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สภาพทัว่ไป แสภาพทัว่ไป และข้อมูลพืน้ฐานขององคก์ารบรหิารละข้อมูลพืน้ฐานขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชยัภูมิสว่นจงัหวดัชยัภูมิ  
  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงสภาพทั่วๆ ไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมี

อาณาเขตพืน้ที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด เช่นเดียวกับเขตปกครองของจังหวัดชัยภูมิ 

   1. ขนาดและที่ตั้ง 

    จังหวัดชัยภูมิ  ตัง้อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  บริเวณใจกลางประเทศไทยบนขอบที่

ราบสูงของอีสาน ทิศตะวันตก ที่เส้นรุ้ง 15 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 102  องศาตะวันออก  สูงกว่า

ระดับน้้าทะเลปานกลาง  631  ฟุต  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  โดยทางรถยนต์  ประมาณ  332  

กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอ่กับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

  ทิศเหนอื  ติดตอ่กับ   จังหวัดเพชรบูรณ์ และขอนแก่น 

  ทิศใต้   ติดตอ่กับ   จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันออก  ติดตอ่กับ   จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา 

  ทิศตะวันตก  ติดตอ่กับ   จังหวัดเพชรบูรณ์  และลพบุรี 

  พืน้ที่ของจังหวัดชัยภูมิมีประมาณ  12,778.287  ตารางกิโลเมตร  หรอื  

7,986,429  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  7.6  ของภาค  และคิดเป็นรอ้ยละ  2.5   ของพืน้ที่ประเทศ   มีพื้นที่

ใหญ่เป็นอันดับ 3  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  และเป็นล้าดับที่  7  ของประเทศ 
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2. ลักษณะภูมิประเทศ 

             ลักษณะภูมปิระเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาร้อยละ 50   ของพื้นที่จังหวัด 

นอกนั้นเป็นที่ราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพืน้ที่ราบ มพีืน้ที่ป่าไม้และเทือกเขาตัง้เรียงรายจาก

ทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ประกอบด้วยเทือกเขาส้าคัญ ได้แก่ภูอเีฒ่า  ภูแลนคา  และภูพังเหย  ซึ่งมี

ลักษณะและจ้านวนพืน้ที่ดังนี้ 

ตารางแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ 

ที ่ ลักษณะภูมิประเทศ จ านวนพื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 ภูเขาและป่าไม้ 4,026,616 50.42 

2 ที่ราบลุ่ม 3,603,994 45.13 

3 ที่ราบสูงนอกเขตป่าไม้    252,413 3.16 

4 พืน้น้้า     63,431 0.79 

5 เนือ้ที่ดนิดาน ดินเลนใช้ประโยชน์ไม่ได้    39,975 0.50 

รวมเน้ือที่ท้ังหมด 7,986,429 100.00 

 

จังหวัดชัยภูมิ สามารถแบ่งภูมปิระเทศของจังหวัดออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ 

  พื้นที่ราบในฝั่งแม่น้้า มีความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 0 – 300 เมตร ได้แก่

บริเวณพืน้ที่ราบเรียบ  ความลาดเอียงของพื้นที่อยู่ระหว่างรอ้ยละ0 - 2 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณร้อยละ 13  

ได้แก่พืน้ที่ราบลุ่มแม่น้้าชีในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ อ้าเภอคอนสวรรค์  อ้าเภอบ้านเขว้า  อ้าเภอบ้าเหน็จ

ณรงค ์อ้าเภอจัตุรัส  อ้าเภอเนินสงา่  บริเวณนีจ้ะเป็นที่ราบน้้าท่วมถึง 

   พืน้ที่ลูกคลื่นลอนต่้า อยู่ตอนกลางของพื้นที่จังหวัด เป็นแนวยาวตามทิศเหนือ-ใต้ ตาม

แนวเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ 300 – 500 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลางได้แก่ 

