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จังหวัดขอนแกน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
1. ขอมูลทั่วไป 

๑.๑  ที่ต้ังและพ้ืนที่ 
 จังหวัดขอนแกน ต้ังอยูระหวางเสนรุงที่ ๑๕ - ๑๗ องศาเหนือ และเสนแวงที่ ๑๐๑ - ๑๐๓  

องศาตะวันออก ซึ่งอยูบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หางจากกรุงเทพมหานคร ๔๔๕ 
กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ ๑๐,๘๘๕.๙๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖.๘ ลานไร  ภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบ มี
ลักษณะสูงตํ่าสลับเปนลูกคล่ืนลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต  มีที่ราบลุมแถบลุมน้ําชีและลุมนํ้าพอง 
พ้ืนที่สูงกวาระดับนํ้าทะเลปานกลางเฉล่ีย  ๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร 

๑.๒  อาณาเขต 
ทิศเหนือ - ติดกับจังหวัดอุดรธานี เลย และหนองบัวลําภู  
ทิศใต  - ติดกับจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย  
ทิศตะวันออก - ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ และมหาสารคาม  
ทิศตะวันตก - ติดกับจังหวัดชัยภูมิ  และเพชรบูรณ 

๑.๓  การปกครอง 
อําเภอ   - จํานวน 26 อําเภอ  198 ตําบล  2,331 หมูบาน และ 389 ชุมชน  
(ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน ณ วันที่  31  ธันวาคม  2554) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน -  จํานวน 225 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 

จํานวน 1 แหง  เทศบาล จํานวน 75 แหง (เทศบาลนคร จํานวน 1 แหง เทศบาลเมือง จํานวน 6 แหง และ
เทศบาลตําบล จํานวน 68 แหง) และองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 149 แหง   
(ที่มา : สํานักงานทองถ่ินจังหวัดขอนแกน 2555)  

ราชการสวนภูมิภาค    -  3๓ สวนราชการ  
ราชการสวนกลางและรัฐวิสาหกิจ -  208 หนวยงาน 

๑.๔  ประชากร 
 ประชากรรวม 1,766,06๖ คน  แยกเปนชาย 875,013 คน หญิง 8๙๑,053 คน                

จํานวนบาน  534,715 หลัง  (ที่มา : กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕4)     
๑.๕  เสนทางคมนาคม 

 ทางรถยนต มีทางหลวงแผนดินผานพื้นที่จํานวน 7 สาย ไดแก 



 

 

ทางหลวงหมายเลข   2 : สระบุรี-นครราชสีมา-ขอนแกน-อุดรธานี-หนองคาย 
ทางหลวงหมายเลข  12 : ขอนแกน-เพชรบูรณ 
ทางหลวงหมายเลข  23 : แยกจากทางหลวงหมายเลข 2 ผานอําเภอบานไผ  

(ขอนแกน) - มหาสารคาม 
ทางหลวงหมายเลข 201 : ขอนแกน-ชัยภูมิ-เลย 
ทางหลวงหมายเลข 207 : ขอนแกน-บุรีรัมย 
ทางหลวงหมายเลข 208 : ขอนแกน-มหาสารคาม  
ทางหลวงหมายเลข 209 : ขอนแกน-กาฬสินธุ 

   ทางรถไฟ เสนทางจาก กรุงเทพฯ-หนองคาย ขนานกับทางหลวงหมายเลข 2 หรือถนน
มิตรภาพ ผานอําเภอในเขตพื้นที่  คือ อําเภอพล บานไผ บานแฮด เมืองขอนแกน น้ําพอง และเขาสวนกวาง 

ตารางที่ 1 : ตารางเดินรถไฟจังหวัดขอนแกน 
เที่ยวขึ้น(กรุงเทพฯ-ขอนแกน) เที่ยวลอง(ขอนแกน-กรุงเทพฯ) 

ขบวนรถ ตนทาง ขอนแกน ปลายทาง 

ช่ือสถานี เวลาออก ช่ือสถานี 
เวลาถึง  

ด77 กรุงเทพ 18.30 04:11 หนองคาย 05.05 

ด69 กรุงเทพ 20.00 05:05 หนองคาย 08.25 

ร133 กรุงเทพ 20:45 06:07 หนองคาย 09:45 

ท415 นครราชสีมา 06.02 09:40 หนองคาย 12.30 

ท431 
ชุมทางแกง
คอย 

05:00 11:20 ขอนแกน 11:20 

ด75 กรุงเทพ 08.20 16:20 อุดรธานี 18.10 

ท417 นครราชสีมา 15:00 18:25 อุดรธานี 20:50 
 

ขบวนรถ ตนทาง ขอนแกน ปลายทาง 

ช่ือสถานี เวลาออก ช่ือสถานี 
เวลาถึง  

 

ท416 อุดรธานี 05:50 07:52 นครราชสีมา 11:15 

ด76 หนองคาย 06:00 08:36 กรุงเทพ 17:10 

ท432 ขอนแกน 13:38 13:38 
ชุมทางแกง
คอย 

20:15 

ท418 หนองคาย 12.50 15:46 นครราชสีมา 19.25 

ด78 อุดรธานี 18:40 20:09 กรุงเทพ 05:00 

ด70 หนองคาย 18:20 21:03 กรุงเทพ 06:25 

ร134 หนองคาย 19:15 22:14 กรุงเทพ 08:00 
 

* ดพ= รถดวนพิเศษ / ด= รถดวน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง /  
ท= รถทองถ่ิน / น= รถนําเที่ยว / ส= รถสินคา 

ที่มา : การรถไฟแหงประเทศไทย 2555 
   ทางเคร่ืองบิน มีทาอากาศยานพาณิชย 1 แหง หางจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร เสนทางบิน
กรุงเทพฯ -ขอนแกน- กรุงเทพ ฯ ใชเวลาเดินทางประมาณ 55 นาที วันละ 8 เที่ยวบิน 

ตารางที่ 2 : ตารางเที่ยวบินจังหวัดขอนแกน 
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ขอนแกน (KKC) 

วัน เที่ยวบิน  ออกเวลา ถึงเวลา 

ทุกวัน TG040 07:05 08:00 

ทุกวัน TG044 11:35 12:30 

พฤ,ศ,ส TG042 14.45 15.40 

ทุกวัน TG046 18:20 19:15 
 

ขอนแกน (KKC) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) 

วัน เที่ยวบิน  ออกเวลา ถึงเวลา 

ทุกวัน TG041 08:45 09:40 

ทุกวัน TG045 13:15 14:10 

พฤ,ศ,ส TG043 16.20 17.15 

ทุกวัน TG047 20:00 21:00 
 

ที่มา : บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 2555 
 ๑.๖  ภูมิอากาศ 



 

 

  ในรอบป ๒๕๕4 อุณหภูมิสูงสุดวัดได  39.4  องศาเซลเซียส  เม่ือวันที่  21 เมษายน ๒๕๕4 
และอุณหภูมิตํ่าสุดวัดได  ๑1.6  องศาเซลเซียส  เม่ือวันที่  18 ธันวาคม ๒๕๕4  และในป ๒๕๕5 (นับถึงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕5 ) อุณหภูมิสูงสุดวัดได  ๓๙  องศาเซลเซียส  เม่ือวันที่  2 เมษายน ๒๕๕5  และอุณหภูมิตํ่าสุด
วัดได  ๑5  องศาเซลเซียส  เม่ือวันที่  ๑1 กุมภาพันธ ๒๕๕5 โดยในรอบ ๑๐ ป  สามารถเปรียบเทียบอุณหภูมิ
ไดตามตารางทายน้ี (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแกน 2555) 

ตารางที่ 3 : อุณหภูมิเปรียบเทียบยอนหลัง ๑๐ ป (พ.ศ.๒๕๔5 – ๒๕๕4) 

ป อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิตํ่าสุด อุณหภูมิเฉล่ีย 
๒๕๔๕ ๔๐.๐ ๑๔.๒ ๒๗.๐ 
๒๕๔๖ ๔๐.๐ ๑๒.๒ ๒๖.๙ 
๒๕๔๗ ๔๐.๔ ๑๓.๐ ๒๖.๗ 
๒๕๔๘ ๔๐.๒ ๑๑.๐ ๒๘.๐ 
๒๕๔๙ ๓๙.๓ ๑๒.๐ ๒๗.๙ 
๒๕๕๐ ๔๑.๑ ๑๒.๖ ๒๗.๐ 
๒๕๕๑ ๓๘.๕ ๑๑.๙ ๒๖.๒ 
๒๕๕๒ ๓๙.๖ ๑๐.๒ ๒๗.๐ 
๒๕๕๓ ๔๑.๒ ๑๓.๕ ๒๗.๘ 
2554 39.3 11.6 26.4 

หมายเหตุ ๑. อุณหภูมิสูงสุด หรือตํ่าสุด คือ คาของอุณหภูมิสูงท่ีสุดหรือตํ่าท่ีสุดท่ีตรวจวัดไดในชวงเวลา ๒๔ ช่ัวโมง 
(เวลา ๐๗.๐๐ น.วันน้ี ถึง เวลา ๐๗.๐๐ น.วันพรุงน้ี) 
๒. อุณหภูมิเฉล่ียของป คือ คาเฉล่ียของอุณหภูมิที่ตรวจวัดไดทุกครั้งในเวลา ๑ ป 

๑.๗  ปริมาณน้ําฝน 
สถิติขอมูลปริมาณน้ําฝนของจังหวัดขอนแกน โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแกน  เปรียบเทียบ

ยอนหลัง ๑๐ ป (๒๕๔5-๒๕๕4) ฝนตกมากที่สุดป พ.ศ.๒๕๕๑ วัดได ๑,๗๘๐.๖ มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 
๑๒๒ วัน ฝนตกนอยที่สุดในป พ.ศ.๒๕๔๘ วัดได ๙๓๖.๕ มิลลิเมตร  จํานวนวันที่ฝนตก ๑๐๖ วัน 

ตารางที่ 4 : จํานวนปริมาณนํ้าฝนเปรียบเทียบยอนหลัง ๑๐ ป (พ.ศ.๒๕๔5-พ.ศ.๒๕๕4) 
 

ป พ .ศ.  ปริมาณน้ําฝน )มม(.  จํานวนวันที่ฝนตก 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๖ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๙ 
๒๕๕๐ 
๒๕๕๑ 
๒๕๕๒ 
๒๕๕๓ 
2554 

๑,๔๐๒.๖ 
๑,๔๖๗.๔ 
๑,๒๒๑.๘ 
๙๓๖.๕ 

๑,๒๐๑.๕ 
๑,๓๗๘.๙ 
๑,๗๘๐.๖ 
๑,๐๓๙.๕ 
๑,๒๓๐.๑ 
1,377.1 

๑๑๓ 
๑๐๔ 
๙๔ 

๑๐๖ 
๑๐๘ 
๑๐๑ 
๑๒๒ 
๑๐๔ 
๑๑๐ 
131 

 



 

 

การกระจายของฝน  :  ปริมาณฝนที่ตกในพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน จากสถิติยอนหลัง ๑๐ ป (พ.ศ.๒๕๔
5-๒๕54) พื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดไดแก อําเภอบานแฮด เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดได ๓,๖๖๕.๗ มิลลิเมตร พ้ืนที่
ที่มีฝนตกนอยที่สุดไดแก อําเภอแวงนอย เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔5 วัดได ๒๕๑.๑ มิลลิเมตร  
(ที่มา : ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2555) 
2. เศรษฐกิจ 

๒.๑  GPP 
ป 2553 GPP จังหวัดขอนแกนมีมูลคาจํานวน 145,372  ลานบาท เปนลําดับที่ 18 ของประเทศ 

และเปนลําดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองจากจังหวัดนครราชสีมา รายไดเฉล่ียตอหัวประชากร 
(Per Capita GPP) ของจังหวัดขอนแกน ป 2553 คือ 76,871  บาท  อยูในอันดับที่ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนอันดับที่ 35 ของประเทศ (ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ป 2554) 

๒.๒  อุตสาหกรรม 
มีโรงงานอุตสาหกรรมไดรับอนุญาตใหประกอบการ (สะสมจําพวก 2,3) จํานวนทั้งส้ิน 1,353 

โรงงาน เงินทุน 73,810,755,116 บาท คนงาน 60,738 คน แยกตามจําพวกโรงงานไดดังนี้ 
ตารางที่ 5 : ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ จําพวกที่ 2 คือ ตองแจงใหทราบกอนการประกอบกิจการโรงงาน 
  จําพวกที่ 3 คือ ตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะดําเนินกิจการได 
(ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน 2555) 
สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 7 อันดับแรกของจังหวัดขอนแกน ไดแก 

1. อุตสาหกรรมอโลหะ    จํานวน 208 โรงงาน 
2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ   จํานวน 202 โรงงาน 
3. อุตสาหกรรมขนสง    จํานวน 179 โรงงาน 
4. อุตสาหกรรมอาหาร    จํานวน 131 โรงงาน 
5. อุตสาหกรรมการเกษตร    จํานวน 111 โรงงาน 
6. อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล   จํานวน 114 โรงงาน 
7. อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม  จํานวน 56 โรงงาน 

มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการที่ใชแรงงานเกิน 100 คนขึ้นไป แยกไดดังน้ี 
1. โรงงานที่ใชคนงานต้ังแต 100-200 คน  มี 33 โรงงาน 
2. โรงงานที่ใชคนงานต้ังแต 200-500 คน  มี 25 โรงงาน 
3. โรงงานที่ใชคนงานต้ังแต 500-1,000 คน  มี 7 โรงงาน 
4. โรงงานที่ใชคนงานต้ังแต 1,000 คนขึ้นไป  มี 7 โรงงาน 

๒.๓  เกษตรกรรม 
มีพ้ืนที่การเกษตร 4,369,043 ไร (รอยละ 64.19 ของพื้นที่จังหวัด) โดยอยูในเขตชลประทาน 

614,680 ไร (คิดเปนรอยละ 9.19 ของพ้ืนที่จังหวัด) จํานวนคนทํางานในภาคเกษตร 312,487 คน 
(ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน 2555) 

จําพวกที่ จํานวนโรงงาน จํานวนเงินลงทุน (บาท) จํานวนคนงาน 
2 538 856,583,295 4,060 
3 815 72,954,171,821 56,678 

รวม 1,353 73,810,755,116 60,738 



 

 

โดยมีผลผลิตจากพืชที่สําคัญ ดังน้ี 
ขาว 

นาป  ผลผลิตรวม 1,106,974 ตัน 
นาปรัง ผลผลิตรวม 76,960 ตัน 

ออยโรงงาน ผลผลิตรวม 6,340,349 ตัน 
มันสําปะหลัง ผลผลิตรวม 831,047 ตัน 
ถ่ัวเหลือง ผลผลิตรวม 7,673  ตัน 

โดยมีผลผลิตจากสัตวที่สําคัญ ดังน้ี 
 โคเน้ือ ผลผลิตรวม  45,654 ตัว 
 สุกร ผลผลิตรวม  142,531 ตัว มีฟารมสุกร 130 แหง 
 ไกเนื้อ ผลผลิตรวม  8,095,504 ตัว มีฟารมไกเนื้อ 116 แหง 
 โคนม ผลผลิตนํ้านมดิบรวม 25,249 ตัน มีฟารมโคนม 437 แหง 
 ไกไข ผลผลิตไขไกรวม  109,096,191 ฟอง มีฟารมไกไข 211 แหง 
(ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 4 และ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกน ป 2554) 
ดานประมง มีผูเล้ียงปลาจํานวน 43,484 ราย แยกเปนเล้ียงในบอดิน 66,038 บอ จํานวน 42,040 

