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บทที ่ 2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานสําคญัขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

 พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ.2540 หมวด 1 มาตรา 8 กาํหนดให้
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน โดยกาํหนดเขตรับผิดชอบของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดแ้ก่เขตจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เป็นองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในจงัหวดัขอนแก่น จึงมีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบทั้งเขตจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงจงัหวดั
ขอนแก่นเป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูบ่ริเวณตอนกลางของภูมิภาค และอยูก่ลางกลุ่มความร่วมมือของประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มนํ้ าโขง (The Greater Makong Subregion Cooperation : GMSC) ประกอบดว้ยประเทศไทย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กมัพชูา พม่า เวียดนาม และมณฑลยนูานของจีน และยงัเป็นจุดตดั
ของทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 ท่ีเช่ือมระหว่างทิศเหนือและทิศใต ้(Eastern Sea Board : ESB) และทาง
หลวงแผน่ดินหมายเลข 12 ท่ีเช่ือมระหว่างทิศตะวนัออกและตะวนัตก (East – West Economic Corridor) จึง
ทาํให้ขอนแก่นเป็นเมืองศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคและประตูสู่อินโดจีน นอกจากน้ีแล้ว 
ขอนแก่นยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางการพฒันาของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในหลาย ๆ ดา้น อาทิ ดา้นการศึกษา 
การสาธารณสุข การบริการ การเงินการธนาคาร และการประชุมสัมมนา เป็นตน้ ซ่ึงสภาพทัว่ไปและขอ้มูล
พื้นฐานท่ีสาํคญัของจงัหวดัขอนแก่น พอสรุปไดด้งัน้ี 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
1.  ลกัษณะทัว่ไป 

1.1 ทีต่ั้ง 
จงัหวดัขอนแก่นตั้งอยูบ่ริเวณตอนกลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยูสู่งกวา่ระดบันํ้าทะเล  

ปานกลางระหว่าง 100-200 เมตร  มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน     
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) 445 กิโลเมตร หรือทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-หนองคาย 450 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 
10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,803,744 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อจงัหวดัต่างๆ ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ           ติดต่อกบั         จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัเลย และจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
  ทิศใต ้               ติดต่อกบั         จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดับุรีรัมย ์
 ทิศตะวนัออก    ติดต่อกบั         จงัหวดักาฬสินธ์ุ และจงัหวดัมหาสารคาม 
  ทิศตะวนัตก      ติดต่อกบั         จงัหวดัชยัภูมิ และจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 

1.2 สภาพภูมิประเทศ  แบ่งเป็น 3 บริเวณ คอื 
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1) บริเวณที่สูงทางตะวันตก ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นพื้นท่ีภูเขาในเทือกเขาดงพญาเยน็ 
บางส่วนเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืนถึงลอนเล็ก สภาพภูมิประเทศแบบน้ีครอบคลุมบริเวณอาํเภอสีชมพ ู         
ภูผาม่าน ภูเวียง หนองเรือ อุบลรัตน์ และพ้ืนท่ีด้านทิศตะวนัตกของอาํเภอเขาสวนกวาง นํ้ าพอง เมือง       
บา้นฝาง และมญัจาคีรี 

2) บริเวณทีร่าบสูงตอนกลาง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน มีทั้งดอนสลบัท่ีนา 
บางส่วนเป็นเนินเขาเต้ีย ๆ สภาพภูมิประเทศแบบน้ีครอบคลุมบริเวณอาํเภอกระนวนตอนกลาง และบริเวณ
ตะวนัออกของอาํเภอเขาสวนกวาง อาํเภอนํ้าพอง และพื้นท่ีทางทิศเหนือของอาํเภอเมือง 

3) บริเวณแอ่งโคราช ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน มีทั้งดอนสนบัท่ีนา และบางส่วน
เป็นท่ีราบลุ่ม บางส่วนเป็นพื้นท่ีสูง บริเวณน้ีบางส่วนอยูใ่นลุ่มนํ้ าชีครอบคลุมบริเวณตอนกลางถึงตอนล่าง
ของอาํเภอเมือง มญัจาคีรี ตอนล่างของอาํเภอบา้นฝาง และครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอพระยืน บา้นไผ่ ชนบท  
แวงใหญ่ แวงนอ้ย หนองสองหอ้ง เปือยนอ้ย และพล  
 1.3 สภาพภูมิอากาศ   
  ในรอบปี 2553 อุณหภูมิสูงสุดวดัได ้41.2 องศาเซลเซียส เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2553 และ
อุณหภูมิตํ่าสุดวดัได ้13.5 องศาเซลเซียส เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2553 และในปี 2554 (นบัถึงเดือนกนัยายน 
2554) อุณหภูมิสูงสุดได ้39.3 องศาเซลเซียส เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2554 และอุณหภูมิตํ่าสุดวดัได ้11.8 องศา
เซลเซียส เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2554 โดยในรอบ 5 ปี สามารถเปรียบเทียบอุณหภูมิไดต้ามตารางทา้ยน้ี (ท่ีมา  
:  สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น 2554) 
 

ตารางที ่ 1  แสดงสถิติอุณหภูมิเปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี  (พ.ศ.2550-2554) 
 

ปี พ.ศ. อุณหภมิูเฉล่ียสูงสุด อุณหภมิูเฉล่ียตํ่าสุด อุณหภมิูเฉล่ีย 
2550 
2551 
2552 
2553 

ม.ค.2554 

41.1 
38.5 
39.6 
41.2 
24.42 

12.6 
11.9 
10.2 
24.18 
25.42 

27.0 
26.2 
27.0 
27.8 
27.0 

 

ปริมาณนํ้าฝน  :  สถิติขอ้มูลปริมาณนํ้าฝนของจงัหวดัขอนแก่น โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น 
เปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี (2550-เดือนกมุภาพนัธ์ 2554) ฝนตกมากท่ีสุดปี 2551 วดัได ้1,780.6 มิลลิเมตร 
จาํนวนวนัท่ีฝนตก   122 วนั  ฝนตกนอ้ยท่ีสุดในปี 2552  วดัได ้1,039.20  มิลลิเมตร  จาํนวนวนัท่ีฝนตก    
103 วนั 
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ตารางที ่2  แสดงปริมาณนํ้าฝนเปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี   (พ.ศ.2550-2554) 
    

ปี พ.ศ. ปริมาณนํ้าฝน (มม.) จาํนวนวนัท่ีฝนตก 
2550 
2551 
2552 
2553 

กมุภาพนัธ์ 2554 

1,378.90 
1,780.60 
1,039.50 
1,230.10 

0.12 

103 
122 
104 
110 

2 

 

