
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ ่
อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูม ิ

........................ 
 

ส่วนที ่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  
 

 

     1.1 ลักษณะที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อยู่ในเขตปกครองของอ าเภอซับใหญ่ มีที่ตั้งห่างจากที่ว่าการอ าเภอซับใหญ่  

๒  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ  ๕๔  กิโลเมตร พื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก  อ าเภอเทพสถิต  โดยมีระยะทางประมาณ  ๘  
กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  โดยมีระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร 
ทิศใต ้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  โดยมีระยะทางประมาณ  ๑5  กิโลเมตร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก  อ าเภอเทพสถิต  โดยมีระยะทางประมาณ   

18  กิโลเมตร 

แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ด้านกายภาพ 
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๒ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
โดยทั่วไปมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลอนคลื่นความลาดเอียง ๒๐ – ๓๐ องศา จากด้านทิศตะวันตกไป

ด้านทิศตะวันออก  และที่ราบสูง มีภูเขาเป็นบางส่วน 

1.3 ลักษณะภูมิภูมิอากาศ 
มีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน (มรสุม) มีอยู่ ๓  ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม   ฤดูฝน  

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนกันยายน  ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคม  ถึง  เดือนมกราคมของทุกป ี
   1.4 ลักษณะของดิน 

      เป็นดินร่วนปนทราย และมีหินเป็นบางพ้ืนท่ี 
ลักษณะการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีและขนาดพื้นท่ีโดยประมาณ รวมทั้งสิ้น  63,750  ไร่ 
- พื้นที่พักอาศัย        5,394 ไร ่
- พื้นที่เกษตรกรรม 42,490 ไร ่
- พื้นที่พาณิชยกรรม      360 ไร ่
- พื้นที่อุตสาหกรรม      320 ไร ่
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ      241 ไร ่
- พื้นที่ตั้งสถานศึกษา      331 ไร ่
- สวนสาธารณะ/นันทนาการ      169 ไร ่
- พื้นที่ว่าง 13,445.5 ไร ่
- วัด      999.5 ไร ่

   1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  
ตาราง  แสดงแหล่งน้ าธรรมชาติภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ 

ล าดับ แหล่งน้ า ไหลผ่านหมู่บ้าน ประเภท กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

ลึก 
(ม.) 

ความจุ 
(ลบ.ม.) 

1 อ่างเก็บน้ า ปอบิด หมู่ 10 อ่างเก็บน้ า 100 250 4 100,000 
2 อ่างเก็บน้ า พันธ์นิธิ หมู่ 1 อ่างเก็บน้ า 250 250 8 500,000 
3 ฝายกั้นน้ า นิวซีแลนด์ หมู่ 4 ฝายกั้นน้ า 60 200 3 36,000 
4 ฝายกั้นน้ า บ้านวังพง หมู่ 2 ฝายกั้นน้ า 120 200 3 72,000 
5 ล าห้วยจอมแก้ว ม.2-ม.3-ม.5-ม.6-ม.7-ม.8-

ม.9-ม.11 
ล าห้วย 20 15,000 2.5 750,000 

6 ล าห้วยล ากระจวน หมู่ 10 ล าห้วย 20 16,000 2 640,000 
7 ล้ าห้วยส้มป่อย หมู่ 4 ล าห้วย 15 1,000 2 30,000 
8 ล าห้วยบักโกรกหรือ

ล าห้วยวังเตย 
หมู่ 3 ล าห้วย 10 1,000 2 20,000 

9 ล าห้วยซับแร่ หมู่ 9 ล าห้วย 12 12,000 2 288,000 
10 ล าห้วยหนองโภชน์ ม.5-ม.14-อ่างเก็บน้ าวังขื่อ ล าห้วย 5 12,000 2 120,000 
11 ล าห้วยตะเภา หมู่ 3 ล าห้วย 10 500 2 5,000 

