
บทท่ี 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดชัยภูม ิ

 
 

 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 

2.1.1 ที่ตั้งอาณาเขต  

จังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณใจกลางของประเทศ  เส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ  
เส้นแวงที่ 102  องศาตะวันออก  สูงจากระดับน้้าทะเล  631  ฟุต  ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์  
332  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  12,778.3  ตารางกิโลเมตร หรือ  7,986,429  ไร่   คิดเป็นร้อยละ  7.6  
ของพ้ืนที่ทั้งหมดของภาค  และร้อยละ  2.5  ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ   มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาค  และ
ใหญ่เป็นอันดับ  7 ของประเทศ  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ทิศตะวันออก  ติดกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต้   ติดกับจังหวัดนครราชสีมา  
 ทิศตะวันตก  ติดกับจังหวัดลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ 

แผนที่แสดงท่ีตั้งและอาณาเขต 

 

จ. เพชรบูรณ์ 

จ. นครราชสีมา 

จ. ขอนแก่น 

จ. ลพบุรี 
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2.1.2. การปกครอง 

โครงสรางการบริหารราชการระดับจังหวัด   

จังหวัดชัยภูมิมีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ 3 สวน ได้แก่ 
1) ราชการบริหารสวนกลาง  มีสวนราชการสวนกลางตั้งหนวยงานปฏิบัติหนาที่ในจังหวัด  

จ้านวน 46 หนวยงาน  
2) ราชการบริหารสวนภูมิภาค มีสวนราชการสวนภูมิภาคประจ้าจังหวัด จ้านวน 35 หน่วยงาน 

แบงการปกครองออกเปน 16 อ้าเภอ 124 ต้าบล 1,617 หมูบาน 28 ชุมชน ประกอบดวย 
2.1) อ้าเภอเมืองชัยภูมิ     2.2) อ้าเภอภูเขียว  
2.3) อ้าเภอจัตุรัส    2.4) อ้าเภอแกงครอ  
2.5) อ้าเภอเกษตรสมบูรณ   2.6) อ้าเภอหนองบัวแดง  
2.7) อ้าเภอคอนสาร     2.8) อ้าเภอบานเขวา  
2.9) อ้าเภอคอนสวรรค    2.10) อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค  
2.11) อ้าเภอเทพสถิต    2.12) อ้าเภอบานแทน  
2.13) อ้าเภอหนองบัวระเหว   2.14) อ้าเภอภักดีชุมพล 
2.15) อ้าเภอเนินสงา    2.16) อ้าเภอซับใหญ  

3) องคกรปกครองทองถิ่น จ้านวน  143  แหง  ประกอบดวย 

3.1)  องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง  
3.2)  เทศบาล 36 แหง  ได้แก่ เทศบาลเมือง 1 แหง  และ เทศบาลต้าบล 35 แหง       
3.3)  องคการบริหารสวนต้าบล 106 แหง   
 
 

2.1.3 ประชากร 

    โครงสรางประชากร สถิติขอมูลประชากรจังหวัดชัยภูมิ จากส้านักงานกลางทะเบียนราษฎร์ 
กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม 2557  พบว่า จังหวัดชัยภูมิมีประชากรจ้านวนทั้งสิ้น 1,137,049  คน 
เป็นชาย 563,935 คน คิดเป็นร้อยละ 49.60 ของประชากรทั้งจังหวัด เป็นหญิง 570,323 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.16 ของประชากรทั้งจังหวัด  มีบ้านทั้งสิ้น 339,686 หลังคาเรือน และความหนาแน่นของประชากรโดย
เฉลี่ยทั้งจังหวัด  88.98 คนต่อตารางกิโลเมตร  
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ที่ อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 
พื้นที่ 

 
จ านวน ประชากร (คน) 

หมู่บ้าน ต าบล ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1. เมืองชัยภูม ิ 1,169.898 224 19 48,776 67,659 69,833 137,492 
2. บ้านเขว้า 544.315 88 6 13,537 21,354 21,423 42,777 
3. คอนสวรรค์ 468.147 103 9 16,671 24,786 24,955 49,741 
4. เกษตรสมบูรณ ์ 1,418.967 144 11 27,283 50,367 50,227 100,594 
5. หนองบัวแดง 2,215.459 130 8 26,950 46,184 45,424 91,608 
6. จัตุรัส 647.031 119 9 22,781 33,912 35,513 69,425 
7. บ้าเหน็จณรงค์ 560.300 95 7 13,319 20,592 20,687 41,279 
8. หนองบัวระเหว 841.782 58 5 10,426 16,256 15,903 32,159 
9. เทพสถิต 875.604 92 5 21,636 32,986 32,023 65,009 
10 ภูเขียว 801.757 155 11 32,380 55,574 56,459 112,033 
11 บ้านแท่น 308.707 66 5 10,833 20,646 20,851 41,497 
12 แก้งคร้อ 582.196 126 10 22,759 36,816 36,462 73,278 
13 คอนสาร 966.665 85 8 17,217 28,868 28,665 57,533 
14 ภักดีชุมพล 900.456 47 4 10,565 15,650 15,103 30,753 
15 เนินสง่า 222.003 48 4 7,813 12,921 13,088 26,009 
16 ซับใหญ่ 225.000 37 3 4,999 7,672 7,308 14,980 