2 สังคมและการปกครอง 
2.1 การปกครอง   ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ.2534 ได ้

กาํหนดใหมี้การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน 
      1)  ราชการส่วนภูมิภาค 
      - ราชการส่วนส่วนภูมิภาค  33  ส่วนราชการ  
       - การปกครองแบ่งออกเป็น 26  อาํเภอ  198  ตาํบล  2,331 หมู่บา้น  389 ชุมชน            
                                   จาํนวนบา้น 534,715  หลงั   
                                (ท่ีมา : ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัขอนแก่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553) 
                  2)  ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวม 225 แห่ง แยกเป็น 

- องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1            แห่ง 
- เทศบาลนคร                 1            แห่ง คือ เทศบาลนครขอนแก่น 
- เทศบาลเมือง             4            แห่ง คือ เทศบาลเมืองเมืองพล   
   เทศบาลเมืองชุมแพ และเทศบาลเมืองบา้นไผ ่
- เทศบาลตาํบล                            62  แห่ง 
- องคก์ารบริหารส่วนตาํบล        157   แห่ง  

                 3) ราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ  208  หน่วยงาน 

                          (ท่ีมา : สาํนกังานทอ้งถ่ินจงัหวดัขอนแก่น 2554) 
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2.2 ประชากร 
           ขอ้มูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม 2554  จังหวดัขอนแก่นมี
ประชากร จาํนวน 1,766,066 แยกเป็นชาย  875,013  คน  หญิง 891,053 คน จาํนวนบา้น 534,715 หลงั ความ
หนาแน่นประชากรเฉล่ีย 1:162 (ตารางกิโลเมตร/คน)  อาํเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ อาํเภอเมืองขอนแก่น 
มีจาํนวน 387,663  คน  ส่วนอาํเภอท่ีมีประชากรนอ้ยท่ีสุด คือ อาํเภอเปือยนอ้ย มีจาํนวน  19,809  คน แสดง
ตามตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่  3    แสดงขอ้มูลทอ้งท่ีและประชากรในจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปี 2554 

 

ที ่ อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน พืน้ที่  ห่างจาก เทศบาล อบต. ประชากร (คน) จํานวน 

        (ตร.กม.) 
จังหวดั 
(กม.)     ชาย หญิง รวม บ้าน 

1 เมืองขอนแก่น 17 282 953.99 1 11 8 188,547 199,116 387,663 159,073 

2 บา้นฝาง 7 75 333.988 22 4 4 26,949 26,993 53,942 15,321 

3 พระยนื 5 53 171.973 30 3 3 16,912 17,461 34,373 9,300 

4 หนองเรือ 10 149 673.81 45 4 9 46,187 46,707 92,894 23,825 

5 ชุมแพ 12 135 510.889 82 4 11 60,816 61,589 122,405 36,927 

6 สีชมพ ู 10 115 529.041 114 3 8 39,238 39,159 78,397 21,809 

7 นํ้าพอง 12 168 828.686 43 5 9 56,323 56,688 113,011 31,310 

8 อุบลรัตน์ 6 71 487.758 50 3 4 22,021 21,967 43,988 11,382 

9 กระนวน 9 98 322.017 66 4 6 39,155 39,281 78,436 21,222 

10 บา้นไผ ่ 10 110 477.7 44 2 9 49,950 51,158 101,108 30,238 

11 เปือยนอ้ย 4 32 172.978 80 2 2 9,967 9,842 19,809 4,831 

12 พล 12 132 872.936 74 1 12 43,171 43,941 87,112 24,040 

13 แวงใหญ่ 5 52 189.069 72 1 4 14,552 14,882 29,434 7,203 

14 แวงนอ้ย 6 74 283.604 96 2 5 20,933 21,148 42,081 10,975 

15 หนองสองหอ้ง 12 137 514.504 96 1 12 38,871 38,945 77,816 19,311 

16 ภเูวยีง 11 114 907.613 65 1 11 35,859 35,762 71,621 18,609 

17 มญัจาคีรี 8 118 735.686 58 2 7 35,643 36,038 71,681 20,302 

18 ชนบท 8 80 404.286 55 1 8 23,858 24,761 48,619 13,020 

19 เขาสวนกวาง 5 56 329.865 49 2 4 19,045 18,707 37,752 9,959 

20 ภผูาม่าน 5 42 284.609 109 2 4 11,379 11,238 22,617 6,215 

21 ซาํสูง 5 35 116.678 36 1 4 11,828 11,882 23,710 6,167 
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ที ่ อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน พืน้ที่  ห่างจาก เทศบาล อบต. ประชากร (คน) จํานวน 

        (ตร.กม.) 
จังหวดั 
(กม.)     ชาย หญิง รวม บ้าน 

22 โคกโพธ์ิไชย 4 40 238.824 67 4 1 12,775 12,701 25,476 6,998 

23 หนองนาคาํ 3 35 158.897 83 - 3 11,786 11,747 23,533 5,785 

24 บา้นแฮด 4 46 205.162 37 3 2 16,171 16,293 32,464 2,609 

25 โนนศิลา 5 46 182.204 65 1 4 13,238 13,111 26,349 10,988 

26 เวยีงเก่า 3 36 178.750 78 - 3 9,839 9,936 19,775 4,981 

  รวม 198 2,331 10,885.99  - 67 157 875,013 891,053 1,766,066 534,715 
ท่ีมา : สาํนกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  (ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2554) 
 

2.3 การศึกษา 
     ในปีการศึกษา 2554 จงัหวดัขอนแก่นมีสถานศึกษาของภาครัฐในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 1 – 5 รวม 1,020 แห่ง มีนกัเรียนรวม 147,211 คน และครู รวม 8,994 คน ดงัแสดง
ตามตารางท่ี 4  

ตารางที ่ 4   แสดงจาํนวนครู และนกัเรียนของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 
                                             การศึกษาขอนแก่นเขต 1-5  

เขตพื้นท่ีการศึกษา จาํนวนโรงเรียน จาํนวนนกัเรียน จาํนวนครู 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 172 28,075 1,796 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 2 206 24,985 1,787 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 200 21,046 1,496 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 182 25,626 1,804 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 260 47,479 2,111 

รวม 5 เขต 1,020 147,211 8,994 

ท่ีมา : สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 - 5 

2.4 ศาสนาและวฒันธรรม 
   สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนาท่ีตั้งในจงัหวดัขอนแก่น มี 1,312  แห่ง  ประกอบดว้ย วดั  