พื้นที่บางส่วนในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ อ้าเภอหนองบัวระเหว อ้าเภอบ้านเขว้า อ้าเภอแก้ งคร้อ                

อ้าเภอเทพสถิต อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์และอ้าเภอบ้านแท่น  

  พื้นที่สูงและภูเขา   สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลอนลึกและภูเขา ในเขต

เทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงตั้งแต่ 500 – มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง 

ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของอ้าเภอหนองบัวระเหว อ้าเภอเทพสถิต อ้าเภอคอนสาร อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

อ้าเภอหนองบัวแดง   อ้าเภอภูเขียว อ้าเภอแก้งคร้อ อ้าเภอภักดีชุมพล อ้าเภอซับใหญ่ และพื้นที่ทาง

ตอนเหนอืของอ้าเภอเมืองชัยภูมิ 
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   3. สภาพภูมิอากาศ 

   จังหวัดชัยภูมิมีลักษณะอากาศร้อนชื้น  อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฤดู 3 ฤดู

โดยระยะเวลาในแตล่ะฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแตล่ะปี  มีอากาศหนาวจัด ใน

ฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตาม

ฤดูกาล ดังนี้ 

    ฤดูหนาว   ประมาณเดือน พฤศจกิายน – กุมภาพันธ์ 

      ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 

      ฤดูฝน ประมาณเดือน มิถุนายน - ตุลาคม 

  4. สภาพทางการเมือง/การปกครอง/ประชากร 

 ก.การเมือง (การเลือกตั้ง) 

 จังหวัดชัยภูมิ  มีสถิตกิารเลือกตั้ง  3  ประเภท  คอื  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  

ผูบ้ริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

  1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 แบบ

แบ่งเขตเลือกตั้ง จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 836,599 คน มีผู้มาใช้สทิธิ 616,276 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

73.66และแบบบัญชรีายชื่อ จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 836,599 คน มผีู้มาใช้สทิธิ 616,268 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 73.66  จังหวัดชัยภูมิมสีมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ้านวน 7 คน   

   (ที่มา  ส้านักงาน กกต.จังหวัดชัยภูม)ิ 

  2) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2551  จ้านวนผูม้ีสิทธิ

เลือกตั้ง  813,273 คน  มีผู้มาใช้สทิธิ  445,380  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  54.76     

  3) การเลอืกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 3.1 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 

2555 จ้านวนผูม้ีสทิธิเลือกตั้ง 838,380 คน มีผูม้าใช้สทิธิ 488,825 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.31  

      3.2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ เมื่อวันที่  20 

เมษายน  2551  จ้านวนผู้มีสทิธิเลือกตั้ง 804,151 คน  มีผูม้าใช้สทิธิ 431,422  คน คิดเป็นร้อย

ละ  53.65 จังหวัดชัยภูมมิีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   36  คน 

     3.3 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรเีมืองชัยภูมิและสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงชัยภูมิ  

เมื่อวันที่  21 เมษายน 2555 จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  27,157  คน  มีผู้มาใช้สิทธิ  17,591  คน            

คิดเป็นรอ้ยละ  64.77           

      3.4 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต้าบล    

      3.5 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล   
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  ข. การปกครอง (การบริหารราชการแผ่นดิน) 

  จังหวัดชัยภูมิมีหนว่ยงานราชการ  ทั้งจากส่วนกลาง  ส่วนภูมภิาคและท้องถิ่น คอื 

  1. การบริหารราชการส่วนกลาง 

  มีสว่นราชการและหนว่ยงานที่สังกัดส่วนกลาง  ที่ตัง้อยู่ในจังหวัดจ้านวน 46 หน่วยงาน   

และหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ  จ้านวน   9    หน่วยงาน 

  2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

  ระดับจังหวัด  มีสว่นราชการและหน่วยงานที่สังกัดส่วนภูมภิาคจ้านวน  35 หน่วยงาน 

ระดับอ้าเภอ   ม ี 16  อ้าเภอ  123  ต้าบล   1,617  หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