รวม 12,778.27 1,617 124 368,618 563,935 570,323 1,137,049 

 ที่มา : ส้านักงานกลางทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

โครงสร้างประชากรจังหวัดชัยภูมิ 

 
 

ร้อยละ 
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เมื่อน้าข้อมูลประชากรของจังหวัดชัยภูมิมาวิเคราะห์ตามช่วงชั้นอายุแล้ว พบว่าโครงสร้าง

ประชากรของจังหวัดชัยภูมิเป็นรูปปิรามิดแบบรวงผึ้ง  แสดงให้เห็นว่าประชากรของจังหวัดมีอัตราเด็กแรกเกิด 

0 – 4 ปีต่้า และอัตราการตายเด็กแรกเกิดถึงวัยแรงานต่้า  ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานช่วงอายุ 30 – 44 ปี 
มีจ้านวนมาก ซึ่งถือเป็นประชากรวัยแรงงานที่จะสร้างมูลค่าและผลผลิตให้กับจังหวัดในระยะ 15 ปีข้างหน้า 

   ส้าหรับในระยะ 20 ปีข้างหน้า  โครงสร้างประชากรจังหวัดชัยภูมิจะประสบปัญหาประชากร
วัยแรงงานน้อยลง  และมีประชากรอายุตั้งแต่  60 ปีขึ้นไปสูงขึ้น  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก   เนื่องจากเป็นภาคการผลิตที่ใช้แรงงานในช่วงอายุดังกล่าว ส่วนภาคการเกษตร
อาจไม่มากเท่าที่ควร   ลักษณะโครงสร้างประชากรเช่นนี้จะส่งผลให้ขาดก้าลังแรงงานเพ่ือสร้างผลผลิต และ
ขยายเศรษฐกิจ   ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นจะเป็นภาระต่องบประมาณของรัฐเพ่ิมขึ้นในการจัด
สวัสดิการและดูแลสุขภาพของประชากรสูงอายุ 

2.1.4 การศึกษา   
                     จังหวัดชัยภมูิจัดการศึกษาทั้ง  2 รูปแบบ คือการศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียนจ้าแนกดังนี้ 

(1) การศึกษาในโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 มีจ้านวนโรงเรียน 781 แห่ง ห้องเรียน 8,614 ห้อง 
นักเรียน  133,006  คน   และครู  8,129  คน  อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน  18  คน 

(2)  การศึกษานอกโรงเรียน  มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 1  แห่ง  และศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนอ้าเภอ  16  แห่ง  รวมทั้งมีห้องสมุดประชาชน  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิทั่วทุกแห่ง 
ที่มา: รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ.2558 ส้านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ 

2.1.5 การสาธารณสุข 
             จังหวัดชัยภูมิ มีโรงพยาบาล 16 แห่ง จ้าแนกเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด จ้านวน  1 แห่ง 
และโรงพยาบาลชุมชนระดับอ้าเภอ จ้านวน 15 แห่ง รพ.ส่งเสริมสุขภาพต้าบล  167  แห่ง คลินิกทุกประเภท 
283  แห่ง  จ้านวนเตียง 1,274 เตียง   เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  ได้แก่ แพทย์  ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
รวมทั้งสิ้น 1,703 คน แยกเป็น แพทย์ 152 คน ทันตแพทย์ 79 คน เภสัชกร 117 คน และพยาบาล 1,355 คน 
และมีจ้านวนผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น  631,920 คน  
ที่มา: รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ.2558 ส้านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ 