1,276 แห่ง โบสถค์ริสต ์58 แห่ง และมสัยดิ 7 แห่ง และสุเหร่า 2 แห่ง โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนก 
ธรรม-บาลี 26 แห่ง มหาวิทยาลยัสงฆ ์2 แห่ง (ท่ีมา : สาํนกัพระพทุธศาสนาจงัหวดัขอนแก่น 2554) 
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    การดํา เ นินงานในด้านการส่งเสริม  และอนุรักษ์ว ัฒนธรรม  ได้จัดให้ มี ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์จาํนวน 138 แห่ง โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน 45 แห่ง แหล่งท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรม 12 แห่ง ศูนยเ์ฝ้าระวงัทางวฒันธรรม 79 แห่ง ศูนยว์ฒันธรรมในสถานศึกษา 26 แห่ง องคก์ร
เครือข่ายทางวฒันธรรม ประกอบดว้ย สภาวฒันธรรมจงัหวดั 1 แห่ง สภาวฒันธรรมอาํเภอ 26 แห่ง สภา
วฒันธรรมตาํบล 199 แห่ง สภาวฒันธรรมหมู่บา้น 2,337 แห่ง (ท่ีมา : สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น 
2554) 
 

   2.5 การสาธารณสุข   
           1) สถานบริการสาธารณสุข ประกอบดว้ย โรงพยาบาล 32 แห่ง เป็นโรงพยาบาลสงักดั 
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 23 แห่ง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2 แห่ง กระทรวงกลาโหม 1 แห่ง กรมอนามยั  
1 แห่ง กรมสุขภาพจิต 1 แห่ง กรมการแพทย ์ 1 แห่ง เอกชน 3 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํ
ตาํบล 248 แห่ง บุคลากรทางการแพทย ์ไดแ้ก่ แพทย ์888 คน (อตัราส่วนต่อคนไข ้1;1,985) ทนัตแพทย ์
209 คน (อตัราส่วนต่อคนไข ้1;8,432) เภสชักร 288 คน (อตัราส่วนต่อคนไข ้1:7,729) และพยาบาล 
3,489 คน (อตัราส่วนต่อคนไข ้1:505)  (ท่ีมา : สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น 2554) 

1.1) สถานบริการสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
(1) สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น ประกอบดว้ย 
      - โรงพยาบาลขอนแก่น      ขนาด  867  เตียง   1  แห่ง    
      - โรงพยาบาลสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น (รพท.)  ขนาด  250  เตียง   1  แห่ง 
      - โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120  เตียง   1  แห่ง 

      ขนาด   90  เตียง   2  แห่ง   
      ขนาด   60  เตียง   5  แห่ง  
      ขนาด   30  เตียง  12 แห่ง  

               - สถานีอนามยั                              248  แห่ง  
       (2) ศูนยอ์นามยัท่ี 6  
             - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   ขนาด   60  เตียง  1   แห่ง 
       (3) ศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัขอนแก่น    ขนาด 140  เตียง  1  แห่ง 
       (4) ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 
            - โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์        ขนาด  372  เตียง  1  แห่ง 
  1.2) หน่วยงานในสงักดัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น 
    - สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ     26  แห่ง 
  1.3) สถานบริการสาธารณสุข สงักดักระทรวงอ่ืน ไดแ้ก่ 
   (1) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ขนาด 1,220 เตียง 1 แห่ง 
              (เปิดตึกใหม่ ปี 2550 จาํนวน 400 เตียง) 
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   (2) ศูนยห์วัใจสิริกิต์ิ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
             มหาวิทยาลยัขอนแก่น   ขนาด  200  เตียง  1 แห่ง 
   (3) โรงพยาบาลค่ายศรีพชัรินทร จงัหวดัขอนแก่น ขนาด  30   เตียง   1 แห่ง 
   (4) ศูนยบ์ริการสาธารสุขเทศบาล      5 แห่ง 
  1.4) ศูนยว์ิชาการอ่ืน ๆ สงักดักระทรวงสาธารณสุข ไดแ้ก่ 
   (1) วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
   (2) วิทยาลยัการสาธารณสุขสิริธร จงัหวดัขอนแก่น 
   (3) สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 6 
   (4) ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์ขอนแก่น 
   (5) ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   (6) ศูนยว์ิศวกรรมการแพทยท่ี์ 2 ขอนแก่น 
  1.5) สถานบริการสาธารณสุขเอกชน ประกอบดว้ย 

(1) โรงพยาบาลเอกชนจาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
  1) โรงพยาบาลขอนแก่นราม     ขนาด  100  เตียง    

   2) โรงพยาบาลราชพฤกษ ์          ขนาด   50   เตียง     
   3) โรงพยาบาลเวชประสิทธ์ิ       ขนาด   50   เตียง   
  (2) คลินิกเวชกรรม   จาํนวน 243 แห่ง 

  (3) คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง   จาํนวน   42 แห่ง 
(4) คลินิกทนัตกรรม     จาํนวน   54 แห่ง 
(5) คลินิกทนัตกรรมเฉพาะทาง   จาํนวน     1 แห่ง 
(6) คลินิกเทคนิคการแพทย ์    จาํนวน    10 แห่ง 
(7) คลินิกกายภาพบาํบดั    จาํนวน     3 แห่ง 
(8) คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ ์   จาํนวน  154 แห่ง 
(9) เทคนิคการแพทยแ์ผนไทย   จาํนวน    11 แห่ง 

  (10) ร้านขายยาแผนปัจจุบนั    จาํนวน   245 แห่ง 
  (11) ร้านขายยาแผนปัจจุบนับรรจุเสร็จ  จาํนวน     69 แห่ง 
  (12) ร้านขายยาแผนโบราณ    จาํนวน     54 แห่ง 
  2) ปัญหาดา้นสาธารณสุข  
                          2.1) สาเหตุการป่วยของผูป่้วยใน 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
   - ความผดิปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอริซึมอ่ืน ๆ 
   - โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือด และความผดิปกติเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั  
                                        -  โรคเบาหวาน 
 



บทท่ี 2 สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานสาํคญัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น                                 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  พ.ศ.2556-2560  

18

               -  โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืน ๆ 
                                        -  โรคแทรกซอ้นในการตั้งครรภ ์
                           2.2) โรคระบาดสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัขอนแก่น 

 