(1) อ้าเภอเมืองชัยภูม ิ      (2)  อ้าเภอภูเขียว 

(3) อ้าเภอจัตุรัส       (4)  อ้าเภอแก้งครอ้ 

(5) อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    (6)  อ้าเภอหนองบัวแดง 

(7) อ้าเภอคอนสาร     (8)  อ้าเภอบ้านเขว้า 

(9) อ้าเภอคอนสวรรค์     (10) อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ 

(11) อ้าเภอเทพสถิต   (12) อ้าเภอบ้านแท่น 

(13) อ้าเภอหนองบัวระเหว    (14) อ้าเภอภักดีชุมพล 

(15) อ้าเภอเนินสงา่           (16) อ้าเภอซับใหญ่ 

  3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รวม 143 แห่ง 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)   จ้านวน           1      แห่ง 

  เทศบาลเมอืง      จ้านวน           1      แห่ง 

  เทศบาลต้าบล      จ้านวน         28     แห่ง 

  องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.)   จ้านวน     113    แห่ง 
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  ค. ประชากร 

  จากสถิติของส้านักงานกลางทะเบียนราษฎร์  กระทรวงมหาดไทย  ณ  วันที่ 31 

มิถุนายน 2554  จังหวัดชัยภูมิ  มีประชากรทั้งสิ้น  1,125,138   คน   เป็นชาย  559,756  คน  

คิดเป็นร้อยละ  49.75ของประชากรทั้งจังหวัด  เป็นหญิง  565,382  คน  คิดเป็นร้อยละ 50.25   

ของประชากรทั้งจังหวัด   มีจ้านวนบ้านทั้งสิ้น 326,043  หลังคาเรือน และ ความหนาแน่นของ

ประชากร  โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด  87.86   คนต่อตารางกิโลเมตร  

 

ที่ อ าเภอ/กิ่ง

อ าเภอ 

พื้นที่ 

 

ระยะทาง 

(กม.) 
จ านวน ประชากร (คน) 

หมู่บ้าน ต าบล ครัวเรอืน ชาย หญิง รวม 

1. เมอืงชัยภูมิ 1,169.898 1 224 18 62,429 90,082 93,701 183,783 

2. บ้านเขว้า 544.315 13 88 6 14,935 25,293 25,651 50,944 

3. คอนสวรรค์ 468.147 38 103 9 16,531 26,928 27,233 54,161 

4. เกษตรสมบูรณ์ 1,418.967 102 144 11 28,128 51,100 51,266 102,366 

5. หนองบัวแดง 2,215.459 49 130 8 27,012 53,575 53,102 106,677 

6. จัตุรัส 647.031 38 119 9 22,522 37,083 38,727 75,810 

7. บ้าเหน็จณรงค์ 560.300 58 95 7 15,890 26,587 26,887 53,474 

8. หนองบัวระเหว 841.782 33 58 5 10,593 18,670 18,353 37,023 

9. เทพสถิต 875.604 105 92 5 20,056 34,014 33,088 67,102 

10. ภูเขียว 801.757 78 155 11 33,851 61,445 62,692 124,137 

11. บ้านแท่น 308.707 92 66 5 11,434 22,676 22,881 45,557 

12. แก้งคร้อ 582.196 45 126 10 25,777 46,015 46,435 92,450 

13. คอนสาร 966.665 125 85 8 16,806 30,909 30,717 61,626 

14. ภักดชีุมพล 900.456 85 47 4 9,053 15,329 14,741 30,070 

15. เนนิสงา่ 222.003 30 48 4 6,868 12,717 12,919 25,636 

16. ซับใหญ ่ 225.000 55 37 3 4,158 7,333 6,989 14,322 

รวม 12,778.27 - 1,617 123 326,043 559,756 565,382 1,125,138 

 