 2.1.6 การรักษาความมั่นคงและความสงบ  
                  ข้อมูลสถิติคดีอาญาที่น่าสนใจมีการรับแจ้งคดีในรอบปี 2557 จ้านวน  5,338  คดี  ผู้ต้องหา  
7,337  ราย  นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ด้านความมั่นคงและภัยคุกคามที่ส้าคัญของจังหวัดชัยภูมิ จ้าแนกดังนี ้
      ด้านยาเสพติด   
    สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดชัยภูมิมีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ 
เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ  มีสภาพปัญหาเป็นพ้ืนที่ที่ถูกใช้เป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดทั้งจากภาคเหนือและ
จากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย และนครพนม เพ่ือล้าเลียงผ่านไป 
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ยังพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล  ภาคกลาง และขณะเดียวกันก็เป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดจากพ้ืนที่
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในเขตชุมชนเมือง  พ้ืนที่ที่เป็นปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดมากที่สุดได้แก่ อ้าเภอ
เมืองชัยภูม ิอ้าเภอแก้งคร้อ และอ้าเภอภูเขียว ตามล้าดับ  
     ด้านคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  
      ปัจจุบันยังคงปรากฏคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เพ่ือมาขายแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีสัญชาติพม่ามากที่สุดรองลงมาคือลาว  กัมพูชา  อินเดีย  ปากีสถาน  และเวียดนาม  ลักษณะการ
ด้าเนินการจะมีผู้ลักลอบน้ารถยนต์ไปรับเข้ามาในจังหวัดโดยเดินทางหลบเลี่ยงด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ต้ารวจ
เพ่ือส่งให้ผู้ประกอบการ   แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท้างานได้ถูกต้อง   แต่เมื่อ
ใบอนุญาตหมดอายุแล้วไม่ด้าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่ทางราชการก้าหนด   และยังท้างานต่อเนื่อง
หรือย้ายสถานที่ท้างานซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อก้าหนด  
    ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  
               การก่อการร้ายได้แพร่ขยายเข้าไปในพ้ืนที่แทบทุกส่วนของโลกเนื่องด้วยกระแส 
โลกาภิวัตน์ที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารได้รวดเร็วหลากหลายเส้นทางให้เลือกในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ การติดตาม
ร่องรอยการกระท้าความผิดเป็นเรื่องยาก  และกลุ่มก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับไทยนั้นมีอยู่ 2 – 3 กลุ่ม ในพ้ืนที่
จังหวัดชัยภูมิในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่ปรากฏสถานการณ์ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในพ้ืนที่  
    ด้านป่าไม้และการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
       สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิ ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และตะวันตก
เฉียงเหนือ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส้าคัญยิ่ง สามารถอ้านวยผลประโยชน์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรง อันได้แก่ ป่า ของป่า และผลผลิตจากป่าไม้อ่ืน ๆ และทางอ้อมที่มี
อิทธิพลต่อดิน น้้า ลม ฟ้า อากาศในท้องถิ่น ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพดี มีต้นน้้าล้าธารที่สมบูรณ์ 
พร้อมด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป 
    ป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิ ถือได้ว่าเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
ไทย  ซึ่งสามารถจ้าแนกออกได้ 23 ป่า มีพ้ืนที่ป่าที่ประกาศตามกฎหมาย (ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า) จ้านวน 3,935,409 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.27 ของพ้ืนที่จังหวัด เป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าส้าคัญที่
หล่อเลี้ยงชีวิตคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหลายล้านคน  เช่น  แม่น้้าชี  แม่น้้าพรม  แม่น้้าเชิญ  
โดยสามารถแบ่งประเภทของป่าไม้  ได้ดังนี้ 
   (1)  ป่าสงวนแห่งชาติ : จ้านวน  11  ป่า  มีพ้ืนที่  2,064,839  ไร่ (ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ จึงคงเหลือพ้ืนที่ 1,584,282.5 ไร่) 
   (2)  อุทยานแห่งชาติ : จ้านวน 6  แห่ง  มีพ้ืนที่ 724,806.5 ไร่ ได้แก่  
    (2.1)  อุทยานแห่งชาติตาดโตน : พื้นที่  135,138  ไร่  
    (2.2)  อุทยานแห่งชาติน้้าหนาว  (ชัยภูมิ) : พื้นที่  166,875  ไร่ 
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    (2.3)  อุทยานแห่งชาติไทรทอง : พื้นที่  199,375  ไร่ 
    (2.4)  อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  : พื้นที่  70,000  ไร่ 
    (2.5)  อุทยานแห่งชาติภูแลนคา  : พื้นที่  125,312  ไร่ 
    (2.6)  อุทยานแห่งชาติน้้าพอง (ชัยภูมิ)  : พื้นที่  28,106  ไร่ 
    (3)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 4 แห่ง : มีพื้นท่ี 1,360,284 ไร่ ได้แก่ 
    (3.1)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว : พื้นที่  983,175  ไร่  
    (3.2)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่  : พื้นที่  255,000  ไร่  
    (3.3)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง  : พื้นที่  122,000  ไร่  
    (3.4)  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง : พื้นที่  109 ไร่ 
   (4)  พ้ืนที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี  เพ่ือกันไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรแห่งชาติ  2  แห่ง 
    (4.1)  ป่าหมายเลข  10  แปลง  1 : มีพ้ืนที่  2,135,000  ไร ่ คงเหลือ 205,150  ไร ่ 
    (4.2)  ป่าภูโค้ง : พ้ืนที่  60,886  ไร่  

   ส้านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม ได้รับมอบพ้ืนที่จากกรมป่าไม้ ด้าเนินงาน
ปฏิรูปที่ดินเป็นจ้านวนทั้งสิ้น  1,595,009  ไร่  คงเหลือ พื้นที่ป่าไม้  2,340,400 ไร่  แต่พื้นที่ป่าที่ได้มาจากการ
แปลภาพถ่ายดาวเทียมแลนแซท  5 (TM)  มาตราส่วน 1:50,000 เมื่อปี  พ.ศ. 2552  พบว่า  จังหวัดชัยภูมิ   
มีพ้ืนที่ป่าเหลืออยู่  3,890.89  ตารางกิโลเมตร(พ้ืนที่ที่มีป่าไม้สีเขียวปกคลุม) คิดเป็นร้อยละ  30.45  ของพ้ืนที่
จังหวัด 