ที่มา :  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  2562 
 
   1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม ้
  เขตอ าเภอซับใหญ่มีพื้นที่ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก  เป็นแหล่งอาหารส าหรับชาวบ้านในรูปพืช  และสัตว์  
บางส่วนถูกบุกรุกจากคนในชุมชนเอง   โดยการตัดไม้เพื่อท าการแผ้วถางเพื่อปรับพื้นท่ีส าหรับท าการเกษตร  และน าไม้มาท าฟืนและ
ถ่านหุงต้ม ซึ่งอ าเภอและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดมาตรการป้องกัน และให้ความรู้แก่ชาวบ้านตลอดมา   ป่าไม้ที่ส าคัญได้แก่   
ป่าสงวนแห่งชาติป่านายางกลัก เป็นพื้นทีภู่เขาและอุทยาน ประมาณ  4,800 ไร ่และป่าสงวนแห่งชาติ  38,000   ไร่ 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายการ

กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑3  ตอนท่ี 9 ง ลงวันท่ี 30 มกราคม 2539 และประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้สภาต าบลซับใหญ่ 
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙  มกราคม พ .ศ. ๒๕๓๙ เป็นนิติบุคคล ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป  

2.1 เขตการปกครอง 
       มีเนื้อที่ในความรับผิดชอบประมาณ ๑๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖๓,๗๕๐ ไร่ แบ่งเขตการปกครอง 

ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช  2457   ต าบลซับใหญ่  จ านวน  14  หมู่บ้าน ดังนี ้
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 

1 ซับใหญ ่ นายวีระศักดิ์        สุทธาภรณ ์
2 วังพง นายคงเดช          ชัยนา 
3 โนนสะอาด นางการะเกตุ        ฤทธ์ิจรูญ 
4 วังขื่อ นายประยูน         ทองกระทุ่ม 
5 ซับเจริญสุข นางไพวัลย์          ทั่วไธสง 
6 บ้านบุฉนวน นายสาคร           พวงราช 
7 หนองใหญ่ นายพนม            นักรบ 
8 ตลุกคูณ นายสมร            อมฤกษ์ 
9 ซับห่าง นายอ านวย         กลิ่นศรีสุข 

10 ซับใหญ่พัฒนา นายค ารณ          ฟุบขุนทด 
11 หนองบัว นายบุญมี           แสงศรี 
12 โนนจ าปาพัฒนา นายชาญ            เนียมไธสงค์ (ก านัน) 
13 เขาดินวนา นายแสวง           อินเคน 
14 ซับจาน นายสมพงษ์        มาส าโรง 

               2.2 การเลือกตั้ง 
                             -มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หมวด 2                  
เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง (4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง            
เว้นแต่กฏหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  - มาตรา 22 การเลือกผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง 
  -ประชากรผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง   ทั้งหมด 5,277 คน แยกเป็น ชาย 2,716 คน หญิง 2,561 คน  
   (ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอซับใหญ่ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562)  
 
 
 
 
 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
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 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชาชน 

ปัจจุบันต าบลซับใหญ่  มีประชากรรวม   6,985  คน   แบ่งเป็น ชาย 3,585 คน    หญิง 3,400 คน  
จ านวนครัวเรือน  2,604  ครัวเรือน โดยแยกเป็น ดังนี ้

ตาราง แสดงจ านวนประชากร   

หมู่ที ่ บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง หลัง 
1 ซับใหญ่ 373 328 701 399 
2 วังพง 201 198 399 134 
3 โนนสะอาด 286 266 552 194 
4 วังขื่อ 203 173 376 138 
5 ซับเจริญสุข 439 383 822 248 
6 บุฉนวน 371 382 753 284 
7 หนองใหญ่ 246 245 491 210 
8 ตลุกคูณ 253 241 494 157 
9 ซับห่าง 233 201 434 171 

10 ซับใหญ่พัฒนา 404 423 827 314 
11 หนองบัว 129 133 262 77 
12 โนนจ าปาพัฒนา 124 109 233 78 
13 เขาดินวนา 190 191 381 129 
14 ซับจาน 133 127 260 71 

รวม 3,585 3,400 6,985  
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอซับใหญ่   ณ  วันที่  24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ตารางท่ี  แสดงจ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ   

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

อายุ 0 – 9 ปี 454 434 888 
อายุ 10 – 15 ปี 309 311 620 

0อายุ 16 – 19 ปี 188 178 366 
อายุ 20 – 59 ปี 2,238 2,048 4,286 
อายุ 60 ปี ขึ้นไป 404 429 692 

รวม 3,585 3,400 6,985 
 
            หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอซับใหญ่   ณ  วันที่  24  พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 

3. ประชากร 
 