ตารางที ่5   แสดงจาํนวนผูป่้วยท่ีเกิดโรคระบาดในจงัหวดัขอนแก่น ปี 2551-2553 

อนัดบั โรคระบาด จาํนวนผูป่้วย 

2551 2552 2553 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลนั 4,655 34,804 30,127 
2 ปอดบวม 529 5,922 4,928 
3 อาหารเป็นพิษ 663 5,883 4,992 
4 ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 609 11,285 9,518 
5 ตาแดง 312 5,171 2,611 
6 วณัโรคปอด 226 1,385 1,209 
7 อีสุกอีใส 205 1,773 707 
8 คางทูม 281 921 604 
9 วณัโรคนอกปอด  462 302 133 

10 ไขห้วดัใหญ่ 190 2,250 1,093 

ท่ีมา: สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น 2554 

  สาํหรับปี 2554 (ขอ้มูล ณ เดือนสิงหาคม) โรคระบาดท่ีเกิดข้ึนสูงสุด 10 อนัดบัแรกในจงัหวดั 
ขอนแก่น ไดแ้ก่  

1. อุจจาระร่วงเฉียบพลนั  มีผูป่้วย  25,891 คน 
2. ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ  มีผูป่้วย   6,797 คน 
3. อาหารเป็นพิษ   มีผูป่้วย   4,126 คน 
4. ปอดอกัเสบ   มีผูป่้วย   3,726 คน 
5. ตาแดง    มีผูป่้วย   1,964 คน 
6. อีสุกอีใส   มีผูป่้วย   1,856 คน 
7. วณัโรคปอด   มีผูป่้วย   1,114 คน 
8. ไขเ้ลือดออก   มีผูป่้วย      790 คน 
9. ไขห้วดัใหญ่   มีผูป่้วย      388 คน 
10. งูสวดั    มีผูป่้วย      308 คน 
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2.6  อาชญากรรมและยาเสพติด 

 (1) อาชญากรรม 
  การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในจงัหวดัขอนแก่นในห้วงระหว่างปี 2554 – ปี 
2555  ในความผดิ 5 ประเภทคดี ไดแ้ก่ คดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์มีผลการดาํเนินการดงัแสดงในตารางท่ี 6 

ตารางที ่ 6  สถิติการเกิดคดีและการจบักมุจาํแนกตามกลุ่มคดี ปี 2554-2555 
 

ประเภทคดี 
ปี 2554 ปี 2555 

รับแจง้ จบั รับแจง้ จบั 
กลุ่มท่ี 1 คดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั 68 53 29 12 
กลุ่มท่ี 2 คดีประทุษร้ายต่อชีวติ ร่างกาย และเพศ 444 225 234 100 
กลุ่มท่ี 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์ 876 458 392 103 
กลุ่มท่ี 4 คดีน่าสนใจ 559 164 291 46 

กลุ่มท่ี 5 คดีรัฐเป็นผูเ้สียหาย 
จบั ผตห. จบั ผตห. 

4,640 7,330 2,711 3,621 

ท่ีมา :  ตาํรวจภธูรจงัหวดัขอนแก่น (ขอ้มูลปี 2555 ระหวา่งเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555) 
 

 (2) ยาเสพติด 
  1) ผลการจบักุมคดียาเสพติด เดือนตุลาคม 2553 - เดือนกันยายน 2554 รวม 2,796 คดี 
ผูต้อ้งหา 2,922 ราย ของกลางยาบา้ 59,165 เม็ด สารระเหย 79 กระป๋อง 121 ถุง กญัชา 2,736 กิโลกรัม         
ยาไอซ์ 432.95 กรัม 8 ถุง  

ตารางที ่ 7   ผลการสืบสวนปราบปรามกลุ่มนกัคา้ยาเสพติด 
 

การปราบปราม เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
- นกัคา้รายสาํคญั 20 ราย -/ 45 คน / 32 คดี 
- นกัคา้รายยอ่ย 250 ราย -/ 517 คน / 434 คดี 
- ปิดลอ้ม/ตรวจคน้พื้นท่ีเป้าหมาย - 363 คร้ัง / 446 คน /552 คดี 
- เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีพฤติการณ์เก่ียวขอ้งกบั 
  ยาเสพติด 

5 ราย - /12 คน / 12 คดี 

- เร่ืองร้องเรียนประชาชน 10 ราย 24 เร่ือง/ 5 คน / 5 คดี 
- ตรวจสอบทรัพยสิ์น/ยดึทรัพย ์ 10 ราย -/ ยดึทรัพย ์10,211,584 บาท/ 43 คดี 
 

ท่ีมา : ศูนยป์ฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติดจงัหวดัขอนแก่น  
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 2.7 คุณภาพชีวติของประชาชนในจังหวดัขอนแก่น ปี 2554 
   ขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ขอ้มูลในระดบัครัวเรือนท่ีแสดงถึงสภาพความจาํเป็น
ของคนในครัวเรือนในดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตท่ีไดก้าํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าเอาไวว้า่ คนควรจะมี 
คุณภาพชีวิตในเร่ืองนั้น ๆ อยา่งไร ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพื่อใหส้ามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข 

   จากการจดัเกบ็ขอ้มูล จปฐ. ปี 2554 ในเขตพื้นท่ีชนบท จาํนวน 26 อาํเภอ 195 ตาํบล 2,224 หมู่บา้น 
255,796 ครัวเรือน พบวา่มีประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง 996,326 คน เป็นชาย 495,396 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 เป็น
หญิง 550,930 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 พบวา่คุณภาพชีวติของคนไทยในชนบทตามเคร่ืองช้ีวดั จปฐ. จาํนวน 6 
หมวด 42 ตวัช้ีวดั ปรากฏวา่ บรรลุเป้าหมาย 23 ตวัช้ีวดั ไม่บรรลุเป้าหมาย 19 ตวัช้ีวดั 

 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2553 บรรลุเป้าหมายเพิ่มข้ึน 1 ตวัช้ีวดั คือ ตวัช้ีวดัท่ี 2 แม่ท่ีคลอดลูกไดรั้บการ
ทาํคลอดและดูแลหลงัคลอด 

 ตวัช้ีวดัท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย 5 อนัดบัแรก 
1. ตวัช้ีวดัท่ี 10  คนในครัวเรือนมีความรู้ในการใชย้าท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
2. ตวัช้ีวดัท่ี 18  ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพษิ 
3. ตวัช้ีวดัท่ี 32  คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา 
4. ตวัช้ีวดัท่ี 35  คนอาย ุ6 ปีข้ึนไปทุกคนปฏิบติักิจกรรมทางการศาสนาอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
5. ตวัช้ีวดัท่ี 41  คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของหมู่บา้น/ชุมชน 