หมายเหตุ : ส้านักงานกลางทะเบียนราษฎร ์กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 มถิุนายน 2554   
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5. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                    1 การคมนาคม  

   จั งหวั ด ชัยภู มิมี เ ส้ นทางคมนาคมติดต่อกั บจั งหวั ดต่ า ง  ๆ  ทั้ งภาย ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  ภาคเหนือ  และภายในจังหวัดได้สะดวกโดยทางรถยนต์ สามารถใช้

เส้นทางสายหลักที่ส้าคัญของจังหวัดคือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201  สีคิ้ว - ชัยภูมิ - ชุมแพ  

ใช้เช่ือมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง ส่วนเส้นทางคมนาคมระหว่างอ้าเภอกับ

อ้าเภอภายในจังหวัดเป็นถนนลาดยาง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงท้าให้การติดต่อระหว่าง

อ้าเภอเป็นไปอย่างสะดวกสบาย  ส่วนการคมนาคมจากอ้าเภอถึงต้าบล หมู่บ้าน เป็นถนนสายรองของ

ส้านักงานทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง สามารถใช้

ติดต่อคมนาคมอย่างสะดวกในหน้าแล้ง ส้าหรับฤดูฝนยังมีความล้าบากอยู่บาง ส้าหรับระยะทาง

ระหว่างอ้าเภอเมืองกับอ้าเภอต่าง  ๆ แสดงตามตารางดังนี ้ 

ระยะทางระหว่างอ าเภอเมืองชัยภูมิกับอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ อ าเภอ ระยะทาง 

(กม.) 

ที่ อ าเภอ ระยะทาง (กม.) 

1. บ้านเขว้า 13 9. ภูเขียว 77 

2. เนินสงา่ 30 10. บ้านแท่น 81 

3. หนองบัวระเหว 33 11. ภักดีชุมพล 85 

4. คอนสวรรค์ 38 12. เกษตรสมบูรณ์ 90 

5. จัตุรัส 39 13. เทพสถิต 105 

6. แก้งครอ้ 45 14. คอนสาร 125 

7. หนองบัวแดง 53 15. ซับใหญ ่ 55 

8. บ้าเหน็จณรงค์ 58  

        2. การไฟฟ้า  จังหวัดชัยภูมิ มีการใช้กระแสไฟฟ้า 350 ล้านยูนิต มีผูใ้ช้ไฟฟ้า 

231,237 ราย โดยมีขอบเขตการรับกระแสไฟฟ้าจากแหลง่ผลติ ดังนี้ 

  3.2.1 กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เขื่อนจุฬาภรณ ์ต้าบลทุ่งลุยลาย อ้าภอ 

คอนสาร  ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้้าผลิตไฟฟ้าดว้ยพลังน้้า เก็บน้้าได้ 188 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเครื่องก้าเนดิ

ไฟฟ้า  2  เครื่อง ก้าลังผลิต 40,000 กิโลวัตต์ให้ก้าลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ  57 ล้านกิโลวัตต์/ช่ัวโมง 

   3.2.2 กระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย อ้าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

  3.2.3 กระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยอ้าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

  3.2.4 กระแสไฟฟ้าย่อยจากจังหวัดนครราชสีมา 
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   3. การประปา  

   จังหวัดชัยภูมิ  มีส้านักงานประปา สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค จ้านวน 5 แห่ง          

คือส้านักงานประปาชัยภูมิ ส้านักงานประปาจัตุรัส ส้านักงานประปาแก้งคร้อ ส้านักงานประปาภูเขียว 

และส้านักงานประปาหนองบัวแดง การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่จะมีเฉพาะในเขต

ชุมชน เช่น ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เขตเทศบาลต้าบล และหมู่บ้านที่มีประชากรหนาแน่น ส้านักงาน

ประปาทั้งหมด มีก้าลังการผลิตรวมทั้งสิน้ 91,920 ลบ.ม. ต่อวันมจี้านวนผูใ้ช้น้้าทั้งสิน้ 72,057 ราย  