      ภัยคุกคามอ่ืน ๆ   
     ในสถานการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ  และน้าไปสู่ภัยคุกคามด้านความ
มั่นคง  ในแง่ของประเด็นความขัดแย้งทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิที่เกิดจากกลุ่มมวลชนต่าง ๆ เช่น  กลุ่ม
มวลชนที่ด้าเนินกิจกรรมทางการเมือง กลุ่มประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินท้ากิน ปัญหาหนี้สิน  ปัญหา
การประกอบอาชีพ  ความแตกแยกทางแนวความคิดทางด้านการเมือง ซึ่งในประเด็นหลังได้รับอิทธิพลมาจาก
การเมืองในระดับชาต ิ  ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากในระดับพ้ืนที่    

2.1.7 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
       ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรดินและท่ีดิน 
   จากการส้ารวจทรัพยากรดินของจังหวัดชัยภูมิ โดยกองส้ารวจดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  พบว่า
วัตถุก้าเนิดดินในบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากพวกตะกอนที่ถูกน้้าพัดพามาทับถมกันนาน
มาแล้ว  และมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานโดยขบวนการชะล้างและปรับระดับพ้ืนที่จึงท้าให้เกิดพ้ืนที่ที่มี
ความสูงต่้าแตกต่างกันและดินที่เกิดข้ึนมีอายุที่แตกต่างกัน  บางส่วนจะพบดินที่เกิดจากการผุพังและสลายตัว
ของหินในบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณภูเขาและที่ลาดเชิงเขา  ดินในจังหวัดชัยภูมิสามารถจ้าแนก
ออกเป็น  64  หน่วยดิน  



 
 

2-7 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน  จากการส้ารวจสภาพการใช้ที่ดินของจังหวัดชยัภูมิในปี 2556  ด้วยภาพถ่าย
ดาวเทียมแลนด์แซทระบบ TM (Thematc  Mapper) โดยสา้นกังานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  คือ 5,080,107 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 63.61 ของพ้ืนที่จังหวัด  กระจายตัวอยู่
ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัด รองลงมาคือพ้ืนที่ป่าไม้  2,255,979 ไร่  คิดเป็นร้อยละ  28.25  ของพื้นที่
จังหวัดทางด้านตะวันตกและตอนกลางของจังหวัด 
 ปัญหาทรัพยากรดินและที่ดินของจังหวัดชัยภูมิที่พบคือ ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินที่เกิดจาก
สาเหตุของลักษณะต้นก้าเนิดดินของแต่ละพ้ืนที่ที่ไม่สามารถน้ามาปลูกพืชได้ หรือได้ผลผลิตน้อย   และที่
ส้าคัญเกษตรกรท้าการเกษตรโดยขาดการบ้ารุงดินให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ นอกจากนี้ทั่วทุกพ้ืนที่ของจังหวัด
ชัยภูมิยังประสบปัญหาดินเค็มโดยเฉพาะอ้าเภอจัตุรัส, อ้าเภอเนินสง่า,อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์และอ้าเภอคอน
สวรรค์  ซึ่งพบเกลือในดินมากจนไม่สามารถน้ามาปลูกพืชได้ 

