห้วยไร่  (เป็นช่ือไม้ไผ่ป่ำชนิดหนึ่ง)  

ภำยหลัง  “เผ่ำโส้”  ได้อพยพมำสมทบแต่อยู่คนละฟำกท้องทุ่งและจัดต้ังเป็นบำ้นบงค ำในเวลำต่อมำ  และรวมเอำ

บ้ำนห้วยไร่ด้วยส่วนหนึ่ง  ซึ่งประชำชนส่วนใหญ่เป็นเผ่ำกะเลงิก็แยกตัวย้ำยไปตั้งถ่ินฐำนทำงด้ำนทิศตะวันตก  ห่ำง

จำกบ้ำนโพนจำนประมำณ  500  เมตร  ภำยหลังจัดต้ังเป็นบ้ำนกลำงจำน  ซึ่งปัจจุบันบ้ำนกลำงจำนเป็นเขตพื้นที่

กำรปกครองในเขตเทศบำลต ำบลโพนสวรรค์  เมื่อชุมชนเติบโตข้ึน   บ้ำนโพนจำนและบ้ำนกลำงจำนจึงขยำยใหญ่

ข้ึนเรื่อยๆ  จนเช่ือมติดเป็นชุมชนเดียวกัน  และบำงส่วนได้อพยพออกไปอยู่ตำมไร่นำ  ภำยหลังจึงจัดตั้งเป็นบ้ำน

นำซอ  และแยกเป็นบ้ำนหนองท่มซึ่งปัจจุบันเป็นเขตพื้นที่กำรปกครองในเขตเทศบำลต ำบลโพนสวรรค์ ต่อมำได้

ยกฐำนะเป็นต ำบลโพนจำน เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2539 และตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องกำรจัดตั้ง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ 16 ธันวำคม 2539 โดยนำยเสนำะ เทียนทอง หน้ำ 90 ข้อ 836 มำจนถึง

ปัจจุบัน 

 



           ชนเผ่ำอีกเผ่ำหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ต ำบลโพนจำน  คือ “เผ่ำญ้อ”  ในปัจจุบันมีจ ำนวน  5  หมู่บ้ำน    จำกค ำ

บอกเล่ำของนำยสีบูรณ์  วงพุทธำ  ผู้สูงอำยุและอดีตผู้น ำบ้ำนต้ำย  เล่ำว่ำชนเผ่ำญ้อได้อพยพมำจำก  ท่ำอุเทน  

จ ำนวน  2  กลุ่ม  กลุ่มหนึ่งอำศัยอยู่บ้ำนต้ำยในปัจจุบัน  เดิมบ้ำนต้ำย  หมู่  12  เป็นเขตพื้นที่กำรปกครองต ำบล

โพนสวรรค์  เมื่อปี พ.ศ. 2530  ได้จัดต้ังต ำบลโพนจำนข้ึน  บ้ำนต้ำยจึงอยู่ในเขตพื้นที่กำรปกครองต ำบลโพนจำน  

และต่อมำได้แยกหมู่บ้ำนโดยจัดต้ังหมู่  7  หมู่  9  และหมู่  4  ตำมล ำดับ  

เผ่ำญ้ออีกกลุ่มหนึ่งอำศัยอยู่บ้ำนฮ้ำงติดกับล ำห้วยต้ำย  ล ำห้วยต้ำยกั้นระหว่ำงบ้ำนต้ำยและบ้ำนฮ้ำง มี

ระยะทำงห่ำงกันประมำณ  500  เมตร  ต่อมำมีโรคระบำดเกิดข้ึนที่บ้ำนฮ้ำงท ำให้ชำวบ้ำนฮ้ำงแยกเป็น  3 กลุ่ม  

กลุ่มหนึ่งอพยพมำอยู่บ้ำนต้ำย  กลุ่มที่สองน ำโดยนำยทิดสน  บุสุวะ  และนำยพรมมำ  กลมจี พำชำวบ้ำนอพยพไป

ตั้งหมู่บ้ำนใหม่คือบ้ำนกุดตะกล้ำในปัจจุบัน  และกลุ่มที่สำมน ำโดยนำยนวน  ชินบูรณ์  นำยกลม  ชินบูรณ์  พำ

ชำวบ้ำนอพยพไปก่อตั้งหมู่บ้ำนใหม่คือ บ้ำนนำล้อมในปัจจุบันซึ่งเป็นเขตพื้นที่กำรปกครองต ำบลนำหัวบ่อ  

    