   4. การสื่อสาร 

                    จังหวัดชัยภูมิ มีที่ท้าการไปรษณีย์  16  แห่ง  ซึ่งกระจายอยู่ทุกอ้าเภอ (ยกเว้นอ้าเภอ

เนินสงา่และอ้าเภอซับใหญ่) มีจ้านวนไปรษณีย์ภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 3,730,002 ชิ้น  มีเลขหมายโทรศัพท์

ของบริษัท ทศท คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) รวม 27,520 เลขหมาย  และมีเลขหมายที่มีผู้เช่า 

21,705  เลขหมาย มีสถานีวิทยุ 4 แห่ง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ จส.

5 ของกรมทหารสื่อสาร สถานีวิทยุ อสมท.ชัยภูมิ และสถานีวิทยุ ตชด.ชัยภูมิ   นอกจากนี้ยังมีบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ 3 เครือข่าย คือบริษัท AIS จ้ากัด (มหาชน) เครือข่ายของบริษัท DTAC 

จ้ากัด และเครือขา่ยของบริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น จ้ากัด ครอบคลุมพืน้ที่ทั้งจังหวัด 

   5. แหล่งน้ า 

       จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งน้้าธรรมชาติและแหล่งน้้าชลประทานที่ส้าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

  1. แหล่งน้้าธรรมชาติ 

   จังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งก้าเนิดตน้น้้าล้าธารและล้าน้้าย่อยหลายสายที่ก่อให้เกิด 

ล้าน้้าส้าคัญ ได้แก่ 

   (1.1) ล้าน ้ าชี ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ ในเขตอ้าเภอหนองบัวแดง 

ไหลผา่นอ้าเภอหนองบัวระเหว บ้านเขว้า จัตุรัส เนนิสง่า เมอืงชัยภูมิ คอนสวรรค์  

            (1.2) ล้าน ้ าพรม  ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝอ่ ในเขตอ้าเภอคอนสาร  

ไหลผา่นอ้าเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ์  ภูเขียว และอ้าเภอบ้านแท่น ไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ 

             (1.3)  ล้าคั นฉู ไหลผา่นอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จัตุรัส และอ้าเภอเมอืงชัยภูมิ 

            (1.4)  ล้ าน ้ าเชญิ ไหลผ่านอ้าเภอคอนสาร อ้าเภอภูเขียว  และอ้าเภอบ้านแท่น 

            (1.5) ล้า ชีลอ ง  ไหลผา่นอ้าเภอเมอืงชัยภูมิ และอ้าเภอบ้านเขว้า 

            (1.6)  ล้ าป ะท าว  ไหลผา่นอ้าเภอเมอืงชัยภูมิ 

            (1.7) ล้าส ามห มอ ไหลผา่นอ้าเภอแก้งครอ้ และอ้าเภอคอนสวรรค์ 

            (1.8) ล้ าน ้ากล  ้ า ไหลผ่านอ้าเภอคอนสวรรค์ ไปลงล้าน้้าช ีที่อ้าเภอเมือง 

   (1.9) ล้ากระจวน  (1.10) ล้าเชียงทา (1.11) หว้ยโป่งขุนเพชร 

   (1.12) ล้าสะพุง (1.13) ล้าชีลอง 
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  2. แหล่งน้้าชลประทาน   แหลง่น้้าชลประทานที่อยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วย 

         2.1  เขื อนเพื อประโย ชน์ดา้ นพลังง านแล ะเก ษ ตร กรรม 

- เขื อนจุฬ าภ รณ์ ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอคอนสาร มีปริมาณเก็บกักน้้า  

188  ล้านลูกบาศก์เมตร 

                              - เ ขื อนล้าปะท าว ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูม ิและอ้าเภอแก้งคร้อ  