ราย เล้ียงในกระชัง 2,548 กระชัง จํานวน 187 ราย เล้ียงในบอซีเมนต 1,385 บอ จํานวน 1,185 ราย เล้ียง
ในนาขาว 72 แปลง จํานวน 72 ราย และมีผูเล้ียงจระเข 31 ราย จํานวนจระเขที่เล้ียง 2,142 ตัว  

(ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดขอนแกน 2555) 
๒.๔  พลังงาน 
มีโรงงานผลิตเอทานอล 2 แหง กําลังการผลิตจากมันสําปะหลัง 130,000 ลิตร/วัน และจาก

กากน้ําตาล 150,000 ลิตร/วัน  สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 523 แหง  สถานีบริการกาซธรรมชาติ (NGV) 9 
แหง สถานีบริการกาซ LPG 30 แหง และรานจําหนายกาซหุงตุม (LPG) 80 แหง  
(ที่มา : สํานักงานพลังงานจังหวัดขอนแกน 2555) 

๒.๕  ส่ือสารและโทรคมนาคม 
มีที่ทําการไปรษณีย จํานวน 28 แหง แยกเปนประเภทรับฝาก (ปทฝ.) 4 แหง และประเภทรับ-จาย 

(ปทจ.) 24 แหง มีสํานักงานเขตโทรศัพทภูมิภาคที่ 2 ซึ่งมีชุมสายในการปฏิบัติงานในจังหวัด 8 แหง 
ส่ือมวลชนมีสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT ขอนแกน สํานักประชาสัมพันธเขต 1 สถานี

ถายทอดผานดาวเทียมของสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และชอง 9 อ.ส.ม.ท. สถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบกชอง 5 ชอง 7 และทีวีไทย นอกจากน้ียังมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 14 สถานี หนังสือพิมพ
สวนกลาง 12 ฉบับ และหนังสือพิมพทองถ่ิน 13 ฉบับ (ที่มา : สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน 
2555) 

๒.๖  การเงินการธนาคาร 
เปนที่ต้ังของธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันการเงินพิเศษ

ของรัฐ ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห  
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย รวมทั้งธนาคารพาณิชยสาขาหลักและสาขายอย รวมทั้งส้ิน 
103 แหง 

-ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยคงคาง ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2555 มียอดคงคาง 75,589.57 ลาน
บาท ขยายตัวจากเดือนเดียวกันปที่แลวรอยละ 11.17 ชะลอตัวจากเดือนที่แลวที่ขยายตัวรอยละ 15.85 ตาม



 

 

การชะลอตัวของเงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา เน่ืองจากผูฝากเงินหันไปลงทุนในรูปแบบอ่ืนที่ให
ผลตอบแทนสูงกวามากข้ึน ในขณะที่เงินฝากกระแสรายวันหดตัวจากเดือนเดียวกันของปที่แลว รอยละ 1.25 
และปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลวที่ขยายตัว รอยละ 0.66 

-ปริมาณเงินฝากธนาคารรัฐ (ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร) ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2555 มียอดคาง 35,123.42 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือน
เดียวกันของปที่แลวรอยละ 14.47 ชะลอตัวจากเดือนที่แลว ที่ขยายตัวรอยละ 16.52 เนื่องจากการชะลอตัว
ของเงินฝากธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห  

-ปริมาณสินเชื่อธนาคารพาณิชยคงคาง ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2555 มียอดคงคาง 102,494.87 ลาน
บาท ขยายตัวจากเดือนเดียวกันปที่แลว รอยละ 17.42 ชะลอจากเดือนที่แลวที่ขยายตัวรอยละ 22.39 ตาม
การชะลอตัวของเงินใหกูและต๋ัวเงิน 

-ปริมาณสินเช่ือธนาคารรัฐ (ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร) ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2555 มียอดคาง 73,002.10 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือน
เดียวกันปที่แลวรอยละ 27.85 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนที่แลว ที่ขยายตัวรอยละ 27.51 จากการขยายตัวของ
สินเชื่อตามนโยบายของภาครัฐผานธนาคารออมสิน ในขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
และธนาคารอาคารสงเคราะหปรับตัวดีข้ึน ชะลอตัวจากเดือยเดียวกันของปที่แลว และเดือนที่แลว 
(ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2555) 

๒.๗  การคาและการบริการ 
ป 2555 มีนิติบุคคลจดทะเบียน 608 ราย ทุนจดทะเบียน 2,215.38 ลานบาท โดยมีนิติบุคคลจด

ทะเบียนที่ยังคงอยูทั้งส้ิน 41,474 แหง (ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดขอนแกน 2555) 
มีโรงแรม  188 แหง  หองพัก 6,476 หอง  มีศูนยการคาขนาดใหญ 6 แหง และขนาดกลาง 23 แหง 

โรงภาพยนตร 20 โรง สถานบริการ 65 แหง (ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน 2555) 
๒.๘  ประปา 
การประปา มีสํานักงานประปาอยูในพ้ืนที่ จํานวน 9 แหง ใหบริการจายนํ้าประปา 8 แหง ไดแก 

สํานักงานประปาขอนแกน บานไผ ชุมแพ นํ้าพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ และเมืองพล จํานวนผูใชนํ้า
รวม 157,207 ราย กําลังการผลิตที่ใชงาน 211,008 ลูกบาศกเมตร/วัน ปริมาณนํ้าผลิต 5,248,792 
ลูกบาศกเมตร ปริมาณนํ้าผลิตจาย 5,700,213 ลูกบาศกเมตร ปริมาณนํ้าจําหนาย 3,459,429 ลูกบาศกเมตร 

ตารางที่ 6 : แสดงขอมูลการใชนํ้าประปา จังหวัดขอนแกน 
รายการ ขอนแกน บานไผ ชนบท กระนวน พล ชุมแพ หนองเรือ นํ้าพอง รวม 

จํานวนผูใชนํ้า
ทั้งหมด (ราย) 

81,495 11,526 11,064 9,889 8,067 13,793 6,849 14,524 157,207 

กําลังผลิตที่ใช
งาน (ลบ.ม./วัน) 

132,000 12,000 10,800 7,128 11,520 19,200 12,120 6,240 211,008 

ปริมาณนํ้าผลิต 
(ลบ.ม.) 

3,460,542 263,950 236,991 203,601 201,244 355,186 173,817 353,461 5,248 ,792 

ปริมาณนํ้าผลิต
จาย (ลบ.ม.) 

3,127,860 256,255 227,738 198,901 195,394 345,367 161,103 187,595 4,700,213 

ปริมาณนํ้า
จําหนาย (ลบ.

ม.) 

2,222,038 196,195 174,345 142,564 138,127 237,534 111,684 236,942 3,459 ,429 



 

 

ที่มา :  สํานักงานประปาเขต 6 ขอนแกน  เดือนตุลาคม 2555 
2.9  ไฟฟา 

          การไฟฟา มีแหลงผลิตไฟฟาที่สําคัญ คือ โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนอุบลรัตน และโรงไฟฟาพลังความ
รอนรวมนํ้าพอง กําลังผลิต 25.2 เมกกะวัตต และ 710 เมกกะวัตตตามลําดับ สถานะการใช ไฟฟาของ
จังหวัดขอนแกน 478,919 ครัวเรือน มีไฟฟาใชแลว 464,286 ครัวเรือน เปนรอยละที่มีไฟฟาใช 96.94 

ตารางที่ 7 : แสดงขอมูลการใชไฟฟา จังหวัดขอนแกน 

อําเภอ จํานวนผูใชไฟฟา(ราย) ปริมาณการใชไฟฟา(หนวย) มูลคาการใชไฟฟา(บาท) 
อําเภอเมือง
ขอนแกน 

134,443 96,434,338.91 343,310,734.94 

อําเภอบานฝาง 16,105 3,659,808.67   13,040,054.23   
อําเภอพระยืน 8,753   1,749,170.72   5,841,022.55 
อําเภอหนองเรือ 25,807   5,407,359.39   19,738,242.39 
อําเภอชุมแพ 25,837   8,510,547.56   32,416,584.58   
อําเภอสีชมพู 17,971   2,158,302.30   7,801,087.43   
อําเภอนํ้าพอง 27,356   14,604,994.64   50,931,343.22   
อําเภออุบลรัตน 13,757   2,193,358.52   7,602,180.59   
อําเภอกระนวน 20,370   4,099,072.04   13,835,254.74   
อําเภอบานไผ 30,192   8,665,197.82   30,267,270.04   
อําเภอเปอยนอย 5,413   601,511.88   2,047,228.83   
อําเภอพล 21,921   5,342,993.23   18,711,437.64   
อําเภอแวงใหญ 6,508   782,697.44   2,617,839.52   
อําเภอแวงนอย 10,481   1,236,666.99   4,134,023.86   
อําเภอหนองสอง
หอง 

18,055   2,255,834.05   8,299,128.90   

อําเภอภูเวียง 21,666   3,007,354.31   10,709,109.43   
อําเภอมัญจาคีรี 18,039   2,675,183.08   9,653,121.73   
อําเภอชนบท 11,996   2,011,566.40   6,731,159.37   
อําเภอเขาสวนกวาง 7,110   1,141,360.10   3,867,286.33   
อําเภอภูผามาน 9,432   1,864,689.78   6,968,805.37   
อําเภอซําสูง 5,212   791,849.82   2,628,922.76   
อําเภอโคกโพธ์ิไชย 5,976   773,373.95 2,579,447.65   
อําเภอหนองนาคํา 5,340   707,714.67   2,442,254.87   
อําเภอบานแฮด 6,835   2,074,647.78   7,266,542.04   
อําเภอโนนศิลา 2,030   255,658.04   927,203.71   
รวม 150,548 97,207,712.86 368,889,999.88 

ที่มา :  สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดขอนแกน  เดือนตุลาคม 2555 
 
3. สังคม การศึกษา และสาธารณสุข 



 

 

๓.๑  แรงงาน 
ประชากรและกําลังแรงงาน ผลสํารวจขอมูลสภาวการณทํางานไตรมาส 3 ป 2555 (กรกฎาคม-

กันยายน) ของสํานักงานสถิติจังหวัดขอนแกน พบวามีประชากรทั้งส้ิน 1,902,117 คน เปนผูมีอายุ 15 ปข้ึน
ไป จํานวน 1,524,297 คน คิดเปนรอยละ 80.13 ของประชากรรวมทั้งหมด เปนผูที่อยูในกําลังแรงงานมี
จํานวน 1,084,630 คน คิดเปนรอยละ 71.15 ของผูมีอายุ 15 ปข้ึนไป โดยแบงเปน ผูมีงานทําจํานวน 
1,079,538 คน คิดเปนรอยละ 99.53 ผูวางงานจํานวน 1,669 คน คิดเปนรอยละ 0.15 ผูรอฤดูกาลจํานวน 
3,422 คน คิดเปนรอยละ 0.31 ของผูอยูในกําลังแรงงาน สวนผูที่ไมอยูในกําลังแรงงานมีจํานวน 439,667 
คน คิดเปนรอยละ 28.84 ของผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป แบงเปนกลุมทํางานบานจํานวน 106,090 คน คิดเปนรอย
ละ 24.12 กลุมเรียนหนังสือจํานวน 162,947 คน คิดเปนรอยละ 37.06 และอ่ืนๆ จํานวน 170,631 คน คิด
เปนรอยละ 38.80 ของผูไมอยูในกําลังแรงงาน 

สวนผูที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป มีจํานวน 377,820 คน คิดเปนรอยละ 19.86 ของประชากรรวมทั้งหมด 
 

แผนภูมิที่ 1 : โครงสรางประชากรของจังหวัดขอนแกน (ขอมูล ณ กันยายน 2555) 

 
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแกน 
การมีงานทํา การมีงานทําของประชากรในจังหวัดขอนแกน พบวา มีจํานวนทั้งส้ิน 1,079,538 คน 

แบงเปน ชายจํานวน 598,578 คน คิดเปนรอยละ 55.48 หญิงจํานวน 480,560 คน คิดเปนรอยละ 44.51 
ซึ่งจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบวา สวนใหญเปนผูทํางานในสาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการ
ปาไมมีจํานวน 593,210 คน คิดเปนรอยละ 54.95 ของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปที่มีงานทํา รองลงมาคือ 
การขายสง ขายปลีกมีจํานวน 132,814 คน คิดเปนรอยละ 12.30 การผลิต มีจํานวน 94,249 คน คิดเปน
รอยละ 8.73 การกอสรางจํานวน 64,691 คน คิดเปนรอยละ 5.99 กิจกรรมโรงแรมและอาหาร มีจํานวน 
39,135  คิดเปนรอยละ 3.62 
แผนภูมิที่ 2 : ผูมีงานทํา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ป 2555 (5 อันดับแรก) 

ประชากรรวม 
1,902,117  คน 

ประชากร 
อายุ 15 ป ข้ึนไป 1,524,297  คน 

ประชากร 
อายุต่ํากวา 15 ป 377,820 คน 

ผูอยูในกําลังแรงงาน  
1,084,630  คน 

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 
439,667 คน 

ผูมีงานทํา 1,079,538 คน 

ผูวางงาน 1,669  คน 

ผูรอฤดูกาล  3,422 คน 

ทํางานบาน 106,090 คน 

เรียนหนังสือ 162,947 คน 

อื่นๆ 170,631 คน 
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ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแกน กันยายน 2555 
การวางงาน มีผูวางงานจํานวนทั้งส้ิน 1,669 คน คิดเปนรอยละ 0.15 เปนชายจํานวน 400 คน คิด

เปนรอยละ 23.96 เปนหญิงจํานวน 1,269 คน คิดเปนรอยละ 76.03 ของผูวางงานทั้งหมด 
การจัดหางานในประเทศ มีตําแหนงงานวางทั้งส้ิน 2,065 คน เปนชายจํานวน 57 อัตรา คิดเปนรอย

ละ 2.76 เปนหญิงจํานวน 30 อัตรา คิดเปนรอยละ 1.45 และไมระบุเพศจํานวน 1,978 อัตรา คิดเปนรอยละ 
95.79 

ผูลงทะเบียนสมัครงานจํานวนทั้งส้ิน 2,721 คน เปนชายจํานวน 1,255 คน คิดเปนรอยละ 46.12 
เปนหญิงจํานวน 1,466 คิดเปนรอยละ 53.88 

การบรรจุงานมีจํานวนทั้งส้ิน 3,923 คน เปนชายจํานวน 1,574 คน คิดเปนรอยละ 40.12 เปนหญิง
จํานวน 2,349 คน คิดเปนรอยละ 59.87 

แรงงานตางดาว  ในจังหวัดขอนแกนมีจํานวนทั้งส้ิน 4,786 คน จําแนกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
1. แรงงานตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรวาดวยกฎหมายคนเขาเมืองและคนตางดาวบนพื้นที่สูง 

มีจํานวนทั้งส้ิน 604 คน ซึ่งสวนใหญเปนประเภทช่ัวคราว จํานวน 517 คน คิดเปนรอยละ 85.60 รองลงมา
เปนการสงเสริมการลงทุน จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 10.43 สวนคนตางดาวมาตรา 12 ( คนตางดาวซึ่ง
เขามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายพิเศษ ไดแก กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน และกฎหมาย
อ่ืน เชน พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรม เปนตน) จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 3.97 

2. แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ที่เขามาในราชอาณาจักรโดยไม
ถูกตองตามกฎหมายและไดรับการผอนผันใหทํางานช่ัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ณ เดือนกันยายน 2555 
จํานวนทั้งส้ิน 860 คน โดยแรงงานตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางานสวนใหญเปนสัญชาติพมาจํานวน 416 
คน คิดเปนรอยละ 48.37 รองลงมาสัญชาติลาวจํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 33.26 สวนสัญชาติกัมพูชา
จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 18.37 

3. แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามขอตกลงระหวางรัฐ 
(MOU) ไดแก แรงงานตางดาว สัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา สัญชาติที่มีมากที่สุดคือสัญชาติลาว จํานวน 
651 คน รองลงมาคือสัญชาติพมา จํานวน 490 คน และสัญชาติกัมพูชา จํานวน 14 คน เขามาทํางานใน
ราชอาณาจักรตามขอตกลงระหวางรัฐ (MOU) 

4. แรงงานตางดาวที่ผานการพิสูจนสัญชาติและไดรับอนุญาตใหทํางาน จํานวน 2,167 คน เปน
แรงงานสัญชาติพมา จํานวนทั้งหมด 1,946 คน แรงงานสัญชาติลาว จํานวน 169 คน และแรงงานสัญชาติ
กัมพูชา จํานวน 52 คน (ที่มา : สํานักงานแรงงานจังหวัดขอนแกน 2555) 

๓.๒  ประกันสังคม 



 

 

ไตรมาส 3 ป 2555 (กรกฎาคม-กันยายน) สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
จํานวน 5,640 แหง ผูประกันตน 152,044 คน รายรับ 607,983,451.81 บาท รายจาย 244,505,142.53 
บาท สําหรับสถานประกอบการที่ มีนายจางข้ึนทะเบียนกองทุนทดแทนจํานวน 4,860 แหง รายรับ 
13,314,288.59 บาท รายจาย 11,350,704.15 บาท ผูขึ้นทะเบียนประกันสังคมกรณีวางงาน 92,903 คน  ผู
ขึ้นทะเบียนประกันสังคมตามมาตรา39 (การสมัครใจประกันตนตอหลังจากส้ินสภาพการเปนผูประกันตน) 
10,228 คน มีผูใชบริการสถานพยาบาลประกันสังคมจํานวน 149,023 ราย พบไดวามีผูใชบริการใน
สถานพยาบาลของรัฐจํานวน 142,338 ราย คิดเปนรอยละ 95.51 และผูใชบริการในสถานพยาบาลของ
เอกชนจํานวน 6,685 ราย คิดเปนรอยละ 4.49 

ดานเงินกองทุนทดแทนมีจํานวนของผูมาใชบริการจากการประสบอันตรายจากการทํางานจํานวน 
197 คน ซึ่งมีผูประกันตนที่ใชบริการสูงสุด แยกเปนหยุดงานไมเกิน 3 วัน จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 
81.22 และหยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 12.18 สูญเสียอวัยวะบางสวนจํานวน 13 คน 
คิดเปนรอยละ 6.60 เสียชีวิตและทุพพลภาพ ไมมีผูใชบริการ 

มีสถานพยาบาลที่เขารวมโครงการกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกนทั้งหมด 4 แหง เปน
สถานพยาบาลของรัฐจํานวน 3 แหง ไดแก โรงพยาบาลศูนยขอนแกน โรงพยาบาลชุมแพ โรงพยาบาลศรี
นครินทร สวนสถานพยาบาลเอกชนจํานวน 1 แหง ไดแก โรงพยาบาลเวชประสิทธ์ิ 

หมายเหตุ สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือบางสวนของสถานที่ท่ีมีท่ีต้ังที่แนนอนและมีการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจไมวากิจกรรมน้ันจะดําเนินงานโดยบุคคลที่เปนเจาของหรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคล 

 (ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน 2555) 
๓.๓  การศึกษา 
โรงเรียนทุกสังกัดที่เปดทําการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดขอนแกน จํานวน 1,138 

แหง  จํานวนนักเรียน 247,429 คน จํานวนครู 13,599 คน จํานวนหองเรียน 11,440 หอง (ที่มา : 
กระทรวงศึกษาธิการ 2555) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 6 แหง เปนของรัฐ 3 แหง   เอกชน 3 แหง 

๓.๔  สาธารณสุข 
มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบดวย โรงพยาบาล 32 แหง เปนโรงพยาบาลสังกัดสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 23 แหง มหาวิทยาลัยขอนแกน 2 แหง กระทรวงกลาโหม 1 แหง กรมอนามัย 1 แหง 
กรมสุขภาพจิต 1 แหง กรมการแพทย 1 แหง เอกชน 3 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 
248 แหง บุลากรทางการแพทย ไดแก แพทย 1,007 คน (อัตราสวนตอคนไข 1:1,755 )  ทันตแพทย 260 
คน (อัตราสวนตอคนไข 1:6,798) เภสัชกร 247 คน (อัตราสวนตอคนไข 1:7,156)  และพยาบาล 4,137 คน 
(อัตราสวนตอคนไข 1:427) (ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 2555) 

3.5 ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา 1,312 แหง ประกอบดวย 

วัด 1,276 แหง โบสถคริสต 58 แหง มัสยิด 7 แหง และสุเหรา 2 แหง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - 
บาลี 26 แหง และมหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหง (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแกน 2555) 

การดําเนินงานในดานการสงเสริม และอนุรักษวัฒนธรรม ไดจัดใหมีศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย จํานวน 138 แหง  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 45 แหง  แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 12 
แหง ศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรม 79 แหง ศูนยวัฒนธรรมในสถานศึกษา 26 แหง องคกรเครือขายทาง
วัฒนธรรม ประกอบดวย สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1 แหง สภาวัฒนธรรมอําเภอ 26 แหง สภาวัฒนธรรมตําบล 
199 แหง สภาวัฒนธรรมหมูบาน 2,337 แหง (ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน 2555) 
 



 

 

4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.๑  ปาไม 
เปนพ้ืนที่ปา 1,296,400 ไร (รอยละ 11.91 ของพ้ืนที่จังหวัด) มีอุทยานแหงชาติ 4 แหง มีพ้ืนที่รวม 

743,973 ไร วนอุทยาน 2 แหง มีพื้นที่รวม 6,200 ไร ปาสงวนแหงชาติ 22 ปา มีพ้ืนที่รวม 1,697,052 ไร 
ปาชุมชน 206 แหง มีพื้นที่รวม 49,316 ไร สภาพปาประกอบดวยปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และ
ปาเต็งรัง พรรณไมสําคัญ ไดแก ประดู มะคาโมง ตะแบก เหียง พลวง แดง เต็ง รัง พรรณไมพื้นลางที่ข้ึนอยู
หนาแนน ไดแก หวานไพร ชัน ขาปา เพ็ก หวาย กลวยไมปา หญาคา แฝก ฯลฯ 
(ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 2555) 

๔.๒  แหลงน้ํา 
       (๑)  นํ้าผิวดิน 
จังหวัดขอนแกนอยูในเขตของลุมนํ้าหลัก 2 ลุมน้ํา คือ ลุมนํ้ามูลและลุมนํ้าชี  พ้ืนที่ลุมนํ้ามูล ไดแก 

กลุมลุมนํ้าสาขาที่ไหลลงลําหวยแอก ลําหวยสะแทด และลําพังชู ในสวนพื้นที่ลุมนํ้าชี ไดแก      กลุมลุมน้ําที่
ไหลลงอางเก็บน้ําอุบลรัตน กลุมลุมนํ้าที่ไหลลงลําน้ําพองตอนลาง กลุมลุมนํ้าที่ไหลลงแมนํ้าชี และกลุมลุมนํ้า
สาขาลําปาวตอนบน โดยมีลําน้ําสายหลักที่ไหลผานจังหวัดขอนแกน ไดแก ลําน้ําพอง ลํานํ้าเชิญ และลําน้ําชี  
ซึ่งสามารถแบงพื้นที่จังหวัดขอนแกนทั้งหมดออกเปน 11 ลุมนํ้า และปริมาณนํ้าทาเฉล่ียรายเดือนที่เกิดจาก
พ้ืนที่   รับน้ําของจังหวัดขอนแกนทั้ง 11 ลุมน้ํายอยสรุปได ดังน้ี 

ตารางที่ 8 : ขอมูลลุมน้ําจังหวัดขอนแกน 
 

ลําดับที่ ลุมน้ํายอย พื้นที่รับนํ้าฝน (ตร.กม.) 
ปริมาณน้ําทารายปเฉล่ีย 

(ลาน ลบ.ม) 
1 ลุมน้ําหวยแอก 859.39 120.93 
2 ลุมนํ้าลําสะแทด 77.86 11.83 
3 ลุมน้ําพังชู 189.89 26.86 
4 ลุมนํ้าชีสวนที่ 2 350.49 37.29 
5 ลุมนํ้าชีสวนที่ 3 3,244.00 362.23 
6 ลุมนํ้าลําหวยสามหมอ 98.29 15.58 
7 ลุมนํ้าพองตอนบน 2,150.49 411.78 
8 ลุมน้ําพองตอนลาง 2,194.42 359.69 
9 ลุมน้ําลําปาวตอนบน 95.52 26.38 
10 ลุมน้ําเชิญ 1,168.57 174.53 
11 ลุมนํ้าหวยสายบาตร 457.06 87.82 
 รวม 10,885.98 1,634.92 

ที่มา : โครงการชลประทานขอนแกน 2555 

 ปริมาณน้ําทาในพื้นที่ลุมน้ําชี  จากการรวบรวมขอมูลปริมาณนํ้าทาจากสถานีวัดน้ําทาที่อยูใน  ลุม
น้ําชีทั้งหมด32 สถานี พบวาปริมาณน้ําทาของแมนํ้าชีสวนใหญจะมีมากในชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือน
พฤศจิกายน และมีปริมาณนอยในชวงฤดูแลงโดยเดือนที่มีปริมาณนํ้าทาสูงสุดไดแกชวงเดือนกันยายนและ
ตุลาคม สวนลุมนํ้ายอยที่อยูในลุมน้ํามูลพื้นที่จังหวัดขอนแกน จะมีปญหาการขาดแคลนน้ํามากพอสมควร 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงฤดูแลง เน่ืองจากปริมาณนํ้าทาที่เกิดจากลุมน้ํามีนอย และยังไมมีแหลงเก็บกักนํ้า
ขนาดกลาง 



 

 

                  จังหวัดขอนแกนมีลําน้ําที่สําคัญไหลผาน 3 สาย ดังน้ี 
  1)  ลําน้ําพอง มีตนกําเนิดจากภูกระดึงและเทือกเขาสันปนนํ้าของลุมน้ําปาสักกับลุมน้ําชี 
ไหลผาน อ.ภูกระดึง จ.เลย และ อ.อุบลรัตน, อ.เมือง จ.ขอนแกน และไหลบรรจบแมนํ้าชีที่ อ.เมือง จ.
ขอนแกนมีการกอสรางเข่ือนอุบลรัตนก้ันลําน้ําพอง ที่ อ.อุบลรัตน  เพื่อผลิตกระแสไฟฟาและการชลประทาน 
มีพ้ืนที่ชลประทานประมาณ 258,000 ไร   โดยการกอสรางฝายหนองหวายเพื่อทดน้ํา ที่ อ.นํ้าพอง ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาหนองหวาย 
 ลํานํ้าพองสามารถแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
                    1.1)  ลํานํ้าพองตอนบน   ซึ่งอยูเหนือเข่ือนอุบลรัตน ลําน้ําสาขาประกอบดวย 
หนองโก ลํานํ้าพวย หวยทรายขาว ลํานํ้ามอ หวยแกน และหวยซําจาน ซึ่งไหลลงเขื่อนอุบลรัตน 
                    1.2)  ลํานํ้าพองตอนลาง ซึ่งอยูทายเข่ือนอุบลรัตน ลํานํ้าสาขาประกอบดวย หวย
ทราย หวยคุมมุมหวยยาง หวยโจด หวยเสือเตน หวยเสียว หวยเกาคต หวยใหญ หวยสายบาตร และหวย
พระคือ 
  2)  ลําน้ําเชิญ   มีตนกําเนิดจากสันปนน้ําของลุมนํ้าปาสักและลุมนํ้าชี ใน จ.ชัยภูมิ และ อ.
ชุมแพ จ.ขอนแกน และไหลลงเขื่อนอุบลรัตนที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 
  3) ลําน้ําชี   มีตนกําเนิดจากสันปนนํ้าของลุมนํ้าปาสักและลุมนํ้าชี ใน จ.ชัยภูมิ  ไหลเขาสู
จังหวัดขอนแกนบริเวณ อําเภอแวงนอย ไหลผานอําเภอแวงใหญ อําเภอชนบท อําเภอมัญจาคีรี อําเภอบาน
ไผ และอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไหลผาน จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัด
ยโสธร และบรรจบแมนํ้ามูล ที่จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 900 กม. ในสภาพปจจุบันน้ําทาจากแมน้ําชี
ไหลผานแมน้ํามูลประมาณ 8.752 ลาน ลบ.ม. ตอป 

       (๒)  นํ้าบาดาล 
 บอบาดาลในจังหวัดขอนแกนมีจํานวน 6,462 บอ บอนํ้าบาดาลสวนใหญจะใชประโยชน    เพ่ือการ
ผลิตนํ้าประปาหมูบานและเพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน สวนบอบาดาลที่ใชสําหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ    
เชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และการเล้ียงสัตว มีอยูบางแตเปนจํานวนไมมากนัก จํานวนบอ
บาดาล 
ที่ดําเนินการขุดเจาะโดยหนวยงานตาง ๆ สรุปไดดังน้ี 
 

ตารางที่ 9 : ขอมูลบอนํ้าบาดาลจังหวัดขอนแกน 
 

ประเภท จํานวน 
1) บอนํ้าบาดาล (บอ) 
   - ใชการได (บอ) 
- หมดสภาพ (บอ) 

6,462 
6,066 
396 

2) จุดจายน้ํา (แหง) 71 

3) น้ําด่ืมได (แหง) 39 

4) ระบบประปาบาดาล (แหง)  1,705 

รวม 8,167 

ที่มา  : สํานักงานทรัพยากรนํ้าบาดาลภาค 4 ขอนแกน  2555 
หมายเหตุ  = ผลการสํารวจป 2548 เปนบอท่ีหมดสภาพเปนบอที่รออุดกลบภายหลัง 



 

 
 

ตารางที่ 10 : โครงการแหลงน้ําในจังหวัดขอนแกน 
 

ขนาดโครงการ จํานวน  
(แหง) 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก  
(ลาน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่รับประโยชน  
(ไร) 

โครงการขนาดใหญ 2 2,263.60 143,767 
โครงการขนาดกลาง 19 81.44 51,948 
โครงการขนาดเล็ก 441 37.13 145,681 

โครงการสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา 109 - 212,065 
ที่มา : โครงการชลประทานขอนแกน 2555 
 

4.3  ทรัพยากรธรณี 
แหลงทรัพยากรธรณีที่สําคัญในจังหวัดขอนแกน คือ  
1. แรหินปูน มีอยูในเขตอําเภอภูผามาน อําเภอสีชมพู และอําเภอชุมแพ มีพ้ืนที่รวม 160 ไร ปริมาณ

แรสํารอง 61.43 ลานตัน มีการประกอบกิจการเหมืองแรหินปูนเพ่ือการอุตสาหกรรมกอสราง จํานวน 12 
แปลง 