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
  1)  ทรัพยากรป่าไม้ 
       พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีความส้าคัญยิ่งต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าล้าธารที่หล่อเลี้ยงพ้ืนที่เกษตรกรรมและการผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะแม่น้้าชี   แม่น้้าเชิญ  แม่น้้าพรม อันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง   นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าหายาก เช่นแรดพันธุ์สุ
มาตรา เป็นต้น พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ 11 แห่ง อุทยานแห่งชาติ  6 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  2  แห่ง 
และเขตห้ามล่าสัตว์ 1 แห่ง ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ได้ถูกท้าลายเปลี่ยนสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม และใช้เป็นพื้นที่ท้า
กินของราษฎรโดยเฉพาะพ้ืนที่ทางตอนล่างของจังหวัดในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ   ซึ่งถูกเปลี่ยนสภาพเป็น
พ้ืนที่ท้านาและปลูกพืชไร่จนหมดสภาพป่าไม้ ได้แก่  ป่าตาเนิน ในเขตอ้าเภอจัตุรัส  และอ้าเภอเนินสง่า  ป่าภู
แลนคา ด้านทิศใต้ของอ้าเภอเมืองชัยภูมิ  อ้าเภอคอนสวรรค์  อ้าเภอบ้านเขว้า  อ้าเภอจัตุรัส อ้าเภอหนองบัว
ระเหว  ป่าโคกใหญ่  ในเขตอ้าเภอคอนสาร  เกษตรสมบูรณ์   โดยพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าวได้ถูกบุกรุกเปลี่ยน
สภาพป่าคิดเป็นร้อยละ 93.59,  91.62  และ 58.44  ของพ้ืนที่ป่าสงวนตามล้าดับ  และจากผลการตัดไม้
ท้าลายป่า  ท้าให้เกิดการพังทลายของดิน   ฤดูฝนเกิดปัญหาน้้าท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่และเกิดความแห้ง
แล้งในฤดูแล้งเนื่องจากไม่มีป่าไม้คอยดูดซับน้้า  สร้างความชุ่มชื้นในบรรยากาศท้าให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศป่าไม้   สัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ป่าไม้ลดลง แนวทาง
จัดการควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพ้ืนที่ป่าไม้มากข้ึน ควบคู่กับการให้ความรู้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ประชาชนให้มีศักยภาพเพียงพอ  ควรท้าระบบป่าชุมชน  
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  2)  ทรัพยากรสัตว์ป่า   
        จังหวัดชัยภูมิมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ซึ่งมีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และ
สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น ช้าง กระทิง เก้ง กวาง หมาใน ลิง ชะนี สัตว์เลื ้อยคลาน เช่น 
ตะกวด งูชนิดต่างๆ พบนก 223 ชนิด เช่น นกอ้ายงั่ว นกกก นกแก๊ก นกขุนแผน นกพญาไฟ นกกางเขนดง เป็นต้น 
และพบปลา 26 ชนิด  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง พบนกไม่ต่้ากว่า 50 ชนิด และปลา 5 ชนิด  บึงละหาน  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า (Ramsar  Convention) มี
ความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์นกอย่างน้อย  56 ชนิด โดยเฉพาะนกน้้า  นกชายเลน  มีทั้งนกประจ้าถิ่น
และนกอพยพ  และชนิดพันธุ์ปลาอย่างน้อย  25  ชนิด ส้าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรสัตว์ป่าคือ การ
ลักลอบล่าสัตว์ การท้าลายแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  เนื่องจากการขาดจิตส้านึกของคนใน
การอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ค้านึงถึงผลกระทบที่ตามมา    ซึ่งนอกจากจะท้าให้
จ้านวนชนิดพันธุ์สัตว์ป่าลดลงบางชนิดเกือบสูญพันธุ์และอาจสูญพันธุ์ไปแล้วยังมีผลกระทบต่อการขาดสมดุลใน
ระบบนิเวศอีกด้วย 
  ทรัพยากรธรณี 
  จากการส้ารวจของกรมทรัพยากรธรณี ได้พบแร่ธาตุที่ส้าคัญที่จังหวัดชัยภูมิคือ ทองแดง ทองค้าขาว 
(ซึ่งแหล่งส้ารวจยังไม่มากพอต่อการลงทุน) เกลือสินเธาว์ และแร่โปแตช นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่มีนักลงทุน
ต่างประเทศร่วมกับคนไทยได้มาด้าเนินการส้ารวจแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เช่นแก๊สธรรมชาติบ้างเป็นครั้ง
คราว   และที่ส้าคัญมีการท้าเหมืองแร่โปแตช ที่บริเวณต้าบลบ้านตาล  ต้าบลบ้านชวน ต้าบลหัวทะเล  และ
ต้าบลบ้านเพชร ในพ้ืนที่อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  โดยจากการส้ารวจพบว่ามีปริมาณเกลือหินและแร่โปแตชมาก
พอที่จะลงทุน คือมีแร่โปแตชจ้านวน 570 ล้านตัน 
  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
            จังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติตาม
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า (Ramsar  Convention) ได้แก่ บึงละหาน อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ เนื้อที่ 18,181 ไร่ 
จัดอยู่ในประเภทหนองน้้าธรรมชาติ  มีพืชน้้า และพ้ืนที่ชุ่มน้้าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เนื้อที่ 975,000 
ไร่  จัดอยู่ในประเภทที่ราบลุ่มน้้าท่วม มีน้้าบางฤดู  ส้าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้้าของเอเชีย ได้แก่ พ้ืนที่ชุ่มน้้าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง      
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  จัดอยู่ในประเภทหนองน้้าขนาดเล็กมีน้้าตลอดปี มีพืชน้้า นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่
มีความส้าคัญระดับชาติ ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ มีจ้านวน 4 แห่ง และพ้ืนที่ชุ่มน้้าภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความส้าคัญระดับท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ มีจ้านวน  736  แห่ง รวม   68,345.5  ไร่  
ส้าหรับปัญหาส้าคัญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุ่มน้้า ได้แก่ ปัญหาการถูกคุกคามและการบุกรุกพ้ืนที่  เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่อยู่ 
อาศัยและที่ท้ากินของคนในพ้ืนที่  และโครงการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ไม่เป็นระเบียบ  เช่น  รีสอร์ท  ร้านค้า  
ท้าให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงาม บดบังความงามตามธรรมชาติของพ้ืนที่ และ ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ของชนิดพันธุ์ลดลง  ไม่ว่าจะเป็นชนิดพันธุ์ปลา  ชนิดพันธุ์นกน้้า  และชนิดพันธุ์พืชท้องถิ่นเดิม นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาน้้ากร่อย การตื้นเขินของแหล่งน้้า โดยเฉพาะในพื้นที่ชุ่มน้้าบึงละหาน ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญ
ระดับนานาชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า 
      สิ่งแวดล้อม 
   คุณภาพน้ า 
             จังหวัดชัยภูมิมีล้าน้้าชี  ล้าน้้าเชิญและล้าน้้าพรมเป็นล้าน้้าสายหลัก  ซึ่งมีการเก็บตัวอย่าง
คุณภาพน้้าจากตัวแทนล้าน้้าในช่วงต่างๆ  ของล้าน้้าสายหลักทั้ง  3  สาย จ้านวน  3  ครั้ง ในปี  พ.ศ.  2550  ปรากฏผล   ดังนี้ 
      ล าน้ าเชิญ   คุณภาพน้้าโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
      ล าน้ าพรม   คุณภาพน้้าโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์พอใช้   
      ล าน้ าชี   คุณภาพน้้าโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์พอใช้     
     จะเห็นว่าคุณภาพน้้าของแม่น้้าสายหลักทั้ง 3 สายของจังหวัดชัยภูมิอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
ซึ่งหากยังปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์จากล้าน้้าโดยไม่ มีการดูแลรักษาเช่น การปล่อยน้้าทิ้งจากสถาน
ประกอบการ  ร้านอาหาร และครัวเรือนลงแหล่งน้้า การทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน้้า การใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงในการ
ปราบศัตรูพืชทางการเกษตรแล้วถูกชะล้างลงแหล่งน้้าในฤดูฝน  การกระท้าต่างๆ เหล่านี้จะท้าให้คุณภาพน้้า
ทั้ง 3 สาย เสื่อมโทรมลงอย่างแน่นอน  และจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนตามมา เช่นระบบนิเวศ
แหล่งน้้า พืช สัตว์ในแหล่งน้้าถูกท้าลาย   สุดท้ายผู้ที่ได้รับส่งผลกระทบคือมนุษย์ที่ต้องใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้้าในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน  ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของมนุษย์พ้ืนที่ที่เกิดปัญหา ได้แก่พ้ืนที่
ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลต้าบล ส้าหรับการด้าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้้า 
ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างฝายดิน ฝายชะลอความชุ่มชื้น การขุดลอก  ด้านการจัดการน้้าเสียชุมชนมีโครงการ
ฟ้ืนฟูและปรับปรุงรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวม วงเงินทั้งโครงการ 55,067,450 บาท ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ 
จึงควรมีมาตรการอนุรักษ์และเฝ้าระวังแหล่งน้้าอย่างสม่้าเสมอ และควรจะมีการบ้าบัดน้้าเสียจากครัวเรือน 
ชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนขนาดเล็ก โดยการใช้ระบบบ้าบัดอย่างง่าย เช่น ใช้ถังดักไขมันใน
ระดับครัวเรือน ร้านอาหาร ใช้ระบบบ้าบัดแบบ Wetland ในชุมชน  เป็นต้น 
  คุณภาพอากาศ 

จังหวัดชัยภูมิยังไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และไม่ค่อยประสบปัญหามลภาวะทาง
อากาศแต่ยังมีบางพ้ืนที่ที่ประสบปัญหามลภาวะทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองและควันพิษและกลิ่นเหม็น 
    1)  ฝุ่นละอองและควันพิษ โดยเฉพาะมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองจาก

สถานประกอบการ เช่น โรงโม่หิน โรงงานแปรรูปมันส้าปะหลังและข้าวโพด โรงสีข้าว ในพ้ืนที่อ้าเภอคอนสาร 

อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ อ้าเภอเทพสถิต ส้าหรับปัญหาเขม่าควัน ส่วนใหญ่จะเกิดในเขตเมืองและช่วงเวลา

การจราจรติดขัด  
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   2) กลิ่นเหม็น   ส่วนใหญ่เกิดจากกิจการปศุสัตว์ โดยเฉพาะฟาร์มสุกรซึ่งมีการร้องเรียน

เป็นประจ้าในพ้ืนที่อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  อ้าเภอเทพสถิต  อ้าเภอเมือง และกลิ่นเหม็นจากบ่อบ้าบัดน้้าเสีย

ของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อ้าเภอภูเขียว 

  คุณภาพเสียง   
   จังหวัดชัยภูมิยังไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพเสียง ส้าหรับปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงของ
จังหวัดชัยภูมินั้นมีเหตุร้องเรียนส่วนใหญ่จะเกิดจากการเลี้ยงสุกรในเขตชุมชนที่เสียงร้องของสุกรรบกวนสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ เทพสถิต และเกิดจาก ประกอบการโรงสี
ข้าว ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  บ้านเพชร เกษตรสมบรูณ์  และเทศบาลต้าบลคอนสาร 
   ขยะมูลฝอย 

จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณขยะ 268,128 ตัน/ปี มีโรงงานก้าจัดขยะ จ้านวน 89 แห่ง โดย
สามารถก้าจัดขยะได้ 164,109 ตัน/ปี ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ขาดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรและประชาชนขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
หน่วยงานขาดแคลนงบประมาณในการจัดการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน   จังหวัดชัยภูมิมีระบบ
ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary Landfill) จ้านวน 1  เทศบาล คือ เทศบาลเมืองชัยภูมิ   
ส้าหรับวิธีการก้าจัดมูลฝอย พบว่าโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการก้าจัดแบบกองบนพ้ืนแล้วเผาและไถกลบเป็นครั้ง
คราว ทั้งนี้มีเพียงเทศบาลเมืองชัยภูมิที่มีการก้าจัดมูลฝอยถูกหลักวิชาการ คือ การฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล(Sanitary Landfill) พ้ืนที่ก้าจัดขยะมูลฝอย  พบว่ามีเทศบาลที่มีขนาดพ้ืนที่ก้าจัดขยะมากกว่า  30  
ไร่  ขึ้นไป  มีจ้านวน 6 แห่ง  คือ เทศบาลเมืองชัยภูมิ   เทศบาลต้าบลแก้งคร้อ   เทศบาลต้าบลจัตุรัส  เทศบาล
ต้าบลบ้านเขว้า  เทศบาลต้าบลคอนสาร  และเทศบาลต้าบลบ้าเหน็จณรงค์  โดยเทศบาลต้าบลบ้าเหน็จณรงค์ มี
พ้ืนที่มากท่ีสุด  คือ  80 ไร่   รองลงมาคือ  เทศบาลต้าบลจัตุรัส  50  ไร่   เทศบาลที่มีพ้ืนที่น้อยไม่ถึง  10  ไร่  
ม ีจ้านวน 8  แห่ง  ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการใช้ก้าจัดขยะมูลฝอย 

    ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
     จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้และ
พ้ืนที่ป่า  แหล่งแร่ที่ส้าคัญเช่นแร่โปแตชที่ขณะนี้ยังไม่สามารถลงทุนน้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  อีกท้ังยัง
ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเหมือนในพื้นที่อ่ืนของประเทศ  จึงสามารถรองรับการลงทุนและมีศักยภาพ 
ในด้านการเกษตรที่จะสามารถผลิตสินค้าเกษตร  พืชอาหาร  พืชพลังงานได้อย่างมหาศาลหากมีการบริหาร
จัดการและส่งเสริมจากภาครัฐที่ดี  โดยเฉพาะการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเรื่องน้้าและการคมนาคมขนส่ง  
ซึ่งศักยภาพด้านทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรน้้านี้จะสามารถเป็นพื้นฐานรองรับภาคการผลิตการเกษตรและการ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อีกเป็นจ้านวนมาก  ซึ่งขณะนี้ภาครัฐได้พยายามพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งแหล่งน้้า  
และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
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 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถิ่น  ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการ
บริหารงานบุคคล  งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์  
   2.2.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

 
2.2.2 งบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ 
สถานการณ์และศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 

จังหวัดชัยภูมิมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจที่ส้าคัญคือมีขนาดพ้ืนที่ 12,778.3  ตาราง
กิโลเมตร หรือ 7.98  ล้านไร่  เป็นล้าดับ 3  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีประชากร 1,137,049 คน  
มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ จ้านวน  26  แห่ง มีโรงงาน  621  โรง และมีเงินทุน              
242,880,000 ล้านบาท ก้าลังแรงงาน 535,290 คน  ในปี พ.ศ. 2556  มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  
ณ ราคาตลาด  มีมูลค่า  67,279  ลา้นบาท รายได้เฉลี่ยต่อหวั (Per Capital GPP) เท่ากับ 70,155 บาท/คน/ปี  
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร  ประมง  อุตสาหกรรม และ การค้าส่งค้าปลีกคือ ร้อยละ 
26.861  ร้อยละ 26.433   ร้อยละ 8.767  และร้อยละ 8.693 ตามล้าดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนตามโครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ณ ระดับราคาคงที่   (เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง) 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารราชการจังหวดัชัยภูมิ 

ราชการบริหารส่วนกลาง   

จ านวน 46  ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

จ านวน  35 ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

 

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 143 แห่ง 

อ าเภอ 

จ ำนวน  16  อ ำเภอ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จ ำนวน 1 แห่ง 

ง 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ ำนวน  106 แห่ง 

ง 

ต าบล 

จ ำนวน 124 ต ำบล 

หมู่บ้าน 

จ ำนวน  1,617 หมู่บำ้น 

 