มีปริมาณเก็บกักน้้า 43 ล้านลูกบาศก์เมตร 

- เขื อนหิ นทิ งห้วยก ุ่ม ในเขตอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ เก็บกักน้้าเพื่อการเกษตร 

เก็บกักน้้าได้  22  ล้านลูกบาศก์เมตร 

         2.2  ชลประทานขนาดกลาง (อ่ างเก็บน ้า)  เพื อการเกษตรและการบ ริโภค-อุปโภค 

มีจ้านวน 14 แห่ง ในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จัตุรัส บ้านเขว้า ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ บ้าเหน็จณรงค์  

เทพสถิต และอ้าเภอซับใหญ่ รวมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 187,298 ไร่ 

         2.3  ชลป ระท า นขน า ดเล็ก  ( อ่างเก็บ น ้าหรอื ฝาย น ้าล้น) ได้แก่โครงการอ่างเก็บน้้า

ขนาดเล็ก เหมอืง ฝายน้้าล้น ที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดตามแหล่งน้้าธรรมชาติ ซึ่งสามารถกักเก็บน้้าได้ 

ประมาณ  47.72 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 181,909 ไร่ 

   3. ทรัพยากรป่าไม้   

    จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ทั้งสิ้น 7,986,429 ไร่  ในปี  2543 กรมป่าไม้ ได้ค้านวณพื้นที่

ป่าไม้จากการแปลงภาพถ่ายดาวเทียม  โดยจ้าแนกเป็นพื้นที่สวนป่า  12.71  ตารางกิโลเมตร              

พื้นที่ป่าฟื้นตัวตามธรรมชาติ  247.21  ตร.กม. หรือ 2,423,943 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  30.61      

ของพื้นที่ทั้งจังหวัด   

   นอกจากนีจ้ังหวัดชัยภูมยิังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ  จ้านวน  6 แห่ง  

มีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น  3,067.83  ตารางกิโลเมตร  หรือ  1,917,393.75  ไร่  สภาพป่าไม้ของ

จังหวัดชัยภูมิถือได้ว่ามีสภาพป่าที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยและเป็นต้นก้าเนิดแม่น้้าสายส้าคัญ

เชน่  แม่น้้าชี  แมน่้้าเชญิ  ล้าสะพุง  ล้าปะทาว  โปร่งขุนเพชร  และล้าธารต่าง ๆ  อีกจ้านวนมาก 

4. ทรัพยากรดิน   

    วัตถุต้นก้าเนิดบริเวณจังหวัดชัยภูมิ  สว่นใหญ่เป็นดินที่เกิดจากตะกอนที่ถูกน้้า 

พัดพามาทับถมกันนาน  และมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานโดยกระบวนการชะล้างและปรับระดับ 

พืน้ที่ท้าให้พืน้ที่มีความสูงแตกต่างกัน  ดินบางส่วนเกิดจากการพังและสลายตัวของหนิส่วนใหญ่เป็น 

บริเวณภูเขาและที่ลาดเชิงเขา   
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6. ด้านสังคม 

   1. การศึกษา 

           จังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบคือการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอก

ระบบโรงเรียนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  จากข้อมูลปี พ.ศ.  2554  จังหวัด

ชัยภูมิมีสถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดทุกสังกัดจ้านวน  854  แห่ง  มีครูอาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษา  10,212  คน  มีนักเรียนนักศึกษารวมทั้งสิ้น  171,482  คน   คุณภาพการศึกษาตามการ

ประเมินของ สมศ.  ผ่านการรับรองรอ้ยละ  77  ไม่ผ่านการประเมนิรอ้ยละ  23   

   2. การศาสนา 

           ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนศาสนาอื่นมีบ้างเล็กน้อยจ้านวนไม่

มากนัก   ส้าหรับความเชื่อถือประเพณีสมัยก่อนยังคงมีอยู่ตามชนบทและมีอิทธิพลทางจิตใจของ