2. กาซธรรมชาติ พบที่อําเภอนํ้าพอง เขาสวนกวาง และอําเภอชนบท มีเพียงแหลงที่อําเภอนํ้าพอง
และอําเภอเขาสวนกวางที่ไดขุดขึ้นมาใชเปนแหลงพลังงานความรอนรวมในการผลิตกระแสไฟฟา     ของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยมีหลุมขุดเจาะกาซ จํานวน 2 แหง คือ 

2.1 หลุมขุดเจาะกาซ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด ต้ังอยูที่ตําบลกุดน้ําใส อําเภอนํ้าพองมี
ปริมาณกาซสํารองประมาณ 1.5 ลานลานลูกบาศกฟุต ในป พ.ศ.2533 มีปริมาณการใชวันละ 40 
ลานลูกบาศกฟุต ป พ.ศ.2537 มีปริมาณการใชวันละ 200 ลานลูกบาศกฟุต กาซที่แหลงนํ้าพองมี
โรงงานผลิตกาซต้ังอยูในบริเวณเดียวกับหลุมขุดเจาะกาซ 

2.2 แหลงกาซธรรมชาติสินภูฮอม บริษัท เฮสส (ไทยแลนด) จํากัด โดยมีหลุมขุดเจาะอยูที่
อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง มีปริมาณกาซสํารอง 
500,000-700,000 ลานลูกบาศกฟุต และมีการตอทอระยะทาง 63 กม. เพ่ือนํามาผลิตกาซที่ตําบล
กุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง     มีกําลังการผลิต 70 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
3.แหลงแรที่สําคัญของจังหวัดขอนแกน คือ แรโพแทช หมายถึง แรที่มีธาตุโพแทชเซียม (K) เปน

สวนประกอบที่สําคัญ แรโพแทชที่เกิดรวมกับเกลือหินในประเทศไทยมี 2 ชนิดใหญ ๆ  ไดแก 
3.1  แรซิลไวต (Sylvite : KCL) ซึ่งมีธาตุโพแทชเซียมสูงถึงรอยละ 52.4  มีสีขาว  ขาวขุน 
หรือใส 
3.2  แรคารนัลไลต (Carnallite : KMgCl3H22O) ประกอบดวยโพแทชเซียมคลอไรด 
(KCl) รอยละ 26.87 และแมกเนเซียมคลอไรด (MgCl2) รอยละ 34.3 

แรโพแทชที่พบในจังหวัดขอนแกน สวนใหญจะเปนแรคารนัลไลต มีความหนาเฉล่ีย 25.88 เมตร  ที่
ระดับความลึกประมาณ 200-300 เมตร พบไดในบริเวณพ้ืนที่อําเภอเมืองขอนแกน อําเภอบานฝาง และ
อําเภอทางตอนไตของจังหวัด แรคารนัลไลตของจังหวัดขอนแกน มีปริมาณที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย
ประมาณ 27,800 ลานเมตริกตัน และแรซิลไวตมีปริมาณที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชยประมาณ 580 ลาน
เมตริกตัน 
 
5. บทบาทเชิงพ้ืนท่ี 



 

 

5.1 เปนพ้ืนที่ต้ังอยูแนวระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor : EWEC) ตัดกับแนวเชื่อมโยงเศรษฐกิจเหนือ-ใต สูพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก (Eastern Sea 
Board : ESB) 

5.2 เปนพ้ืนที่ที่รัฐบาลสงเสริมใหเปน 1 ใน 3 จังหวัดนํารองในการพัฒนาใหเปนนครแหง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นอกเหนือจากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม 

5.3 เปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเอ้ืออํานวยตอการสงเสริมการคาการลงทุน เนื่องจากเปนเมือง
ศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงสรางพ้ืนฐานดานตางๆพรอมรองรับการพัฒนา สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดจัดจังหวัดขอนแกนอยูในเขตสงเสริมการลงทุนทุนเขต 3 ซึ่งมีสิทธิและ
ประโยชน ดังน้ี 

1. ใหไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักร 

      2. ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน 
โดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนเปนระยะเวลา 8 ป ทั้งนี้ผูไดรับการสงเสริมในโครงการที่มีขนาดการ
ลงทุนต้ังแต 10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเทาภายในระยะเวลา 2 ปนับต้ังแตวันเปด
ดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดจะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป  

      3. ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับสวนที่ผลิตเพ่ือ
การสงออกเปนระยะเวลา 5 ป 

4. สําหรับโครงการที่ต้ังสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ที่ไดรับการสงเสริม ใหไดรับสิทธิประโยชน ดังนี้  

          4.1 ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล  

          4.2 อนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟาและคาประปา 2 เทา เปนระยะเวลา 
10 ป นับแตวันเร่ิมมีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม  

  5. สําหรับโครงการที่ ต้ังสถานประกอบการนอกนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม อนุญาตใหหักคาติดต้ังหรือกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกจากกําไรสุทธิรอย
ละ 25 ของเงินที่ลงทุนในกิจการที่ไดรับการสงเสริม โดยผูไดรับการสงเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใด
ปหน่ึงก็ไดภายใน 10 ปนับแตวันที่มีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ทั้งน้ี นอกเหนือไปจากการหักคา
เส่ือมราคาตามปกติ 

 

6. การทบทวนและประเมินผลการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 
 



 

 

6.1 ขอมูลชี้วัดระดับการพัฒนาที่สําคัญ 
 (1) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ป 2553 
จํานวน 145,372  ลานบาท เปนลําดับที่ 18 ของประเทศ และเปนลําดับท่ี 2 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3 : แสดงผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดขอนแกน ตามราคาประจําป 2549-2553 

(หนวย : ลานบาท) 
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 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 
ผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) 106,132 113,925 123,666 138,050 145,372 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 : แสดงการขยายตัวผลิตภัณฑจังหวัดขอนแกน ป 2549-2553 
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อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว
ผลิตภัณฑจังหวัด (Growth 
rate) 

14.9% 6.0% 5.1% 5.0% 0.2% 

 
 สาขาการผลิตที่สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สาขาการผลิตที่สรางรายไดใหกับจังหวัดขอนแกนในป 2553 คือ สาขา
นอกภาคเกษตร มีมูลคา 129,118 ลานบาท โดยสาขาภาคเกษตร มี
มูลคา 16,253 ลานบาท 
สาขานอกภาคเกษตร ที่ มี มูลคาอัน ดับ  1  คือ สาขาการผลิต
อุตสาหกรรม มีมูลคา 59,638 ลานบาท รองลงมาคือ การศึกษา มี
มูลคา 14,203 ลานบาท และการขายสง ขายปลีก ซอมแซมฯ มีมูลคา 
12,855 ลานบาท 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5 : แสดงรายไดเปรียบเทียบตามสัดสวน GPP สาขานอกภาคเกษตรและสาขาภาคเกษตร  
       ป 2549-2553 

(หนวย : ลานบาท) 
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 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 
สาขาภาคเกษตร 11,116 12,643 13,027 15,804 16,253 
สาขานอกภาคเกษตร       95,016 101,282 110,639 122,246 129,118 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

แผนภูมิที่ 6 : แสดงมูลคาของสินคาผลิตภัณฑจังหวัดขอนแกนภาคนอกเกษตรที่มีมูลคาสูง 3 อันดับแรก  
                 ป 2549-2553 

(หนวย : ลานบาท) 
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 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 
การผลิตอุตสาหกรรม 40,810 43,635 50,460 54,033 59,638 
การศึกษา 10,734 11,641 12,520 13,303 14,203 
การขายสง ขายปลีก ซอมแซม
ฯ 

9,791 10,410 10,657 11,923 12,855 

 

 

 

 

รายไดเฉล่ียตอหัวประชากร 

ก ก  

 
ก ก  

 
ก  ก  



 

 

รายไดเฉล่ียตอหัวประชากร (Per Capita GPP) ของจังหวัดขอนแกน ป 
2553 คือ 76,871 บาท อยูในลําดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนลําดับ 35 ของประเทศ 
แผนภูมิที่ 7 : แสดงรายไดเฉล่ียตอหัวประชากร (Per Capita GPP) ป 2549-2553 

(หนวย : บาท) 
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 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 
ร า ย ไ ด เ ฉ ล่ี ย ต อ หั ว
ประชากร 
(Per Capita GPP) 

57,190 61,049 65,935 73,328 76,871 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 



 

 

(2) การสงเสริมและพัฒนาดานอุตสาหกรรม 
มีโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 4,737 แหง เงินทุน 75,294 ลานบาท การจางงาน 

73,324 คน แยกเปน 
-โรงงานจําพวกที่ 1 จํานวน 3,384 แหง เงินทุน 314 ลานบาท คนงาน 4,263 คน 
-โรงงานจําพวกที่ 2 จํานวน 538 แหง เงินทุน 856 ลานบาท คนงาน 4,060 คน 
-โรงงานจําพวกที่ 3 จํานวน 815 แหง เงินทุน 74,124 ลานบาท คนงาน 65,001 คน 
 

ตารางที่ 11 : การจดทะเบียนโรงงาน ป 2551-2555 
 

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน 2555 

จังหวัดขอนแกนอยูในเขตสงเสริมการลงทุน เขต 3 ของ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
ตารางที่ 12 : โครงการสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 2551-2555 

 

 

 

 

 

ที่มา : 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน ตุลาคม 2555 

 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 

จํานวนโรงงาน (แหง) 80 73 70 60 20 

เงินทุน (ลานบาท) 7,571 957 1,442 2,533 210 

แรงงาน (คน) 1,466 2,239 2,395 1,302 222 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 

จํานวนโครงการ 8 7 23 14 19 

เงินทุน (ลาน

บาท) 

3,064 1,345 4,140.99 2,191.89 15,239.98 

แรงงาน (คน) 3,342 866 1,620 1,984 2,322 



 

 

 

(3) การสงเสริมและพัฒนาดานการทองเที่ยว 
ศักยภาพของจังหวัดขอนแกน ดานการทองเที่ยวอยูที่การเปนตลาดการ

ประชุมสัมมนา รายไดจากการทองเที่ยว ป2550-2554 ดังนี้ 
แผนภูมิที่ 8 : แสดงจํานวนนักทองเที่ยวของจังหวัดขอนแกน ป 2550-2554 

(หนวย : คน) 
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 2550 2551 2552 2553 2554 
จํานวนนักทองเที่ยวรวม  1,798,723 1,710,279 1,651,182 1,811,647 3,210,374 
- ชาวไทย 1,739,815 1,663,006 1,619,823 1,760,501 3,158,862 
- ชาวตางประเทศ  58,908 47,273 31,359 51,146 51,512 
หมายเหตุ  นักทองเที่ยว หมายถึง ผูเดินทางไปเยือนจังหวัดน้ัน โดยวัตถุประสงคตางๆที่ไมใชการไปทํางานประจํา

การศึกษา และไมใชคนทองถ่ินที่มีภูมิลําเนา หรือศึกษาอยูท่ีจังหวัดน้ัน ท้ังน้ีตองพักคางคืนอยางนอย 1 
คืน 

ที่มา : กรมการทองเที่ยว 
นักทองเที่ยวรวม 
 
ชาวไทย 
 



 

 

ชาวตางประเทศ 
 

 
แผนภูมิที่ 9 : แสดงรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดขอนแกน ป 2550-2554 

(หนวย : ลานบาท) 
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 2550 2551 2552 2553 2554 

รายไดรวมจากการทองเที่ยว  5,711.93 6,100.34 3,725.01 6,257.85 7,794.20 
- รายไดจากชาวไทย 5,171.98 5,842.01 3,569.06 6,001.26 7,645.95 
- รายไดจากชาวตางประเทศ 539.95 258.33 155.95 256.59 148.24 

หมายเหตุ นักทองเที่ยว หมายถึง ผูเดินทางไปเยือนจังหวัดน้ัน โดยวัตถุประสงคตางๆที่ไมใชการไปทํางานประจํา
การศึกษา และไมใชคนทองถิ่นท่ีมีภูมิลําเนา หรือศึกษาอยูท่ีจังหวัดน้ัน ท้ังน้ีตองพักคางคืนอยางนอย 1 
คืน 

ที่มา : กรมการทองเที่ยว 
รายไดรวมจากการทองเที่ยว 

 
รายไดจากชาวไทย 

 



 

 

รายไดจากชาวตางประเทศ 
 
 
 
แผนภูมิที่ 10 : แสดงคาใชจายเฉล่ียตอคนตอวันของนักทองเที่ยวที่ใชจายในจังหวัดขอนแกน  

ป 2550-2554 
(หนวย : บาท) 
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 2550 2551 2552 2553 2554 

คาใชจายเฉล่ีย/คน/วัน 985.09 1,052.08 1,003.19 1,018.81 1,159.06 
- นักทองเที่ยว 1,028.81 1,098.77 1,070.77 1,062.91 1,234.56 
- นักทัศนาจร  700.07 747.67 754.14 774.04 797.67 
หมายเหตุ นักทองเที่ยว หมายถึง ผูเดินทางไปเยือนจังหวัดน้ัน โดยวัตถุประสงคตางๆที่ไมใชการไปทํางานประจํา

การศึกษา และไมใชคนทองถิ่นท่ีมีภูมิลําเนา หรือศึกษาอยูท่ีจังหวัดน้ัน ท้ังน้ีตองพักคางคืนอยางนอย 1 
คืน 

  นักทัศนาจร หมายถึง ผูเย่ียมเยือนท่ีไมพักคางคืน 
ที่มา : กรมการทองเที่ยว 
  คาเฉล่ียใชจาย/คน/วัน    นักทองเที่ยว   นักทัศนาจร 

6.2 ขอมูลดานการพัฒนาสังคม 
  (1) การประเมินสภาพการพัฒนาคนโดยดัชนีความกาวหนาของคน(Human 

Achievement Index : HAI) 
จากรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ป 2552 ซึ่งจัดทําโดย โครงการพัฒนา

แหงสหประชาชาติประจําประเทศไทยไดใชดัชนีความกาวหนาของคนจากกลุมตัวชี้วัด 8 กลุม มาประเมิน
สถานภาพการพัฒนาคน พบวาในภาพรวมจังหวัดขอนแกนมีดัชนีความกาวหนาของคนอยูในอันดับที่ 56 
ของประเทศ และเม่ือแยกเปนกลุมตัวชี้วัดจังหวัดขอนแกนอยูในอันดับดังตอไปนี้ 

สุขภาพ   : อยูในอันดับที่ 43 โดยอันดับที่ 1 คือ ภูเก็ต (ประกอบดวยตัวชี้วัด 
ทารกแรกเกิดน้ําหนักตํ่ากวาเกณฑ ประชากรที่เจ็บปวย ประชากร
พิการและ/หรือเจ็บปวยเร้ือรัง ประชากรที่ออกกําลังกาย ผูปวย
ทางจิตประสาท พฤติกรรมที่เปนภัยตอสุขภาพและจํานวนแพทย
ตอประชากร) 



 

 

การศึกษา : อยูในอันดับที่ 49 โดยอันดับที่ 1 คือ กทม. (ประกอบดวยตัวชี้วัด 
จํานวนปการศึกษาเฉล่ียในประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป อัตรา
นักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษา คะแนนเฉล่ีย O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตอช้ันเรียน) 

ชีวิตการงาน : อยูในอันดับที่ 48 โดยอันดับที่ 1 คือ ระยอง (ประกอบดวย 
ตัวชี้วัดอัตราการวางงาน อัตราการทํางานตํ่าระดับ แรงงานที่มี
ประกันสังคมและการบาดเจ็บจากการทํางาน) 