เทศบาล  จ านวน 36 แห่ง 

     - เทศบำลเมือง    1  แหง่ 

     - เทศบำลต ำบล 35  แหง่ 
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      เศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.9 ขยายตัวจากปีก่อน (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.1 – 4.8) จากการขยายตัวของอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะการใช้จ่ายภาครัฐที่มี
การเร่งรัดเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องท้าให้มีเงินทุนหมุนเวียน เข้าระบบ เกิดการจับจ่ายใช้สอย สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้บริโภค และรวมถึงการผลิตภาคเกษตรกรรมที่คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้
รายได้เกษตรกรปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจในปี 2558 จะมีมูลค่าเท่ากับ 62,000 ล้านบาท 
  อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2558 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ปรับลดลงจากที่ประมาณการไว้เดิม 
ณ เดือน มีนาคมที่ร้อยละ 1.5 เป็นผลจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับราคาน้้ามันในตลาดโลก
ที่ลดลง ส่งผลให้การปรับลดราคาขายปลีกน้้ามันภายในประเทศ รวมทั้งการปรับลดของอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ 
(Ft) ส่วนอัตราการจ้างงานคาดว่าจะเพ่ิมสูงขึ้น จากการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ 
  การจ้างงานในปี 2558 จะมีการจ้างงานจ้านวน 537,506 คน เพ่ิมขึ้นจ้านวน 7,894 คน 
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 535,968 – 539,362 คน) เนื่องจากปัจจัยของการใช้จ่ายภาครัฐที่มีการลงทุนใน
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ส่งผลต่อการจ้างงานในพื้นที่เพ่ิมมากข้ึน 
(ข้อมูลจากการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 2/2558 ส้านักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ) 
  ส้าหรับด้านการเงินปริมาณสินเชื่อและเงินฝากธนาคารพาณิชย์ขยายตัว  โดยมีสินเชื่อคงค้าง 
ณ เดือนกรกฎาคม 2558 จ้านวน 21,055.70 ล้านบาท และปริมาณเงินฝาก ณ เดือนกรกฎาคม 2558 จ้านวน 
20,334.80 ล้านบาท ส้าหรับสถานการณ์และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิพบว่าในปี  พ.ศ. 
2557  จังหวัดชัยภูมิ  มีจ้านวนนักท่องเที่ยว/ผู้มาเยือน จ้านวน  1,321,065 คน  และมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว  1,298.37 ล้านบาท เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิมีจ้านวนมากและสวยงาม 
ตามธรรมชาติ  ดังนั้น จังหวัดชัยภูมิ จึงมีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มีโอกาสที่จะพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
เป็นอย่างดี เช่น การจัดท้าถนนลาดยางถึงแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้สามารถเดินทางเข้าไปถึ งได้และมีความ
ปลอดภัย  ทั้งนี้ ได้มีการจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเรียบร้อยแล้ว   แต่ขาดการน้าแผนไป
ใช้อย่างเป็นระบบ   ที่ผ่านมาจังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ครบทั้ง 3  ฤดู  มีการประชาสัมพันธ์ให้
รู้จักแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง   ช่วยสร้างแรงจูงใจให้เดินทางมาเที่ยวมากขึ้นและน้าเงินมาใช้จ่ายในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดอีกทางหนึ่ง    แต่ปัญหาการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดยังต้องได้รับการสนับสนุนให้มีการน้าศักยภาพในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวมาใช้ในการพัฒนาต่อไป  

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดคือภาคการเกษตร  อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเนื่องจากจังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดเช่นข้าวนาปี  มันส้าปะหลัง  
อ้อยโรงงาน  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพริกขี้หนูใหญ่  ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตเป็นจ้านวนมาก   และจะมีผลผลิต
เพ่ิมขึ้นทุกปีทั้งนี้ขึ้นอยู่สภาวการณ์ด้านราคาและความสมบูรณ์ลมฟ้า อากาศ เพราะขาดแคลนระบบน้้าและ
ระบบชลประทาน  ส่วนอุตสาหกรรมที่ส้าคัญคืออุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรเพราะมี 
 
 
 



 
 

2-13 
ปริมาณจ้านวนมากพอต่อการลงทุน  ในด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลาย
แหล่ง  ซึ่งในจ้านวนนี้มีหลายแห่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปแล้วเช่นอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  
(ทุ่งดอกกระเจียว) น้้าตกตาดโตน  เขื่อนจุฬาภรณ์  และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งกระมัง  เป็นต้น  และยังมี
แหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งเช่น มอหินขาว  ป่าปรงพันปี  และ
เส้นทางรอยเท้าไดโนเสาร์  เป็นต้น  และหากมีการบริหารจัดการและพัฒนาให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้วจะ
สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิเพ่ิมมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย  

 2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
      เป็นเมืองเกษตรกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน 
      เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพ 
      เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ตารางแสดงพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิจากการส ารวจโดยใช้ดาวเทียมแลนแซท  5 (TM) 

ปี พ.ศ. พื้นที่ (ตร.กม.) % ของพ้ืนที่จังหวัด 
2548 3,588.46 28.08 
2549 3,578.40 28.00 
2550 - - 
2551 - - 
2552 3,890.89 30.45 
2553 - - 
2554 - - 

  หมายเหตุ : - หมายถึง ไมม่ีการสา้รวจข้อมูลพื้นท่ีป่าไม ้
   ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป์่าและพันธุ์พชื (2554) 
 

 

 
 