ประชาชนในแถบนั้น  ๆ  เชน่การแหน่างแมวขอฝน  บุญพระเวส  บุญบั้งไฟ  บุญข้าวจี่  เป็นต้น 

   3. การสาธารณสุข 

           จังหวัดชัยภูมิมีโรงพยาบาลศูนย์  1  แห่ง  และโรงพยาบาลชุมชน  14  แห่ง  

นอกจากนั้นยังมีโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล  สถานพยาบาลของเอกชนและร้านขายยา การ

ให้บริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยภายในจังหวัดโดยเฉพาะท้องถิ่นชนบท

ทั่วไป  ในปี พ.ศ.  2554  จังหวัดมีแพทย์  จ้านวน  125  คน  พยาบาล  1,284  คน  สัดส่วนแพทย์

ต่อประชากร 1 : 9,001  และสัดส่วนพยาบาลต่อประชากรเท่ากับ 1  : 876  คน 

7. ด้านเศรษฐกิจ 

   จังหวัดชัยภูมิมีมูลค่าผลติภัณฑม์วลรวมจังหวัด  (GPP) ในปี 2553  มมีูลค่า  

56,221  ล้านบาท  มูลค่าผลติภัณฑม์วลรวมเฉลี่ยต่อหัว (Per capital GPP) 46,922  บาท                  

เป็นอันดับที่ 9  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

  1  การประกอบอาชีพ 

   อาชีพของชาวจังหวัดชัยภูมิเป็นการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมประมาณร้อยละ  

58.69  อาชีพที่ส้าคัญได้แก่การท้านา  ท้าไร่และท้าสวนผลไม้ยืนต้น  มีการปลูกพืชผักผลไม้สวนครัว

และไม้ประดับอยู่บ้างและมีการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมประมาณร้อย  41.31    

2. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

    จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ทั้งหมด 7,986,429 ไร่ สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด

ชัยภูมิประกอบด้วย  พื้นที่เพื่อการเกษตร 3,404,483  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  42.63  พื้นที่ป่าไม้ภูเขา   

2,340,500  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  29.31   
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   3. พชืเศรษฐกิจ 

    พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญและท้ารายได้ให้กับจังหวัดชัยภูมิได้แก่ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อย

โรงงาน  มันส้าปะหลัง  ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์  พรกิและการปลูกหม่อนเลีย้งไหม  เป็นต้น   

   4. การอุตสาหกรรม 

    จังหวัดชัยภูมมิีจ้านวนโรงงานทั้งสิน้ 568  โรงมีเงนิลงทุนรวม 10,944,790,128 บาท             

จ้านวนคนงาน  19,550  คน  ส้าหรับการส่งเสริมการลงทุนจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ฐานการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมจะต้องใช้เงนิลงทุนสูงและจะต้อง 

มีประสบการณใ์นการประกอบอุตสาหกรรม  การขาดแคลนวัตถุดิบและช่างฝมีอืแรงงานเฉพาะด้านเช่น

ด้านสิ่งทอและด้านการออกแบบ เป็นต้น 

   5. การพาณชิย์ 

          ธุรกิจการค้าภายในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อมมีทุนด้าเนินงานน้อย ในปี 

2554 มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 103 ราย ประกอบกับมีลักษณะเป็นเมืองที่ขนาบข้าง

ด้วยจังหวัดใหญ่คือจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น  ท้าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้า ๆ 

จังหวัดชัยภูมิเป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็นหลัก  สินค้าส่งออกจึงเป็นผลิตผลทางการเกษตร

เกือบทั้งสิน้  รองลงมาคือสนิค้าอุตสาหกรรม  และภาคค้าสง่ค้าปลีก  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

จงึขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับราคาผลผลิตทางการเกษตร 

   6. การท่องเที่ยว 

          จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ  45  แห่ง  แบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ  27 แห่ง  เช่น  น้้าตก  ภูเขา  ป่าไม้ และถ้้าต่าง ๆ  แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์