รายได      :  อยูในอันดับที่ 42 โดยอันดับที่ 1 คือ กทม. (ประกอบดวยตัวช้ีวัด 
รายไดครัวเรือน คาดัชนีความเสมอภาคของรายได (จิน่ี) สัดสวน
ประชากรยากจน และครัวเรือนที่มีหน้ีสิน) 

ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม  : อยูในอันดับที่ 68 โดยอันดับที่ 1 คือ พัทลุง 
(ประกอบดวย ตัวชี้วัดครัวเรือนที่มีบานและที่ดินเปนของตนเอง     
ครัวเรือนที่มีตูเย็น ครัวเรือนที่หุงตมดวยเตาไฟฟาหรือเตากาซ            
ประชากรที่ประสบภัยแลง ประชากรที่ประสบภัยนํ้าทวม  

ชีวิตครอบครัวและชุมชน : อยูในอันดับที่ 11 โดยอันดับ 1 คือ อุดรธานี 
(ประกอบดวย ตัวชี้ วัด จํานวนเด็กที่ประสบภาวะยากลําบาก 
ครัวเรือนที่มีหัวหนาเปนมาย หยาราง หรือแยกกันอยู ผูสูงอายุที่
อยูลําพังคนเดียว                   คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 
และการจับกุมที่เก่ียวกับยาเสพติด) 

การคมนาคมและการส่ือสาร  :  อยูในอันดับที่44 โดยอันดับ1 คือ ภูเก็ต 
(ประกอบดวยตัวช้ีวัด หมูบานที่ถนนสายหลักใชการไดตลอดป 
ความยาวถนนตอพื้นที่ จํานวนรถจดทะเบียน อุบัติเหตุบนทอง
ถนน ครัวเรือนที่ มีโทรทัศน ประชากรที่ มีโทรศัพทมือถือ และ
ประชากรที่เขาถึงอินเทอรเนต) 

การมีสวนรวม :  อยูในอันดับที่ 52 โดยอันดับ 1 คือ มุกดาหาร (ประกอบดวย          
ตัวชี้วัด การใชสิทธิเลือกต้ัง จํานวนองคกรชุมชนครัวเรือนที่เปน
สมาชิกกลุมหรือองคกรทองถ่ิน ครัวเรือนที่มีสวนรวมทํากิจกรรม
สาธารณะหมูบาน) 

 
ตารางที่ 13 : เปรียบเทียบการประเมินดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index : HAI) 
จังหวัดขอนแกน ป 2550-2552 

 

ตัวชี้วัด 
 

ลําดับท่ี 
ป 2550 ป 2552 

สุขภาพ 74 43 
การศึกษา 27 49 

ชีวิตการงาน 64 48 
รายได 45 42 

ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม 56 68 



 

 

ชีวิตครอบครัวและชุมชน 3 11 
การคมนาคมส่ือสาร 27 44 

การมีสวนรวม 33 52 
ภาพรวม 47 56 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาโครงการแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย 
 

(2) การประเมินความม่ันคงของมนุษย ป 2553 โดยสํานักมาตรฐานการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดประเมินดัชนีความ
ม่ันคงของมนุษย ทราบวา ในภาพรวมจังหวัดขอนแกน มีคาดัชนีความม่ันคงของมนุษยอยูในลําดับที่ 5 ของ
ประเทศ และเม่ือแยกกลุมมิติการประเมินในดานตาง ๆ จังหวัดขอนแกนอยูในอันดับดังตอไปน้ี 

ที่อยูอาศัย  : อยูในอันดับที่ 5 โดยอันดับที่ 1 คือ ยโสธร, ยะลา, นราธิวาส 
(มิติที่อยูอาศัย หมายถึง การมีสิทธิครอบครองที่อยูอาศัยที่มี
สภาพม่ันคง มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ เพียงพออยูภายใต
ส่ิงแวดลอมที่ดี และมีทางเขา-ออกที่สะดวก ประกอบดวย
ตัวชี้วัดรอยละของที่อยูอาศัยมีสภาพคงทนถาวร ) 

สุขภาพอนามัย    : อยูในอันดับที่ 3 โดยอันดับที่ 1 คือ นครนายก (มิติสุขภาพ
อนามัย หมายถึง การมีสถานภาพดานสุขภาพอนามัย 
(Health status) ที่ดี ไดรับการคุมครองจากหลักประกัน
สุขภาพที่พอเพียง สามารถเขาถึงไดโดยมีขอจํากัดนอย 
ปราศจากพฤติกรรมเส่ียงจากการเจ็บปวยดานรางกายและ
จิตใจ ประกอบดวยตัวชี้วัด อัตราแพทย พยาบาล และผูปวย
เอดสตอประชากร 100,000 คน) 

การศึกษา  : อยูในอันดับที่ 12 โดยอันดับที่ 1 คือ ลําพูน (มิติการศึกษา 
หมายถึง การไดรับการศึกษาที่ดีอยางนอยไมตํ่ากวาการศึกษา
ภาคบังคับ และไดรับการศึกษาอยางตอเน่ืองและเทาเทียม 
ตลอดจนไดใชความรูความสามารถในการประกอบอาชีพตรง
ตามการศึกษาที่ไดรับมา  ประกอบดวยตัวช้ีวัดอัตรานักเรียน
ตอหองเรียน อัตราครูตอนักเรียน อัตราการเขาเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

การมีงานทําและรายได : อยูในอันดับที่ 58 โดยอันดับที่ 1 คือ ชัยภูมิ (มิติการมี
งานทําและรายได หมายถึง การไดทํางานเต็มเวลาที่ม่ันคงและ
พึงพอใจ มีรายไดและเงินออมที่เพียงพอแกการดํารงชีพ โดย
ไมมีหน้ีสินที่ไมมีคุณคา ประกอบดวยตัวช้ีวัดอัตราการวางงาน
ตอกําลังแรงงานรวม) 

ความม่ันคงสวนบุคคล : อยูในอันดับที่ 13 โดยอันดับที่ 1 คือ แมฮองสอน (มิติ
ความม่ันคงสวนบุคคล หมายถึง ความปลอดภัยและรูสึก
ปลอดภัยจากการประทุษรายทางรางกายและทรัพยสิน
ประกอบดวยตัวชี้วัดจํานวนคดีอาญา 5 กลุมตอประชากร 
100,000 คน) 



 

 

ครอบครัว  : อยูในอันดับที่ 60 โดยอันดับที่ 1 คือ นราธิวาส (มิติ
ครอบครัว หมายถึง การที่สมาชิกครอบครัวมีความสัมพันธที่ดี 
เคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน มีการรวมรับผิดชอบในภาระ
ของครอบครัว ประกอบดวยตัวช้ีวัดอัตราการจดทะเบียนหยา
ตอ 1,000 ครัวเรือน) 

การสนับสนุนทางสังคม : อยูในอันดับที่ 14 โดยอันดับที่ 1 คือ อํานาจเจริญ 
(มิติการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลมีบุคคลที่
พรอมจะใหการชวยเหลือ ไดรับการคุมครองและสามารถ
เขาถึงบริการของสังคมได โดยมีขอจํากัดนอยและความรูสึกมี
คุณคาและความสุขในชีวิต ประกอบดวยตัวช้ีวัด จํานวนศาสน
สถานทุกประเภทตอประชากร 100,000 คน และอัตราการฆา
ตัวตายและทํารายตนเองตอประชากร 100,000 คน) 

สิทธิและความเปนธรรม : อยูในอันดับที่ 43 โดยอันดับที่ 1 คือ ปตตานี (มิติ
สิทธิและความเปนธรรม หมายถึง การที่บุคคลไดรับการเคารพ
ในสิทธิ ไมถูกลวงละเมิดสิทธิ และรูสึกถึงการไดรับโอกาสจาก
สังคมอยางเทาเทียมและเปนธรรม ประกอบดวยตัวช้ีวัดคดีใน
ศาลปกครองตอประชากร 100,000 คน และจํานวนเร่ือง
รองเรียนขอความเปนธรรมผานศูนยดํารงธรรมตอประชากร 
100,000 คน) 

การเมืองและธรรมาภิบาล : อยูในอันดับที่ 35 โดยอันดับที่ 1 คือ จังหวัดลําพูน
(มิติการเมืองและธรรมาภิบาล หมายถึง การที่บุคคลมีสวนรวม
ทางการเมืองประเภทตางๆ และระดับตางๆ อยางสมํ่าเสมอ
ตลอดจนไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมจากหนวยงานและ
บุคลากรของรัฐ นอกจากน้ียังรูสึกไววางใจในความโปรงใสของ
หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ ประกอบดวยตัวชี้วัดอัตราการ
มาใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ส.ส. แบบแบงเขตเลือกต้ัง และ
จํานวนเร่ืองรองเรียนหนวยงาน/เจาหนาที่ของรัฐผานศูนย
ดํารงธรรมตอประชากร 100,000 คน 

 
ตารางที่ 14 : เปรียบเทียบการประเมินความม่ันคงของมนุษย จังหวัดขอนแกน ป 2550-2553 

 

ตัวชี้วัด 
 

ลําดับท่ี (คาดัชนีรอยละ) 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป2553 

ที่อยูอาศัย 56 (71.93)  15 (71.82) 5 (72.47) 5 (75.03) 
สุขภาพอนามัย 7 (75.11) 11 (75.92) 7 (85.27) 3 (84.30) 

การศึกษา 11 (78.92) 16 (78.61) 11 (79.53) 12 (79.23) 
การมีงานทําและรายได 50 (62.45) 36 (72.68) 38 (72.31) 58 (67.76) 
ความม่ันคงสวนบุคคล 30 (74.02) 19 (74.99) 17 (75.08) 13 (75.58) 

ครอบครัว 35 (68.64) 53 (68.67) 64 (64.17) 60 (64.74) 
การสนับสนุนทางสังคม 41 (72.27) 54 (68.51) 18 (76.58) 14 (80.92) 



 

 

สิทธิและความเปนธรรม 49 (68.53) 50 (68.88) 56 (68.33) 43 (71.25) 
การเมืองและธรรมาภิบาล 58 (66.22) 62 (58.61) 45 (68.76) 35 (72.27) 

ภาพรวม 25 (70.90) 32 (71.08) 7 (79.97) 5 (85.24) 
ที่มา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดขอนแกน  

 
 

6.3 ขอมูลสํารวจสถานการณระดับสติปญญาเด็กนักเรียนไทย 2554  
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทําการสํารวจสถานการณระดับสติปญญาเด็ก

นักเรียนไทย 2554 เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานแสดงสถานการณระดับสติปญญาเด็กนักเรียนไทย ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด โดยทําการสํารวจในเด็กนักเรียนอายุ6-15 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิต
และราชภัฎ) และสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จากการสุมตัวอยาง7-16 โรงเรียนตอ
จังหวัด จํานวนนักเรียนประมาณ 851-1,163 คน ตอจังหวัด รวมทั้งส้ิน 72,780 คน โดยระดับสติปญญา
(Intelligence Quotient : IQ) คือ คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบที่มีมาตรฐานในการวัดความสามารถทาง
สติปญญา เชน การเรียนรู คิดวิเคราะห การแกปญหาเปนตน ผลจากการสํารวจพบวา เด็กนักเรียนไทยมี
คะแนนสติปญญาเฉล่ีย98.59 ถือเปนคาระดับสติปญญาที่อยูในเกณฑปกติ แตคอนขางไปในทางตํ่ากวาคา
ระดับสติปญญามาตรฐานสากลในปจจุบัน(IQ=100) โดยมีการแบงระดับสติปญญา ดังนี้  

1. นักเรียนมีระดับสติปญญา (IQ) มากกวา 100 จํานวน 18 จังหวัด คิดเปนรอยละ 24   
2. นักเรียนมีระดับสติปญญา (IQ) เทากับ 100 จํานวน 20 จังหวัด คิดเปนรอยละ 26   
3. นักเรียนมีระดับสติปญญา (IQ) นอยกวา 100 จํานวน 38 จังหวัด คิดเปนรอยละ 50   
สําหรับจังหวัดที่อยูในลําดับที่ 1 คือ จังหวัดนนทบุรี มีคาเฉล่ียระดับสติปญญา (IQ) เทากับ 108.91  

จาก 979 คนที่สํารวจ จังหวัดขอนแกนถูกจัดอยูในกลุมนักเรียนมีระดับสติปญญา (IQ) นอยกวา 100 อยูใน
ลําดับที่ 63 ของประเทศ มีคาเฉล่ียระดับสติปญญา (IQ) เทากับ 95.93  จาก 964 คนที่สํารวจ 

 
 

 
6.4 ขอมูลปญหาสําคัญของจังหวัด 
  (1) ปญหาดานความยากจนจากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 
   จากการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ป 2555 ในเขตพ้ืนที่ชนบท จํานวน 26 อําเภอ 

195 ตําบล 2,224 หมูบาน 254,520 ครัวเรือน พบวามีประชากรที่อาศัยอยูจริง 996,326 คน เปนชาย 
495,396 คน คิดเปนรอยละ 49.7 เปนหญิง 550,930 คน คิดเปนรอยละ 50.3  พบวาคุณภาพชีวิตของคน
ไทยในชนบทตามเคร่ืองชี้วัด จปฐ. จํานวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด ปรากฏวา บรรลุเปาหมาย 21 ตัวชี้วัด ไม
บรรลุเปาหมาย 9 ตัวชี้วัด  
แผนภูมิที่ 11 : แสดงสัดสวนตัวชี้วัดการจัดเก็บขอมูล จปฐ.ที่บรรลุเปาหมายและไมบรรลุเปาหมาย 



 

 

ไมบรรลุเปาหมาย
, 9, 30%

บรรลุเปาหมาย,

 21, 70%

 
ในหวงระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

ขอมูล จปฐ. มีจํานวน 5 หมวด 30 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 5 อันดับแรก 

1. ตัวชี้วัดที่ 19 เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทําไดรับการฝก
อาชีพ 

2. ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไมด่ืมสุรา (ยกเวนการด่ืมเปนคร้ังคราว) 
3. ตัวชี้วัดที่ 18 เด็กที่จบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา 
4. ตัวชี้วัดที่ 27 คนอายุ 6 ปข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 
5. ตัวชี้วัดที่ 16 เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดรับการเล้ียงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน 

ในป 2554 จังหวัดขอนแกนมีครัวเรือนยากจนที่มีรายไดตํ่ากวาเกณฑ จปฐ. (23,000บาท/
คน/ป) จํานวน 1,969 ครัวเรือน และหลังจากจัดเก็บขอมูล จปฐ. ในป 2555 ซึ่งไดเปล่ียนรายไดตํ่ากวา
เกณฑเปน 30,000 บาทตอคนตอป พบวา จังหวัดขอนแกนมีครัวเรือนยากจนที่มีรายไดตํ่ากวาเกณฑ จปฐ. 
จํานวน 6,692 ครัวเรือน 
ตารางที่ 15 : เปรียบเทียบครัวเรือนที่มีรายไดตํ่ากวาเกณฑ จปฐ. (30,000บาท/คน/ป) ป 2552-2555 

(หนวย : ครัวเรือน) 
อําเภอ  ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 

เมืองขอนแกน 384 384 228 1,248 
พล 185 185 130 400 

น้ําพอง 42 42 93 42 
สีชมพู 71 71 69 786 

กระนวน 33 33 21 123 
ภูเวียง 172 172 249 352 

หนองเรือ 166 166 159 290 
หนองสองหอง 40 40 10 717 

บานไผ 437 437 149 170 
ชุมแพ 248 248 89 123 

อุบลรัตน 226 226 70 376 
พระยืน 21 21 13 42 
แวงใหญ 79 79 80 239 



 

 

ชนบท 52 52 28 166 
มัญจาคีรี 96 96 38 167 
แวงนอย 95 95 55 583 
เปอยนอย 71 71 44 25 
บานฝาง 70 70 30 43 

เขาสวนกวาง 23 23 32 114 
ภูผามาน 23 23 32 42 

หนองนาคํา 78 78 183 86 
โคกโพธ์ิไชย 87 87 59 309 
บานแฮด 74 74 56 49 
อําเภอ  ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 
ซําสูง 11 11 1 93 

โนนศิลา 102 102 49 88 
เวียงเกา 4 4 2 19 

รวม 2,890 2,890 1,969 6,692 
 
 
แผนภูมิที่ 12 : แสดงจํานวนครัวเรือนยากจนจากการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ป 2550-2555 

8,084

6,692

1,969

5,910

2,890 2,890

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2550 2551 2552 2553 2554 2555

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน 2555 
 
ตารางที่ 16 : แสดงจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายไดตํ่ากวาเกณฑ จปฐ. ป 2555 

(หนวย : ครัวเรือน) 
อําเภอ จํานวนครัวเรือน 

ท่ีจัดเก็บขอมูล 
ครัวเรือนรายไดตํ่ากวาเกณฑ จปฐ. 