พื้นท่ีการจดัเกบ็ขอ้มูล คือ ชนบท หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) และเทศบาล 
ตาํบลท่ียกฐานะจาก อบต. ใน 26 อาํเภอ 195 ตาํบล 2,224 หมู่บา้น 255,796 ครัวเรือน  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
พบวา่ ภาพรวมของจงัหวดัขอนแก่นมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี 49,460 บาท โดยอาํเภอมีมีรายไดน้อ้ยท่ีสุด คือ 
อาํเภอโนนศิลา 41,057 บาท  อาํเภอท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปีมากท่ีสุด คือ อาํเภอเมืองขอนแก่น  58,987 
บาท โดยแสดงรายไดแ้ยกรายอาํเภอ เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก ดงัแสดงตามตารางท่ี 8      

ตารางที ่ 8   แสดงรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปีตามเกณฑ ์จปฐ. ปี 2554 จงัหวดัขอนแก่น 
                                (เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก) 

 
ลาํดบัของจังหวดั อาํเภอ รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1  โนนศิลา 41,057  

2  กระนวน 42,778  

3  เวยีงเก่า 43,151     

4  ชุมแพ     43,640      

5  เขาสวนกวาง 43,659  
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ลาํดบัของจังหวดั อาํเภอ รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 
6  ภเูวยีง      43,860     

7  สีชมพ ู  44,360      

8  หนองสองหอ้ง 44,668      

9  แวงใหญ่ 44,782      

10  หนองนาคาํ 44,942     

11  ชนบท 45,167      

12  บา้นแฮด 45,612     

13  ภผูาม่าน      45,961      

14  หนองเรือ    46,434  

15  แวงนอ้ย        46,945      

16  บา้นไผ ่  48,194      

17  บา้นฝาง  50,051      

18  โคกโพธ์ิไชย 50,244     

19  พล      50,983      

20  อุบลรัตน์  51,431      

21  มญัจาคีรี  51,597      

22  เปือยนอ้ย 53,164      

23  พระยนื    53,179      

24  ซาํสูง  54,868      

25  นํ้าพอง      55,435      

26  เมืองขอนแก่น 58,987      

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปี 49,460      
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ตารางที ่9   สรุปผลการจดัเกบ็ขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2554  จงัหวดัขอนแก่น 
 

ตวัชี้วดัความจําเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) 
จํานวนทีส่ํารวจ 

ทั้งหมด 
ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
ผลการ
เทยีบ 

เป้าหมาย 

จํานวนที่ 
ต้องแก้ไขทั้งหมด จํานวน ร้อยละ 

หมวดที ่1 สุขภาพด ี  
1. หญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการดูแลก่อนคลอด  
2. แม่ที่คลอดลูกไดร้ับทาํคลอด/ดูแลหลงัคลอด 
3. เดก็แรกเกิดมีนํ้าหนกัไม่ตํ่ากวา่ 2,500 กรัม 
4. เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 1 ปี  ไดร้ับวคัซีนครบ 
5. เดก็แรกเกิดไดก้ินนมแม่อยา่งนอ้ย 4 เดือนแรก 
6. เดก็-5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑม์าตรฐาน 
7. เดก็ 6-15 ปี ไดเ้ติบโตตามเกณฑม์าตรฐาน 
8. เดก็ 6-12 รับฉีดวคัซีนป้องกนัโรคครบ 
9. ครัวเรือนไดก้ินอาหารถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั 
10. ครัวเรือนมีความรู้การใชย้าถูกตอ้งเหมาะสม 
11. คนอาย ุ35 ปี ขึ้นไปไดร้ับตรวจสุขภาพประจาํปี 
12. คนอาย ุ6 ปีขึ้นไปออกกาํลงักายสปัดาห์ละ 3 วนั 
13. ทุกคนในครัวเรือนไดร้ับสิทธิอยา่งทัว่ถึง 

 
7,431 คน 
6,818 คน 

 9,365 คน 
 9,364 คน 
7,514 คน 

51,961 คน 
136,946 คน 

88,832 คน 
255,796 คร. 
255,796 คร. 
534,133 คน 
944,365 คน 
972,876 คน 

 
7,431 คน 
6,818 คน 

 9,347 คน 
 9,357 คน 
7,263 คน 

51,941 คน 
136,920 คน 

88,827 คน 
247,795 คร. 
253,834 คร. 
513,373 คน 
941,968 คน 
972,240 คน 

 
100.0 
100.0 
99.8 
 99.9 
96.3 
100.0 
100.0 
100.0 
96.9 
99.2 
96.1 
99.7 
99.9 

 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
95.0 
100.0 
100.0 
100.0 
95.0 
100.0 
50.0 
60.0 
98.0 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
- คน 
- คน 

18 คน 
7 คน 

278 คน 
20 คน 
26 คน 
 5 คน 

8,001 คร. 
1,962 คร. 

20,760 คน 
2,397 คน 
  636 คน 

หมวดที ่2 มบี้านอาศัย  
14. ครัวเรือนมีความมัน่คงในที่อยูอ่าศยั 
15. ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดดื่มและบริโภคพอตลอด 
16. ครัวเรือนมีนํ้าใชเ้พียงพอตลอดปี 
17.ครัวเรือนจดับา้นเรือน/บริเวณถูกสุขลกัษณะ 
18. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 

 
255,796 คร. 
255,796 คร. 
255,796 คร. 
255,796 คร. 
255,796 คร. 

 
255,658 คร. 
255,506 คร. 
255,622 คร. 
255,218 คร. 
254,362 คร. 

 
99.9  
99.9  
99.9 
99.8  
99.4 

 
100.0 
95.0  
95.0  
95.0  
100.0 

 
 

 

 

 
 

 
138 คร. 
290 คร. 
174 คร. 
578 คร. 

1,434 คร. 
 



บทที่ 2 สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานสาํคญัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น                                 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  พ.ศ.2556-2560  

23 

ตวัชี้วดัความจําเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) 
จํานวนทีส่ํารวจ 

ทั้งหมด 
ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
ผลการ
เทยีบ 

เป้าหมาย 

จํานวนที่ 
ต้องแก้ไขทั้งหมด จํานวน ร้อยละ 

19. ครัวเรือนมกีารป้องกนัอุบตัิภัยอย่างถูกวธิี 
20. ครัวเรือนมคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
21. ครัวเรือนมคีวามอบอุ่น 

255,796 คร. 
255,796 คร. 
255,796 คร. 

255,635 คร. 
255,370 คร. 
255,516 คร. 