โบราณวัตถุและโบราณสถาน  12  แห่งเช่น  ปรางค์กู่  ภูพระ  ภูแฝด  และพระพุทธรูปสมัยทราวดี  

เป็นต้น  และแหลง่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  6  แหง่   
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    รายงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2553  จังหวัดชัยภูมิ  มีจ้านวน

นักท่องเที่ยว/ผู้มาเยือน จ้านวน  731,361  คน  และมีรายได้จากการท่องเที่ยว  588.58 ล้านบาท 

  7. แรงงาน 

            จังหวัดชัยภูมิมีประชากรที่อยู่ในก้าลังแรงงาน   จ้านวน 662,244 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 69.77 ของประชากรรวม มงีานท้า 646,703 คน คิดเป็นร้อยละ 97.65 ของก้าลังแรงงาน

ทั้งหมด มีก้าลังแรงงานที่ว่างงาน 15,541 คน คิดเป็นร้อยละ 2.36  แรงงานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  ประมาณร้อยละ  58.60  และประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมร้อย

ละ  41.40   สถานประกอบการในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กและมีลักษณะเป็น

ระบบครอบครัวมากกว่า  นอกจากนี้ยังมกีารจา้งงานอย่างอื่นเช่น  ผูไ้ปท้างานต่างประเทศ  เป็นต้น 

  8. ด้านการคลังท้องถ่ิน 

         การบริหารรายรับรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา  เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

ปี พ.ศ. 

รายการ 
พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

รายรับ 495,056,512.92 855,760,348.38 576,249,672.21 1,064,124,799.29 1,664,293,878.43 

รายจ่าย 493,386,603.84 855,638,104.80 875,363,603.02 1,059,259,882.79 1,656,222,691.42 

 

ธรรมชาติ 
ประวัตศิาสตร์ โบราณคดี และ

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ 

1. อุทยานแห่งชาติตาดโตน 

2. น้้าตกผาเอียง 

3. น้้าตกตาดฟ้า 

4. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 

5. น้้าตกเทพพนา 

6. น้้าตกเทพประทาน 

7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 

8. ทุง่กะมัง 

9. เขื่อนจุฬาภรณ์ 

10. สวนรุกขชาติน้้าผุดทัพลาว 

11. น้้าผุดนาวงเดอืน 

12. น้้าผุดหินลาด 

13. ถ้้าแก้ว 

14. ถ้้าประทุม 

15. ถ้้าวัวแดง 

16. ถ้้าพระ 

17. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง 

18. ผาเกิง้ 

19. อุทยานแห่งชาติไทรทอง 

20. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 

21. บงึละหาน 

22. ถ้้าผามอง 

23. ภูตะเภา 

24. เขื่อนห้วยกุ่ม 

25. ถ้้าประกายเพชร 

26. ถ้้าบนเขาพญาฝ่อ 

27. รอยเท้าไดโนเสาร์ 

1. อนุสาวรีย์พระยาภักดชีุมพล

(แล) 

2. ศาลเจ้าพ่อพญาแล 

3. ปรางค์กู่ 

4. ภูแฝด (รอยพระบาท) 

5. ภูพระ (พระเจา้องคตื์้อ) 

6. ใบเสมา (วัดกุดโง้ง) 

7. สระหงส์ 

8. กู่แดง 

9. พระธาตุหนองสามหมื่น 

10. พระใหญ่และใบเสมา  

     วัดคอนสวรรค์ 

11. พระแท่นบัลลังก์ 

12. พระธาตุกุดจอก 

1. หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านเข

ว้า 

2. ศูนย์รวมไมด้ัดบ้านแข้ 

3. ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ผ้าขิด 

4. บา้นค่าย (หมูบ้่านชา้ง) 

5. ประเพณรี้าผีฟ้า 

6. หมู่บ้านชาวบน 