ครัวเรือนยากจน รอยละ 
เมืองขอนแกน 46,441 1,248 2.69 

พล 13,598 400 2.94 
นํ้าพอง 16,560 42 0.25 



 

 

สีชมพู 11,904 786 6.60 
กระนวน 12,526 123 0.98 
ภูเวียง 11,570 352 3.04 

หนองเรือ 14,254 290 2.03 
หนองสองหอง 12,146 717 5.90 

บานไผ 13,113 170 1.30 
ชุมแพ 13,838 123 0.89 

อุบลรัตน 7,241 376 5.19 
พระยืน 4,656 42 0.90 
แวงใหญ 4,234 239 5.64 
อําเภอ จํานวนครัวเรือน 

ท่ีจัดเก็บขอมูล 
ครัวเรือนรายไดตํ่ากวาเกณฑ จปฐ. 

ครัวเรือนยากจน รอยละ 
ชนบท 7,410 166 2.24 

มัญจาคีรี 12,720 167 1.31 
แวงนอย 7,411 583 7.87 
เปอยนอย 2,269 25 1.10 
บานฝาง 9,201 43 0.47 

เขาสวนกวาง 5,076 114 2.25 
ภูผามาน 3,875 42 1.08 

หนองนาคํา 4,118 86 2.09 
โคกโพธ์ิไชย 3,813 309 8.10 
บานแฮด 5,110 49 0.96 

ซําสูง 3,486 93 2.67 
โนนศิลา 4,104 88 2.14 
เวียงเกา 3,846 19 0.49 

รวม 254,520 6,692 2.63 
 
 

(2) ปญหาการพัฒนาจากขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) 
    จากการจัดเก็บขอมูล กชช.2ค ป 2554 จํานวน 26 อําเภอ 195 ตําบล 
2,224 หมูบาน พบวา จังหวัดขอนแกน ไมมีหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลัง) มีหมูบานเรงรัด
พัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง) จํานวน 261 หมูบาน คิดเปนรอยละ 11.07 และหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 
3 (กาวหนา) จํานวน 1,963 หมูบาน คิดเปนรอยละ 88.3 

ปญหาพ้ืนฐานของหมูบานตัวชี้วัด 5 อันดับแรก คือ  
๑. การกีฬา  จํานวน 1,120 หมูบาน หรือรอยละ 50.36 
๒. คุณภาพของดิน  จํานวน 1,017 หมูบาน หรือรอยละ 45.73  
๓. การเรียนรูโดยชุมชน  จํานวน 1,009 หมูบาน หรือรอยละ 45.37 
๔. การเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน จํานวน 886 หมูบาน หรือรอยละ 39.84  



 

 

๕. คุณภาพของน้ํา จํานวน 779 หมูบานหรือรอยละ 35.03 
ตัวชี้วัดการกีฬา     : บงบอกถึงความรวมมือของประชาชนในการดําเนินการแขงขัน
กีฬา โดยดูจากจํานวนคร้ังที่ไดมีการแขงขันกีฬาภายในหมูบานหรือระหวางหมูบาน  

ตัวชี้วัดคุณภาพของดิน   : บงบอกถึงพื้นผิวดินในหมูบานวามีคุณภาพอยางไร 

ตัวชี้วัดการเรียนรูโดยชุมชน  : สะทอนใหเห็นถึงโอกาสในการไดรับการเรียนรูจากปราชญ
ชาวบาน หรือจากศูนยการเรียนรูชุมชน วามีมากนอยเพียงใด 

ตัวชี้วัดการเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน  : สะทอนใหเห็นถึงคนในครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุมตางๆ มีโอกาส
ไดรับเงินทุนหรือเงินกูเพ่ือใชในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาวามีมากนอยเพียงใด 

ตัวชี้วัดคุณภาพน้ํา   : คุณภาพของแหลงน้ําผิวดินในหมูบาน มีคุณภาพเปนอยางไร 

 

ตารางที่ 17 : แสดงระดับการพัฒนาหมูบานตามขอมูล กชช.2ค ป 2554 ของจังหวัดขอนแกน 
 

พ้ืนที ่ จํานวน 
หมูบาน 
ทั้งหมด 

เรงรัดพัฒนาอันดับ 1 
(ลาหลัง) 

เรงรัดพัฒนาอันดับ 2 
(ปานกลาง) 

เรงรัดพัฒนาอันดับ 3 
(กาวหนา) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อ.เมืองขอนแกน 277 - - 74 26.7 203 73.3 
อ.บานฝาง 70 - - 2 2.9 68 97.1 
อ.พระยืน 40 - - 6 15 34 85 
อ.หนองเรือ 146 - - 7 4.8 139 95.2 
อ.ชุมแพ 126 - - 4 3.2 122 96.8 
อ.สีชมพู 114 - - 3 2.6 111 97.4 
อ.น้ําพอง 162 - - 4 2.5 158 97.5 
อ.อุบลรัตน 69 - - 6 8.7 63 91.3 



 

 

พ้ืนที ่ จํานวน 
หมูบาน 
ทั้งหมด 

เรงรัดพัฒนาอันดับ 1 
(ลาหลัง) 

เรงรัดพัฒนาอันดับ 2 
(ปานกลาง) 

เรงรัดพัฒนาอันดับ 3 
(กาวหนา) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อ.กระนวน 
อ.บานไผ 
อ.เปอยนอย 
อ.พล 
อ.แวงใหญ 
อ.แวงนอย 
อ.หนองสองหอง 
อ.ภูเวียง 
อ.มัญจาคีรี 
อ.ชนบท 
อ.เขาสวนกวาง 
อ.ภูผามาน 
อ.ซําสูง 
อ.โคกโพธ์ิไชย 
อ.หนองนาคํา 
อ.บานแฮด 
อ.โนนศิลา 
อ.เวียงเกา 

94 
110 
25 

132 
45 
74 

136 
114 
115 
72 
48 
40 
29 
34 
35 
39 
42 
36 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

28 
10 
3 
3 
9 

16 
18 
6 
7 

14 
21 

- 
11 
2 
- 
7 
- 
- 

29.8 
9.1 
12 
2.3 
20 

21.6 
13.2 
5.3 
6.1 

19.4 
43.8 

- 
37.9 
5.9 

- 
17.9 

- 
- 

66 
100 
22 

129 
36 
58 

118 
108 
108 
58 
27 
40 
18 
32 
35 
32 
42 
36 

70.2 
90.9 

88 
97.7 

80 
78.4 
86.8 
94.7 
93.9 
80.6 
56.2 
100 
62.1 
94.1 
100 
82.1 
100 
100 

รวมทั้งหมด 2,224 - - 261 11.7 1,963 88.3 
 
ตารางที่ 18 :  แสดงสภาพปญหาจําแนกตามตัวชี้วัดระดับจังหวัด ป 2554 ของจังหวัดขอนแกน 
 

ตัวช้ีวัด มีปญหามาก มีปญหาปานกลาง มีปญหานอย/ไมมี 
หมูบาน รอยละ หมูบาน รอยละ หมูบาน รอยละ 

ดานโครงสราง 
      

  1. ถนน 82 3.7 1,054 47.4 1,034 46.5 
  2. นํ้ากิน 25 1.1 21 0.9 2,178 97.9 
  3. นํ้าใช 94 4.2 16 0.7 2,114 95.1 
  4. นํ้าเพื่อการเกษตร 270 12.1 1,297 58.3 500 22.5 
  5. ไฟฟา 8 0.4 17 0.8 2,199 98.9 
  6. การมีที่ดินทํากิน 117 5.3 316 14.2 1,791 80.5 
  7. การติดตอส่ือสาร - - 1,880 84.5 344 15.5 



 

 

ตัวช้ีวัด มีปญหามาก มีปญหาปานกลาง มีปญหานอย/ไมมี 
หมูบาน รอยละ หมูบาน รอยละ หมูบาน รอยละ 

ดานการประกอบอาชีพและมีงานทํา 
      

  8. การมีงานทํา 
  9. การทํางานในสถานประกอบการ 
10. ผลผลิตจากการทํานา 
11. ผลผลิตจากการทําไร 
12. ผลผลิตจากการทําเกษตรอ่ืนๆ 
13. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
14. การไดรับประโยชนจากการมีสถานที่

ทองเที่ยว 

ดานสุขภาพและอนามัย 
15. ความปลอดภัยในการทํางาน 
16. การปองกันโรคติดตอ 
17. การกีฬา 
18. การปลอดยาเสพติด 

ดานความรูและการศึกษา 
19. ระดับการศึกษาของประชาชน 
20. อัตราการเรียนตอของประชาชน 
21. การไดรับการศึกษา 
 

184 
62 
94 

237 
318 
94 
55 

 
 
 

34 
70 

1,120 
6 
 
 

11 
107 
350 

8.3 
2.8 
4.2 

10.7 
14.3 
4.2 
2.5 

 
 
 

1.5 
3.1 

50.4 
0.3 

 
 

0.5 
4.8 

15.7 

206 
72 

2694 
100 
129 

5 
30 

 
 
 

87 
117 
899 
203 

 
 

233 
7 

123 

9.3 
3.2 

11.9 
4.5 
5.8 
0.2 
1.3 

 
 
 

3.9 
5.3 

40.4 
9.1 

 
 

10.5 
0.3 
5.5 

1,834 
148 

1,133 
418 
54 
4 

62 
 
 
 

2,103 
2,057 

205 
1,996 

 
 

1,980 
1,841 
1,751 

 

82.5 
6.7 

50.9 
18.8 
2.4 
0.2 
2.8 

 
 
 

94.6 
91.6 
9.2 

89.7 
 
 

89 
82.8 
78.7 

 



 

 

ตัวช้ีวัด มีปญหามาก มีปญหาปานกลาง มีปญหานอย/ไมมี 
หมูบาน รอยละ หมูบาน รอยละ หมูบาน รอยละ 

ดานความเขมแข็งของชุมชน 
22. การเรียนรูโดยชุมชน 
23. การไดรับการคุมครองทางสังคม 
24. การมีสวนรวมของชุมชน 
25. การรวมกลุมของประชาชน 
26. การเขาถึงแหลงเงินทุนของ                 
ชุมชน 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและ                  
ส่ิงแวดลอม 
27. คุณภาพของดิน 
28. คุณภาพของน้ํา 
29. การปลูกปาหรือไมยืนตน 
30. การใชประโยชนที่ดิน 
31. การจัดการสภาพส่ิงแวดลอม 

 
 

1,009 
103 
50 
51 

886 
 
 
 

1,017 
779 
104 
130 
384 

 
 

45.4 
4.6 
2.2 
2.3 

39.8 
 
 
 

45.7 
35 
4.7 
5.8 

17.3 

 
 

181 
28 
39 
75 

198 
 
 
 

604 
673 

1,121 
263 
361 

 
 

8.1 
1.3 
1.8 
3.4 
8.9 

 
 
 

27.2 
30.3 
11.8 
50.4 
16.2 

 
 

1,034 
2,093 
2,135 
2,078 
1,140 

 
 
 

595 
772 
80 

293 
1,479 

 
 

46.5 
94.1 

96 
94.3 
51.3 

 
 
 

26.8 
34.7 
3.6 

13.2 
66.5 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน 2554 
 
 
 

(3) ปญหาดานสังคม 
 3.1 ปญหาดานยาเสพติด 
 เนื่องจากจังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางในการคมนาคมไปสูภูมิภาคตางๆ 

ดังน้ัน ปญหาดานยาเสพติดจึงเปนลักษณะของเสนทางผานเพื่อไปยังจังหวัดตางๆ โดยยาเสพติดจะมีทั้ง แอม
เฟตามีน กัญชาแหง-สด กระทอม สารระเหย และยาไอซ 

 
ตารางที่ 19 : แสดงสถิติคดียาเสพติด จังหวัดขอนแกน ป 2551-2555 
 

ป จํานวนคดี จํานวนผูตองหา (คน) 
2551 1,797 1,912 
2552 2,154 2,310 
2553 2,472 2,641 
2554 3,582 3,748 
2555 5,949 6,101 

 ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2555 
 
 



 

 

แผนภูมิที่ 13 : แสดงจํานวนคดีและผูตองหา ป2551-2555 
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ที่มา : ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแกน (ศพส.จ.ขก.) ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน 
        ตุลาคม 2555 
 
 

 3.2 ปญหาดานแรงงาน 
     สถานการณแรงงานในจังหวัดขอนแกนไตรมาส 3 กรกฎาคม-กันยายน  

     2555 
      ผูที่อยูในวัยกําลังแรงงาน 1,902,177  คน 
       มีงานทํา 1,079,538 คน รอยละ   99.53 
      วางงาน 1,669  คน รอยละ   0.15 
        รอฤดูกาล 3,422  คน รอยละ   0.31 

3.3 จังหวัดขอนแกนมีแรงงานที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ 
เดือนกันยายน 2555 จํานวน 356 คน   

(ที่มา :  สํานักงานแรงงานจังหวัดขอนแกน) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

      



 

 

3.4 ปญหาดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    1. ปญหาดานอาชญากรรม 
         จังหวัดขอนแกนเปนเมืองที่มีผูคนมาอาศัยและประกอบอาชีพดาน
ตางๆ เนื่องจากเปนศูนยกลางทางการคา การบริการ การขนสง รวมทั้งเปนเมืองแหงการศึกษา ประกอบกับ
เปนเมืองที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง คาครองชีพสูง จึงกอใหเกิดปญหาดานอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
 
ตารางที่ 20 : แสดงสถิติการเกิดคดี-การจับกุมจําแนกตามกลุมคดี ป 2551-2555 
 

ประเภทคดี ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 
รับแจง จับ รับแจง จับ รับแจง จับ รับแจง จับ รับแจง จับ 