99.9  
99.8  
99.9  

100.0 
100.0 
100.0 

 
 
 

161 คร.  
  426 คร.  

280 คร. 

หมวดที ่3 ฝักใฝ่การศึกษา   
22. เดก็อายุตํา่กว่า 3 ปี ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ 
23. เดก็อายุ 3-5 ปีรับการเตรียมความพร้อมก่อนวยัเรียน 
24. เดก็อายุ 6-15 ปี รับการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี 
25. เดก็จบภาคบงัคบั 9 ปี ได้เรียนต่อมธัยมปลาย 
26. เดก็จบภาคบงัคบั 9ปีได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ 
27. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านออก/เขยีนไทยได้ 
28. คนในครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ 

 
21,863 คน 
32,291 คน 

136,946 คน 
22,404 คน 

358 คน 
691,357 คน 
255,796 คร. 

 
21,853 คน 
32,270 คน 

136,810 คน 
22,046 คน 

310 คน 
691,091 คน 
255,420 คร. 

 
100  
99.9 
99.9 
98.4 
86.6 
100  
99.9 

 
80.0 
80.0 

100.0 
95.0 
80.0 

100.0 
100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 คน 
21 คน 

136 คน 
 358 คน 
  48 คน 
266 คน 
376 คร. 

หมวดที ่4 รายได้ก้าวหน้า   
29. คนอายุ 15-60 ปี มอีาชีพและมรีายได้ 
30. คนรายได้เฉลีย่ไม่ตํ่ากว่า 23,000 บาทต่อปี/คน 
31. ครัวเรือนมกีารเกบ็ออมเงนิ 

 
609,774 คน 
255,796 คร. 
255,796  คร. 

 
601,961 คน 
253,827 คร.
236,987 คร. 

 
98.7 
99.2 
92.6 

 
95.0 
70.0 
80.0 

 
 
 
 

 
 7,813 คน 
1,969 คร. 

18,809 คร. 

หมวดที ่5 ปลูกฝังค่านิยม   
32. คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา 
33. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 
34. คนในครัวเรือนปฏิบตัิตนตามขนบธรรมเนียมและมารยาทไทย 

 
  996,326 คน 
  996,326 คน 
255,796 คร. 

 
991,244 คน 
929,743 คน 
254,629 คร. 

 
99.5 
93.3 
99.5 

 
100.0 
90.0 
95.0 

 
 
 
 

 
5,082 คน 

66,583 คน 
1,167 คร. 

35. คนอายุ 6 ปีขึน้ไปปฏิบตัิกจิกรรมทางศาสนา 
36. คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 
37. คนพกิารได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 

255,796 คร. 
132,681 คน 

17,511 คน 

255,105 คร. 
132,627 คน 

17,496 คน 

99.7 
100  
99.9 

100.0 
100.0 
100.0 

 
 
 

691 คน 
54 คน 
15 คน 

หมวดที ่6 ร่วมใจพฒันา  
38. คนในครัวเรือน เป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้าน/ชุมชน ตําบล 

 
255,796 คร. 

 
252,661 คร.  

 
98.8 

 
95.0 

 
 

 
3,135 คร. 
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ตวัชี้วดัความจําเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) 
จํานวนทีส่ํารวจ 

ทั้งหมด 
ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
ผลการ
เทยีบ 

เป้าหมาย 

จํานวนที่ 
ต้องแก้ไขทั้งหมด จํานวน ร้อยละ 

39. คนในครัวเรือนร่วมแสดงความคดิเห็นต่อสาธารณะของชุมชน/ท้องถิ่น 
40. คนในครัวเรือนร่วมทาํกจิกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน/ ชุมชน 
41. คนในครัวเรือนร่วมทาํกจิกรรมสาธารณะหมู่บ้าน/ชุมชน 
42. คนทีม่สีิทธิ์ได้ไปใช้สิทธิ์เลอืกตั้ง 

255,796 คร. 
255,796  คร. 
255,796 คร. 
758,179 คน 

254,745 คร.
254,893 คร. 
255,015 คร. 
752,630 คน 

99.6 
99.6 
99.7 
99.3 

95.0 
90.0 

100.0 
90.0 

 
 
 
 

1,051 คร. 
   903 คร. 

781 คร. 
5,549 คน 

สรุปตัวชี้วดัของทั้งประเทศ  

                บรรลุเป้าหมาย 23 ตวัชี้วดั     คือตวัชี้วดัที่    1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 42           

                  ไม่บรรลุเป้าหมาย 19 ตวัชี้วดั  คือตวัชี้วดัที่    3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 41                                                         
                      ไม่มขี้อมูล 0 ตวัชี้วัด                        
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 2.8 ข้อมูลพืน้ฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2554 จังหวดัขอนแก่น 

 จากการจดัเก็บขอ้มูล กชช.2ค ปี 2554  จาํนวน 26 อาํเภอ 2,224 หมู่บา้น ราษฎร 1,019,610 
คน 260,780 ครัวเรือน พบว่า จงัหวดัขอนแก่น ไม่มีหมู่บา้นเร่งรัดพฒันาอนัดบั 1 (ลา้หลงั) มีหมู่บา้นเร่งรัด
พฒันาอนัดบั 2 (ปานกลาง) จาํนวน 235 หมู่บา้น และหมู่บา้นเร่งรัดพฒันาอนัดบั 3 (กา้วหน้า) จาํนวน 1,989
หมู่บา้น    อาํเภอท่ีมีหมู่บา้นเร่งรัดพฒันาอนัดบั 2 (ปานกลาง) มากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก คือ 

1) อาํเภอเมืองขอนแก่น  จาํนวน  74  หมู่บา้น 
2) อาํเภอกระนวน  จาํนวน  28  หมู่บา้น 
3) อาํเภอเขาสวนกวาง  จาํนวน 21   หมู่บา้น 
4) อาํเภอหนองสองหอ้ง  จาํนวน  18  หมู่บา้น 
5) อาํเภอแวงนอ้ย  จาํนวน  16  หมู่บา้น 

 โดยตวัช้ีวดัท่ีมีปัญหาของจงัหวดัขอนแก่น จากจาํนวนทั้งส้ิน 30  ตวัช้ีวดั  มีปัญหาท่ีควร
ไดรั้บการแกไ้ข 28 อนัดบั เรียงจากจาํนวนหมู่บา้นท่ีเป็นปัญหาจาํนวนมากไปหาน้อย ดงัแสดงตาม       
ตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10  ตวัช้ีวดัท่ีมีปัญหาของจงัหวดัขอนแก่น 28 อนัดบั (เรียงจากมากไปหานอ้ย) 

 

ลาํดับ
ปัญหา 

ดัชนีช้ีวดั 
หมู่บ้านทีมี่ปัญหา 

จํานวน ร้อยละ 
1. ตวัช้ีวดัท่ี 17 การกีฬา  1,120 50.36 
2. ตวัช้ีวดัท่ี 27 คุณภาพดิน  1,017 45.73 
3. ตวัช้ีวดัท่ี 22 การเรียนรู้โดยชุมชน 1,009 45.37 
4. ตวัช้ีวดัท่ี 26 การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน 886 39.84 
5. ตวัช้ีวดัท่ี 28 คุณภาพนํ้า  722 32.46 
6. 
7. 