กลุมที่1:คดีอุกฉกรรจและ
สะเทือนขวัญ 

60 51 70 52 68 57 42 34 37 29 

กลุมที่2:คดีชีวิตรางกาย
และเพศ 

613 481 620 442 554 431 298 222 325 220 

กลุมที่3:คดีประทุษราย           
ตอทรัพย 

807 680 611 455 
 

677 537 412 313 
 

491 301 

ที่มา : ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน  (ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2555 ) 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 14 : แสดงสถิติการรับแจงการเกิดคดี-การจับกุม คดีกลุมที่ 1 คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 
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รับแจง    จับกุม 

 



 

 

แผนภูมิที่ 15  : แสดงสถิติการรับแจงการเกิดคดี-การจับกุม คดีกลุมที่ 2 คดีชีวิตรางกายและเพศ 
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รับแจง    จับกุม 

 
 
 
แผนภูมิที่ 16 : แสดงสถิติการรับแจงการเกิดคดี-การจับกุม คดีกลุมที่ 3 ประทุษรายตอทรัพย 
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     รับแจง    จับกุม 



 

 

2. ปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางบก 
จังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง ปญหาที่เกิดข้ึน

คือ จํานวนรถยนตเพ่ิมขึ้นทุกปขณะที่พ้ืนที่การคมนาคมขนสงคงเดิมหรือเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ไมสัมพันธกับ
จํานวนรถยนต จึงเกิดปญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถใชถนน 
 
แผนภูมิที่ 17 :  แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ป 2551-2555 
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 2551 2552 2553 2554 2555 

จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ (คร้ัง) 565 501 427 596 466 
เสียชีวิต (ราย) 299 268 288 319 241 
บาดเจ็บ (ราย) 570 278 215 501 - 

ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน  (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2555) 

  

          จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ (คร้ัง) 

          เสียชีวิต (ราย) 

          บาดเจ็บ (ราย) 

 
 
 
 



 

 

3.5 ปญหาดานสาธารณสุข 
1. สาเหตุการปวยของผูปวยใน 5 อันดับแรก ไดแก  

- ความผิดปกติของตอมไรทอ โภชนาการ และเมตะบอริซึมอ่ืนๆ 
- โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด และความผิดปกติบางชนิดที่

เก่ียวกับระบบภูมิคุมกัน 
- โรคความดันโลหิตสูง 
- โรคแทรกซอนในการต้ังครรภ 
- โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ 

    2. โรคระบาดสําคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแกน 
 
ตารางที่ 21 : แสดงจํานวนผูปวยที่เกิดโรคระบาดในจังหวัดขอนแกน ป 2549-2553 
 

โรคระบาด จํานวนผูปวย 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 

อุจจาระรวงเฉียบพลัน 4,820 2,693 4,655 34,804 30,127 
ปอดบวม 297 278 529 5,922 4,928 
อาหารเปนพิษ 1,039 530 663 5,883 4,992 
ไขไมทราบสาเหตุ 430 417 609 11,285 9,518 
ตาแดง 255 252 312 5,171 2,611 
วัณโรคปอด 116 59 226 1,385 1,209 
อีสุกอีใส 280 230 205 1,773 707 
คางทูม - 198 281 921 604 
วัณโรคนอกปอด - 378 462 302 133 
ไขหวัดใหญ - 196 190 2,250 1,093 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน  2554 
สําหรับป 2554 (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม)โรคระบาดที่เกิดข้ึนสูงสุด 10 อันดับแรก

ในจังหวัดขอนแกน ไดแก 
1. อุจจาระรวงเฉียบพลัน มีผูปวย  25,891 คน 
2. ไขไมทราบสาเหตุ  มีผูปวย  6,797  คน 
3. อาหารเปนพิษ  มีผูปวย  4,126  คน 
4. ปอดอักเสบ   มีผูปวย  3,726  คน 
5. ตาแดง   มีผูปวย  1,964  คน 
6. อีสุกอีใส   มีผูปวย  1,856  คน 
7. วัณโรคปอด   มีผูปวย  1,114  คน 
8. ไขเลือดออก  มีผูปวย  790   คน 
9. ไขหวัดใหญ   มีผูปวย  388  คน 
10.  งูสวัด   มีผูปวย  308  คน 
 

 



 

 

 
4. ปญหาดานภัยธรรมชาติ 

จังหวัดขอนแกน เปนพ้ืนที่ทีป่ระสบปญหาภัยธรรมชาติทุกปโดยเฉพาะภัย
แลงและอุทกภัย 

 

ตารางที่ 22 : แสดงครัวเรือนที่ประสบภัย ป 2551-2555 

ประเภทภัย 2551 2552 2553 2554 2555 

  อัคคีภัย 56 80 113 56 79 

  วาตภัย 3,840 2,199 6,488 3,164 4,499 

  ฟาผา 49 7 35 18 15 

  อุทกภัย 322,255 236,010 146,536 193,322 106,985 

  ภัยแลง 180,413 234,355 257,318 237,615 234,185 

  ภัยหนาว 108,569 223,581 153,778 139,571 5,000 

ที่มา :  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2555) 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 23 : แสดงมูลคาความเสียหายและความชวยเหลือ ป 2551-2555 

(หนวย : บาท) 

ประเภท 

ภัย 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 

เสียหาย ชวยเหลือ เสียหาย ชวยเหลือ เสียหาย ชวยเหลือ เสียหาย ชวยเหลือ เสียหาย ชวยเหลือ 

อัคคีภัย 16,569,659 913,717 23,494,268 1,079,706 36,010,975 2,878,296 12,466,905 831,600 17,398,028 1,434,300 

วาตภัย 17,157,329 13,087,686 10,090,678 9,818,924 26,068,813 20,462,718 13,686,966 10,950,381 23,031,230 19,691,037 

ฟาผา 609,500 220,000 0 325,000 823,624 774,500 286,600 133,000 330,000 226,600 

อุทกภัย 349,267,101 261,126,136 475,667,018 134,627,085 90,210,546 46,084,726 618,278,715 93,333,236 382,71,971 148,436,675 

ภัยแลง - 28,119,197 - 38,173,600 63,163,185 34,496,134 - 49,754,865 - 48,800,381 

ภัยหนาว - 24,000,000 - 24,224,920 - 1,000,000 - 18,923,220 - 1,000,000 

ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน  (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2555) 



 

 

แผนภูมิที่ 18 : เปรียบเทียบครัวเรือนที่ประสบปญหาภัยแลงและภัยหนาว ป 2551-2555  

   (หนวย : ครัวเรือน) 
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    ภัยแลง     ภัยหนาว 

 

แผนภูมิที่ 19 : เปรียบเทียบมูลคาการใหความชวยเหลือภัยแลงและภัยหนาว ป 2551-2555  

   (หนวย : บาท) 
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ภัยแลง     ภัยหนาว 



 

 

5. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
       5.1 ทรัพยากรปาไม ประกอบดวย 
     (1) ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 22 ปา พื้นที่รวม 1,697,052 ไร 
     (2) ปาอนุรักษ ประกอบดวย อุทยานแหงชาติจํานวน 4 แหง พ้ืนที่  
743,973 ไร และวนอุทยาน จํานวน 2 แหง พื้นที่ 6,200 ไร  รวมพื้นที่ 750,173 ไร 
(ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 2554) 
 
แผนภูมิที่ 20 : แสดงพ้ืนที่ปาจังหวัดขอนแกน ป 2548-2552 
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 ป 2548 ป 2549 ป 2552 

พ้ืนที่ปา (ไร) 1,065,940 966,980 1,296,448 
รอยละตอพ้ืนที่จังหวัด 9.79 8.88 11.91 

ที่มา : สถิติการปาไมของประเทศไทย ป 2553 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 

ในปจจุบันสภาพปญหาพ้ืนที่ปาไมจังหวัดขอนแกนที่เปนปญหาหลักมีอยู    2  กลุม  คือ  ปญหาสิทธิ
ในพ้ืนที่ประกาศเขตปาไม  และปญหาการเส่ือมโทรมของทรัพยากรปาไม  ดังนี้ 
             1)  ปญหาสิทธิในพ้ืนที่ประกาศเขตปาไมโดยมีสาเหตุมาจากการประกาศเขตปาทับพ้ืนที่ทํา
กิน   แนวเขตปาไมชัดเจน ความตองการพ้ืนที่ทํากิน ความไมเขาใจในขอกฎหมายบางประการของราษฎร 
             2)  ปญหาปาเส่ือมโทรม    โดยมีสาเหตุมาจาก กลุมนายทุนวาจางราษฎรตัดไมเพ่ือการแปรรูป 
ราษฎรบุกรุกลักลอบตัดไม การแผวถางปาเปนพื้นที่ทํากิน การทําถนนและแหลงนํ้า ไฟปา ขาดแคลน
เคร่ืองมือเคร่ืองใชสําหรับเจาหนาที่รักษาปาราษฎร ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไม 



 

 

            โดยมีความรุนแรงมากนอยแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่  ดังน้ี 
                  -    เขตปาสงวนแหงชาติที่พบปญหารุนแรง ไดแก ปาสงวนแหงชาติดงลาน และดงซํา 
                  -    เขตปาสงวนแหงชาติที่พบปญหาไมรุนแรง  ไดแก ปาสงวนแหงชาติภูเวียง  ภูระงํา  โสก
แต  เขาสวนกวาง  โคกหลวง  ภูเม็ง เปนตน 
                  -    เขตปาสงวนแหงชาติที่พบปญหานอย  ไดแก  ปาสงวนแหงชาติโนนน้ําแบง  หนองอาง 
กุดน้ําใส สาวะถี หัวฝาย หนองนกเขียน เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากปาเหลานี้เปนปาขนาดเล็กและไดมีการสงมอบ
พ้ืนที่ใหสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.)แลว 
(ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดขอนแกน ) 

   5.2 ทรัพยากรนํ้า จังหวัดขอนแกนอยูในเขตพ้ืนที่ 5 ลุมน้ํา คือ ลุมนํ้าเชิญ ลุมนํ้า
พอง  ลุมน้ําชี ลุมนํ้าหวยแอก และลุมนํ้าลําพังชู โดยเขตที่มีการใชประโยชนจากแมน้ําจะอยูในเขตพ้ืนที่ลุม
น้ําพองมากที่สุด รองลงมาคือ ลุมนํ้าชี โดยจะใชประโยชนทั้งดานเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดังนั้นปญหา
ที่พบอยูเสมอคือ ปญหานํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูในเขตลําน้ําพอง 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในลํานํ้าสําคัญ 3 สาย คือ ลําน้ําชี ลํานํ้า
พอง   ลําน้ําเชิญ จํานวน 20 สถานี ป 2553 พบวา คุณภาพนํ้าอยูในระดับคุณภาพดี รอยละ 7 คุณภาพ
พอใช รอยละ 53 และคุณภาพเส่ือมโทรมรอยละ 40 

 

แผนภูมิที่ 21 : คุณภาพนํ้าในลํานํ้า จังหวัดขอนแกน 
 

 
 
 ประเภทที่ 1 คุณภาพดี  ประเภทที่ 2 คุณภาพพอใช ประเภทที่ 3 คุณภาพเส่ือมโทรม 
ที่มา : สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 10 , 2553 

คุณภาพน้ําในลําน้ําสายหลักของจังหวัดขอนแกน  ไดแก  แมน้ําพอง  ชี  และเซิน  ในชวงฤดูแลง
คุณภาพน้ําคอนขางเส่ือมโทรมกระทบตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา และการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน   โดยเฉพาะคุณภาพในแมนํ้าชีชวงที่ไหลผานอําเภอชนบท  อําเภอมัญจาคีรี  และอําเภอ
เมือง  บริเวณตําบลทาพระ  มีคาการนําไฟฟาสูงเนื่องจากเกิดการชะลางจากพ้ืนที่ดินเค็ม  นอกจากนี้  การ
ขยายตัวของชุมชนอยางรวดเร็วทําใหมีการปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําสาธารณะ โดยมิไดผานการบําบัด  ทําให
แหลงนํ้าธรรมชาติมีคุณภาพเส่ือมโทรม  ไดแก ลําหวยจิกในพื้นที่อําเภอบานไผลําหวยพระคือและบึงหนอง

 1   3   

 2  

7 % 

53 % 

40% 



 

 

โคตรในพ้ืนที่อําเภอเมือเปนตน 
        สําหรับลําน้ําพอง  ซึ่งเปนที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเปนจํานวนมาก  เชน  โรงงานผลิต
เย่ือกระดาษ โรงงานนํ้าตาล  โรงงานผลิตสุรา  และโรงงานผลิตอัลกอฮอล  เปนตน  และการขยายตัวของ
การเล้ียงปลาในกระชังเปนจํานวนมาก สงผลกระทบทําใหคุณภาพน้ําเส่ือมโทรมในชวงฤดูแลง  และเกิด
ปญหาความขัดแยงระหวางสถานประกอบการและกลุมผูเล้ียงปลาในกระชัง เปนประจํา 
(ที่มา :สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดขอนแกน) 
      5.3 คุณภาพอากาศ 
    จากการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ บริเวณที่ทําการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ขอนแกน) เขตเทศบาลนครขอนแกน ป 2551-2554 
ณ เดือนสิงหาคม พบวา คุณภาพอากาศในบรรยากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศทั่วไป  
(ที่มา : สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 2554)                              
      5.4 ปญหาขยะมูลฝอย 
    ปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดขอนแกนประมาณ 1,040 ตันตอวัน หรือ 
ประมาณ 366,634 ตันตอป โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉล่ียประมาณ 0.57 กก./คน-วัน แบงตามเขต
พ้ืนที่ ดังน้ี 

1) เทศบาลนครขอนแกน มีอัตราการเกิดมูลฝอยประมาณ 1 กก./คน-วัน 
2) เทศบาลเมือง มีอัตราเกิดมูลฝอยเฉล่ียประมาณ 0.73 กก./คน-วัน 
3) เทศบาลตําบล  มีอัตราเกิดมูลฝอยเฉล่ียประมาณ 0.68 กก./คน-วัน 
4) องคการบริหารสวนตําบล มีอัตราเกิดมูลฝอยเฉล่ียประมาณ 0.43 กก./คน-วัน 

โดยมีขยะอันตราย ประมาณรอยละ 0.33 ของขยะทั้งหมด 
   การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดขอนแกน ปจจุบันมีระบบกําจัด จํานวน 7 
แหง  รองรับขยะไดจํานวน 328 ตันตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 32.66 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดของ
จังหวัด 

1) ศูนยกําจัดขยะเทศบาลเมืองเมืองพล มีพ้ืนที่ 71 ไร ต้ังอยูบานหนองกุง  
ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล  รองรับปริมาณขยะมูลฝอย 34 ตันตอวัน โดยปริมาณของเทศบาลเมือง     
เมืองพล จํานวน 22 ตันตอวัน และทองถ่ินใกลเคียง 10 แหง จํานวน 12 ตันตอวัน 

2) ศูนยกําจัดขยะเทศบาลเมืองบานไผ มีพ้ืนที่ 65 ไร ต้ังอยูตําบลหินต้ัง  
อําเภอบานไผ รองรับปริมาณขยะ 37 ตันตอวัน โดยปริมาณขยะของเทศบาลเมืองบานไผ 20 ตันตอวัน และ
ทองถ่ินใกลเคียงอีก 9 แหง ปริมาณขยะ 17 ตัน  

3) ศูนยกําจัดขยะเทศบาลเมืองชุมแพ มีพ้ืนที่ 40 ไร ต้ังอยูบานหนองไผ 
เหนือ ตําบลหนองไผ อําเภอชุมแพ รองรับปริมาณขยะ 27 ตันตอวัน   
    4)  ศูนยกําจัดขยะเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง และเทศบาลตําบลนํ้าพอง             
มีพ้ืนที่ 21 ไร ต้ังอยูในเขตตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง รองรับปริมาณขยะ 7 ตันตอวัน โดยปริมาณ
ขยะของเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง 3 ตันตอวัน และเทศบาลตําบลน้ําพอง 4 ตันตอวัน 
    5)  ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลหนองโก มีพ้ืนที่ 24 ไร ต้ังอยูบาน    
บะแต ตําบลหนองโก รองรับปริมาณขยะ 12 ตันตอวัน  



 

 

    6)  ศูนยกําจัดขยะเทศบาลตําบลทาพระ มีพ้ืนที่ 5 ไร ใชรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลทาพระรองรับปริมาณขยะ 11 ตันตอวัน โดยปริมาณขยะของเทศบาลตําบลทาพระ 7 ตัน
ตอวัน  
   7) ศูนยกําจัดขยะเทศบาลนครขอนแกน ต้ังอยูบานคําบอน กม.17 ตําบลโนนทอน 
อําเภอเมืองขอนแกน เน้ือที่ 98 ไรหางจากเทศบาล 17.5 กิโลเมตร ใชประโยชนต้ังแตป 2511 เปนตนมา โดย
เทศบาลนครขอนแกน ใชงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียง โดยปริมาณขยะของเทศบาลนคร
ขอนแกนประมาณ 200 ตันตอวัน ในปจจุบันไดมีการฝงกลบขยะเต็มพ้ืนที่ฝงกลบแลว 
   สภาพปญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดขอนแกน 

1) ปญหาผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพอนามัย ของประชาชนจากการ 
จัดการขยะมูลฝอยที่ไมถูกหลักสุขาภิบาล 

2) ปญหาการขาดแคลนสถานที่กําจัดขยะ เนื่องจากการจัดหาสถานที่แหงใหม 
จะตองไดรับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ใกลเคียง นอกจากน้ียังขาดการวางแผนการจัดการความ
รวมมือกัน   ในการจัดต้ังศูนยจัดการขยะรวมกันทําใหไมคุมทุน 

3) ปญหาดานเคร่ืองมือ อุปกรณ สําหรับการจัดการขยะไมเพียงพอ 
4) ปญหาการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการจัดการขยะ ไมสอดคลองกับคาใชจายที่ใช 

ในการดําเนินการ  (ที่มา : สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 10 ป 2554) 
   5.5 ปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ  
    ทรัพยากรดินของจังหวัดขอนแกนจะเปนดินที่เปนปญหาประกอบดวย ดิน
กรด พื้นที่ 680,488 ไร (รอยละ 10)  ดินเค็ม พ้ืนที่ 118,012 ไร (รอยละ 1.73) ดินต้ืน (มีลูกรัง กรวด หิน) 
พ้ืนที่ 300,000 ไร  (รอยละ 4.41) ดินทราย พ้ืนที่ 823,743 ไร (รอยละ 12.11) พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ 472,526 
ไร (รอยละ 6.95) พ้ืนที่อื่นๆ (เชน เปนดาง พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด) พ้ืนที่ 4,408,808 ไร (รอยละ 64.8) 
(ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแกน  2554) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

7. แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน ป 2557-2560 
 

วิสัยทัศน : ขอนแกนเมืองนาอยู มุงสูมหานครแหงอาเซ่ียน 
พันธกิจ : 1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข 
   2. พัฒนาใหเปนและเปนตนแบบของการพัฒนาและบริหารจังหวัดแบบ

บูรณาการ 
   3.พัฒนาใหเปนศูนยกลางของภูมิภาคทั้งดานเศรษฐกิจ การคมนาคมและ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตร เพื่อมุงสูการเปนศูนยกลางดาน
การเกษตรและเศรษฐกิจของภูมิภาค 
เปาประสงค 

1) เพิ่มการปลูกขาวหอมมะลิ โดยมุงเนนการเพิ่มคุณคา (Value creation) ดวย
การยกมาตรฐานการผลิตสูสินคาปลอดภัย (GAP) เพื่อการสงออก 

2) เพิ่มการผลิตขาวเหนียวโดยมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนในการ
ปลูก 

3) เพิ่มการผลิตออย โดยมุงเนนการลดตนทุน เพ่ิมผลผลิตตอไร และลดผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอมจากการเพาะปลูก 

4) เพิ่มผลผลิตตอไรและลดตนทุนในการปลูกมันสําปะหลัง เพ่ือมุงสูการเปน
วัตถุดิบ   ในการผลิตอาหาร (แปงมันสําปะหลัง) พลังงานทดแทน (เอทานอล) 
และอาหารสัตว 

5) เพิ่มการเพาะปลูกยูคาลิปตัสเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกระดาษ
ในพ้ืนที่ 

6) เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหมอน เพ่ือสงเสริมการผลิตผาไหมเปนสินคาสําคัญ
ของจังหวัด 

7) เพิ่มการผลิตโคเนื้อ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือมุงสูการเสริมสรางจุดเดนตามศักยภาพ
พ้ืนที่ 
เปาประสงค 

1) เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพโรงสีขาว/อบเมล็ด เพ่ือรองรับการสงออกขาวหอม
มะลิ 

2) ลดผลกระทบตอชุมชน จากกระบวนการผลิตของโรงงานมันสําปะหลัง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขนสง 

3) ลดผลกระทบและเพ่ิมกิจกรรมสนับสนุนตอชุมชนของโรงงานน้ําตาล 



 

 

4) เพิ่มปริมาณผลผลิตดานพลังงานทดแทน (เอทานอล) 
5) เพ่ิมผลผลิตดานส่ิงทอ เคร่ืองนุงหม (ผาไหม) โดยมุงเนนผลิตภัณฑที่เสริม

เอกลักษณ   ของจังหวัด 
6) เพ่ิมผลผลิตดานซอฟตแวร และ ICT เพื่อสงเสริมใหขอนแกนเปนศูนยกลาง

อุตสาหกรรม ICT ของภูมิภาค 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานการคา การทองเที่ยว การบริการ และการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน สูความเปนศูนยกลางของภูมิภาค 
เปาประสงค 

1) เปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวของภาค โดยมุงเนนการทองเที่ยวยุคกอน 
ประวัติศาสตร (ภูเวียง/ภูกุมขาว) มีแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวที่เปน
เสนหและเอกลักษณของเมือง 

2) เปนเมืองศูนยกลางการคาของภูมิภาค โดยการพัฒนาและเชื่อมโยงการคา
ระหวางประเทศ ควบคูกับการเสริมสรางความเขมแข็งแกผูประกอบการคา
ทองถ่ิน 

3) มีโครงสรางพื้นฐานทั้งดานการลงทุน การบริการ การเงิน และดานคมนาคม           
ที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเปนศูนยกลางการคา บริการและ
การลงทุนของภูมิภาค 

 
ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสนับสนุน สงเสริมการศึกษาพื้นฐานและการเรียนรูตลอดชีวิต 
เปาประสงค 

1) ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง 
2) ประชาชนชาวขอนแกน ไดรับโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตผานการศึกษานอก

ระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง 
เปาประสงค 

1) ประชาชนในหมูบานมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
2) ผูนําชุมชนมีสมรรถนะในการบริหารจัดการชุมชนใหเขมแข็งพ่ึงตนเองได 
3) ชุมชนมีความม่ันคงทางดานทุนชุมชน 
4) ชุมชนมีแนวทางการพัฒนาที่มีทิศทาง คุณภาพและมีการบูรณาการ 
5) แรงงานนอกระบบไดรับการสงเสริมอาชีพเพียงพอตอการประกอบอาชีพใน
ครัวเรือน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข และการแพทย 
เปาประสงค 

1) ประชาชนเจ็บปวยดวยโรคติดตอที่เปนปญหาสําคัญลดลง 
2) ประชาชนมีพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพและปองกันที่ถูกตอง เหมาะสม 
3) ประชาชนไดรับบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและครอบคลุมกลุมเปาหมาย 
4) ประชาชนไดบริโภคอาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพที่สะอาดปลอดภัย 



 

 

5) เปนศูนยกลางบริการดานการแพทยที่ สําคัญในระดับภาคและนานาชาติ         
(Trauma Center ลางและเปล่ียนไตศูนยมะเร็ง Plastic Surgery ดูแล
ผูสูงอายุ) 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนา สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
เปาประสงค 

1) ประชาชนมีการอออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัย และถูกตองตอเนื่อง ครอบครัว
และชุมชนใชกีฬาเปนกิจกรรมในวันหยุด 

2) ประชาชนมีทักษะการเลนกีฬาที่ดี และมีการจัดการแขงขันกีฬาทุกรุนอยาง
ตอเน่ือง 

3) เปนศูนยกลางการกีฬาแหงภูมิภาค 
4) ขอนแกนเปนเมืองกีฬา ประชาชนมีความสนใจใหการสนับสนุนกีฬาระดับจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสนับสนุนสวัสดิการสังคม และสงเสริมครอบครัวเขมแข็ง 
เปาประสงค 

1) เด็ก เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส มีหลักประกันความม่ันคง 
และศักด์ิศรีของความเปนมนุษยอยางเปนธรรมและทั่วถึง 
2) ครอบครัวมีความอบอุน เขมแข็ง 
3) ผูใชแรงงานมีหลักประกันในการทํางาน มีสวัสดิการ มีความม่ังคงปลอดภัยใน

การทํางาน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การสนับสนุน สงเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตทองถ่ิน 
เปาประสงค 

1) ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ไดรับการรวบรวม เรียบเรียงเปนวิถี
วัฒนธรรม เพ่ือความมีเสนหของเมืองขอนแกน 

2) ประชาชนชาวขอนแกน มีความรักและภูมิใจในเสนหเมืองขอนแกน 
3) มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไดรับการสรางสรรคตอยอดเพิ่มคุณคา 
 

ยุทธศาสตรที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การอนุรักษ ฟนฟูความอุดมสมบูรณ และการใชประโยชน  
ทรัพยากรดิน 
เปาประสงค 

1) ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ 
2) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรดินอยางเปนระบบและย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือเพิ่มปริมาณทรัพยากรนํ้า ระบบการ
กระจายน้ํา และจัดการคุณภาพนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค 



 

 

1) จังหวัดขอนแกน มีน้ําใชอยางเพียงพอกับความตองการในภาคเกษตร-
อุตสาหกรรม-อุปโภคบริโภค 

2) มีคุณภาพนํ้าที่เหมาะสมกับประโยชนการใชงาน 
3) มีระบบกระจายนํ้าและบริหารจัดการนํ้าที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การอนุรักษ ฟนฟูความสมบูรณ และใชประโยชนทรัพยากรปาไม
อยางย่ังยืน 
เปาประสงค 

1) พ้ืนที่ปาไดรับการปกปองดูแลรักษา ไมมีการบุกรุกพ้ืนที่ปา 
2) พ้ืนที่ปามีความหลากหลายทางชีวภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรส่ิงแวดลอม เพ่ือรองรับการเติบโตของ
เมืองอยางเปนระบบ 
เปาประสงค 

1) คุณภาพส่ิงแวดลอมของจังหวัดอยูในเกณฑดี อยูในระดับมาตรฐาน 
- ขยะ 
- นํ้าเสีย 
- การบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน เพ่ือรองรับความตองการการ
ใชพลังงานอยางย่ังยืน 
เปาประสงค 

1) ประชาชนมีจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน ลดการใชพลังงาน 
2) ประชาชนหันมาใชพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
แบบบูรณาการ 
เปาประสงค 

1) มีการบูรณาการเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมระหวางหนวยงาน
ที่เก่ียวของ จังหวัด และทองถ่ิน อยางเปนระบบ 

 
ยุทธศาสตรที่ 4  การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย 
เปาประสงค 

1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากอัคคีภัย 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย 
เปาประสงค 

1) มีพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยนอย 
2) ประชาชนมีความปลอดภัย ไมไดรับผลกระทบในชีวิตและทรัพยสินจากอุทกภัย 
3) ผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัยไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็วและทั่วถึง 



 

 

4) พ้ืนที่เส่ียงภัยนํ้าทวมลดลง 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปองกันลดผลกระทบ และชวยเหลือผูประสบภัยแลง 
เปาประสงค 

1) มีพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงนอยลง 
2) ประชาชนมีความปลอดภัย ไมไดรับผลกระทบในชีวิตและทรัพยสินจากภัยแลง 
3) ผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัยไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็วและทั่วถึง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
อยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค 

1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2) ระบบบริหารจัดการดานการสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การลดปญหายาเสพติด เพ่ือขจัดความเดือดรอนของประชาชน 
เปาประสงค 

1) ประชาชนไมไดรับความเดือดรอนจากปญหายาเสพติด 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 
เปาประสงค 

1) ประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรทางถนน 
2) ผูประสบอุบัติเหตุ ไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากอาคารและปาย 
เปาประสงค 

1) อาคาร/และปายมีความม่ันคงปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การรักษาความม่ันคงและสงบเรียบรอย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 
เปาประสงค 

1)  จังหวัดขอนแกนมีความม่ันคงปลอดภัยสงบเรียบรอยไมมีเหตุวุนวายจากการ
ชุมนุมประทวง 

2) ไมมีการกอการราย/การกออาชญากรรมจากชาวตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9  การบริหารจัดการดานความม่ันคง และความปลอดภัยในเชิงบูรณา
การ 
เปาประสงค 

1) มีการบูรณาการเพ่ือการจัดการความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนระหวางสวนกลาง จังหวัด และทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม 

 
ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การบริหารจัดการการจัดเก็บรายไดภาครัฐและการเบิกจาย
งบประมาณ 
เปาประสงค 



 

 

1) การจัดเก็บรายรับของสวนราชการในจังหวัดไดอยางครบถวน ถูกตองตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

2) การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย เพื่อการกระตุนเศรษฐกิจของ
จังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองคความรู 
เปาประสงค 

1) เสริมสรางสมรรถนะใหแกบุคลากรอยางทั่วถึงตามภารกิจของจังหวัด 
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาระบบ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปาประสงค 

1)  การใช ICT สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารและการบริการภาครัฐที่ดี 
2)  การใช ICT เพื่อยกระดับสังคมอินเตอรเน็ตของประชาชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาบริการประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
เปาประสงค 

1) ประชาชนไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพจากจังหวัด หนวยงานกลางรัฐวิสาหกิจ 
อปท. อยางเบ็ดเสร็จ สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความตองการ 
2) คณะทํางานภาคประชาชนมีความเขมแข็ง รับรู และมีสวนรวมในการแสดง
ความเห็น ในการดําเนินงานของสวนราชการเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธอยางบูรณาการ 
เปาประสงค 

1)  การประชาสัมพันธจังหวัดอยางบูรณาการในดานขาวสาร ส่ือ ชองทาง และ
รูปแบบ  การประชาสัมพันธไดอยางครอบคลุม ตรงตามกลุมเปาหมาย 
2) จังหวัดขอนแกนมีภาพลักษณที่ชัดเจน กลุมเปาหมายมีความรับรูที่ถูกตอง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศ 
เปาประสงค 

1) เปนเมืองพ่ีนองกับเมืองสําคัญของประเทศพันธมิตรในการพัฒนาเมืองดานตาง ๆ 
2) มีขอตกลงรวมระหวางเมืองเพ่ือสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร
จังหวัด 