ตวัช้ีวดัท่ี 31 การจดัการสภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ตวัช้ีวดัท่ี 21 การไดรั้บการศึกษา 

385 
350 

17.31 
15.74 

8. ตวัช้ีวดัท่ี 12 ผลผลิตจากการทาํเกษตรอ่ืน ๆ  318 14.30 
9. ตวัช้ีวดัท่ี 4 นํ้าเพื่อการเกษตร  270 12.14 
10. 
11. 
12. 

ตวัช้ีวดัท่ี 11 ผลผลิตจากการทาํไร่ 
ตวัช้ีวดัท่ี 8 การมีงานทาํ 
ตวัช้ีวดัท่ี 29 การปลูกป่าหรือไมย้นืตน้ 

237 
184 
130 

10.66 
8.27 
5.85 
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ลาํดับ
ปัญหา 

ดัชนีช้ีวดั 
หมู่บ้านทีมี่ปัญหา 

จํานวน ร้อยละ 
13. ตวัช้ีวดัท่ี 6 การมีท่ีดินทาํกิน 117 5.26 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

 

ตวัช้ีวดัท่ี 20 อตัราการเรียนต่อของประชาชน  
ตวัช้ีวดัท่ี 30 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
ตวัช้ีวดัท่ี 23 การไดรั้บการคุม้ครองทางสงัคม 
ตวัช้ีวดัท่ี 10 ผลผลิตจากการทาํนา 
ตวัช้ีวดัท่ี 13 การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ถนน 
ตวัช้ีวดัท่ี 16 การป้องกนัโรคติดต่อ 
ตวัช้ีวดัท่ี 9 การทาํงานในสถานประกอบการ 
ตวัช้ีวดัท่ี 14 การไดรั้บประโยชน์จากการมีสถานท่ี 
ท่องเท่ียว 
ตวัช้ีวดัท่ี 25 การรวมกลุ่มของประชาชน 
ตวัช้ีวดัท่ี 24 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ตวัช้ีวดัท่ี 15 ความปลอดภยัในการทาํงาน 
ตวัช้ีวดัท่ี 19 ระดบัการศึกษาของประชาชน 
ตวัช้ีวดัท่ี 5 ไฟฟ้า 
ตวัช้ีวดัท่ี 18 การปลอดยาเสพติด 

107 
104 
103 
94 
94 
82 
70 
62 
55 
 

51 
50 
34 
11 
10 
6 

4.81 
4.68 
4.63 
4.23 
4.23 
3.69 
3.15 
2.79 
2.47 

 
2.29 
2.25 
1.53 
0.49 
0.45 
0.27 
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                  ตารางที ่11  สภาพปัญหา จาํแนกตามตวัช้ีวดั ระดบัจงัหวดั ปี 2554 จงัหวดัขอนแก่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั
ปัญหา 

ตวัช้ีวดั 
มปัีญหามาก 

หมู่บ้าน ร้อยละ 

ด้านโครงสร้าง 
1. ถนน     82 3.7 
2. นํ้ากิน - - 
3. นํ้าใช ้ - - 
4. นํ้าเพ่ือการเกษตร 270 12.1 
5. ไฟฟ้า 10 0.4 
6. การมีท่ีดินทาํกิน 117 5.3 
7. การติดต่อส่ือสาร - - 

ด้านการประกอบอาชีพและมงีานทาํ 
8. การมีงานทาํ 184 8.3 
9. การทาํงานในสถานประกอบการ 62 2.8 
10. ผลผลิตจากการทาํนา 94 4.2 
11. ผลผลิตจากการทาํไร่ 237 10.7 
12. ผลผลิตจากการทาํเกษตรอ่ืน ๆ 318 14.3 
13. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 94 4.2 
14. การไดรั้บประโยชน์จากการมีสถานท่ีท่องเท่ียว 55 2.5 

ด้านสุขภาพและอนามัย 
15. ความปลอดภยัในการทาํงาน 34 1.5 
16. การป้องกนัโรคติดต่อ 70 3.1 
17. การกีฬา 1,120 50.4 
18. การปลอดยาเสพติด 6 0.3 

ด้านความรู้และการศึกษา 
19.. ระดบัการศึกษาของประชาชน 11 0.5 
20. อตัราการเรียนต่อของประชาชน 107 4.8 
21. การไดรั้บการศึกษา 350 15.7 

ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
22. การเรียนรู้โดยชุมชน 1,009 45.4 
23. การไดรั้บการคุม้ครองทางสังคม 103 4.6 
24. การมีส่วนร่วมของชุมชน    50 2.2 
25. การรวมกลุ่มของประชาชน 51 2.3 
26. การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน 886 39.8 
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3  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

 3.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1)  ป่าไม้  พื้นท่ีป่าไมใ้นเขตจงัหวดัขอนแก่น ประกอบดว้ย 
    1. ป่าสงวนแห่งชาติ จาํนวน 22 ป่า พื้นท่ีรวม  1,697,052 ไร่ ดงัแสดงตามตารางท่ี 12 
 

ตารางที ่  12   พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติในเขตจงัหวดัขอนแก่น 

ลาํดับ
ที ่

ช่ือป่าสงวนแห่งชาต ิ อาํเภอ 

พืน้ทีป่่า
สงวน
แห่งชาติ

(ไร่) 

พืน้ทีป่่าเพือ่
การอนุรักษ์

(ไร่) 

พืน้ทีม่อบ
ให้   ส.ป.ก.

(ไร่) 

1 ป่าโคกหลวง มญัจาคีรี,เมือง 129,616.00 55,649.00 73,970.00 
2 ป่าดงลาน ชุมแพ 340,500.00 193,088.00 147,412.00 
3 ป่าเขาสวนกวาง นํ้าพอง 38,750.00 17,909.00 20,841.00 
4 ป่าภูเวยีง ภูเวยีง,ชุมแพ 218,162.00 188,596.00 29,566.00 
5 ป่าดงมูล กระนวน 109,375.00 15,953.00 0.00 
6 ป่าหนองอ่าง ภูเวยีง 11,718.00 4,461.00 7,257.00 
7 ป่ากดุนํ้าใส ภูเวยีง 6,093.00 1,212.00 4,881.00 
8 ป่าหว้ยเสียว นํ้าพอง 41,600.00 0.00 41,600.00 
9 ป่าภูระงาํ มญัจาคีรี,ชนบท,พล 158,050.00 43,818.00 114,232.00 
10 ป่าสาวะถี เมือง 17,656.00 6,809.00 10,847.00 
11 ป่าหนองนกเขียน ภูเวยีง,หนองเรือ 22,006.00 1,031.25 20,974.75 
12 ป่าหนองเมก็-ลุมพกุ บา้นไผ ่ 128,250.00 25,485.00 102,765.00 
13 ป่าโสกแต ้ นํ้าพอง,เมือง,หนอง

เรือ 
51,194.00 42,769.00 8,425.00 

14 ป่าโคกหลวง แปลงท่ี 3 มญัจาคีรี 92,187.00 20,843.00 71,344.00 

ลาํดบั
ปัญหา 

ตวัช้ีวดั 
มปัีญหามาก 

หมู่บ้าน ร้อยละ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
27. คุณภาพของดิน 1,017 45.7 
28. คุณภาพของนํ้า 722 32.5 
29. การปลกูป่าหรือไมย้นืตน้ 130 5.8 
30. การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 104 4.7 
31. การจดัการสภาพส่ิงแวดลอ้ม 385 17.3 
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ลาํดับ
ที ่

ช่ือป่าสงวนแห่งชาต ิ อาํเภอ 

พืน้ทีป่่า
สงวน
แห่งชาติ

(ไร่) 

พืน้ทีป่่าเพือ่
การอนุรักษ์

(ไร่) 

พืน้ทีม่อบ
ให้   ส.ป.ก.

(ไร่) 

15 ป่าสาํราญ เมือง 29,275.00 0.00 29,275.00 
16 ป่าหวัฝาย ภูเวยีง 14,843.00 8,87.00 6,756.00 

17 ป่าโนนนํ้าแบ่ง 
ชนบท,บา้นไผ,่พล,
หนองสองหอ้ง 

152,343.00 0.00 152,343.00 

18 ป่าโคกตลาดใหญ่ เมือง,หนองเรือ 37,775.00 7,125.00 30,650.00 
19 ป่าบา้นอุบล-หวัลิง นํ้าพอง 5,543.00 0.00 5,543.00 
20 ป่าดงซาํ นํ้าพอง,กระนวน 69,018.00 24,982.00 44,036.00 

21 ป่าบา้นนายม-กดุดุก นํ้าพอง 4,219.00 618.00 3,601.00 
22 ป่าภูเมง็ หนองเรือ,บา้นฝาง 13,875.00 13,875.00 0.00 

รวม 1,692,051.00 672,310.25 926,318.75 

ท่ีมา : สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 7 ขอนแก่น 2554 

 2. ป่าอนุรักษ ์ประกอบดว้ย อุทยานแห่งชาติ จาํนวน 4 แห่ง พื้นท่ีรวม 477,589 ไร่ และวน
อุทยาน จาํนวน 2 แห่ง พื้นท่ีรวม 6,200 ไร่ รวมพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ 483,785 ไร่ ดงัแสดงตามตารางท่ี 13 
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ตารางที ่  13   พื้นท่ีป่าอนุรักษ ์จงัหวดัขอนแก่น 

อุทยาน/วนอุทยาน เนือ้ที ่(ไร่) คลอบคลุมพืน้ที ่
1. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 169,539 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ ต.หว้ยม่วง ต.วงัสวาป       

ต.นาฝาย ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน 
2. อุทยานแห่งชาตินํ้าพอง 73,050 อ.อุบลรัตน์ อ.บา้นฝาง อ.หนองเรือ อ.มญัจาคีรี   

และ ต.ดอนโมง  อ.โคกโพธ์ิไชย 
3. อุทยานแห่งชาติภูเวียง 203,125 ต.ในเมือง อ.ภูเวียง อ.ชุมแพ อ.สีชมพ ูและ              

อ.หนองนาคาํ 
 

4. อุทยานแห่งชาติภูเกา้-ภู
พานคาํ 

31,875 ต.บา้นดง อ.อุบลรัตน์ ต.ศรีสุขสาํราญ ต.นาง้ิว        
อ.เขาสวนกวาง 

5. วนอุทยานนํ้าตกลาํหลวง 1,200 ต.หว้ยยาง อ.กระนวน 
6. วนอุทยาภูหนั-ภูระงาํ 5,000 ต.วงัแวง ต.หว้ยแก อ.ชนบท 

รวม 483,785  

ท่ีมา : สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 7 ขอนแก่น 2554 

 ปัญหาป่าเส่ือมโทรม มีสาเหตุมาจาก กลุ่มนายทุนวา่จา้งราษฎรตดัไมเ้พื่อการแปรรูป 
ราษฎรบุกรุกลกัลอบตดัไม ้การแผว้ถางป่าเป็นพื้นท่ีทาํกิน การทาํถนนและแหล่งนํ้า ไฟป่า ขาดแคลน
เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํหรับเจา้หนา้ท่ีรักษาป่า ราษฎรขาดจิตสาํนึกในการอนุรักษฟ้ื์นฟทูรัพยากรป่าไม ้โดยมี
ความรุนแรงมากนอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี ดงัน้ี 

1.1) เขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีพบปัญหารุนแรง ไดแ้ก่ ป่าสงวนแห่งชาติดงลาน และดงซาํ 
1.2) เขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีพบปัญหาไม่รุนแรง ไดแ้ก่ ป่าสงวนแห่งชาติภูเวียง   ภูระงาํ 

โสกแต ้เขาสวนกวาง โคกหลวง ภูเมง็ เป็นตน้ 
1.3) เขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีพบปัญหานอ้ย ไดแ้ก่ ป่าสงวนแห่งชาติโนนนํ้าแบ่ง หนอง

อ่าง กดุนํ้าใส สาวะถี หวัฝาย หนองนกเขียน เป็นตน้ ทั้งน้ีเน่ืองจากป่าเหล่านํ้าเป็น
ป่าขนาดเลก็ และไดมี้การส่งมอบพื้นท่ีใหส้าํนกังานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการ
เกษตรกรรม (สปก.) แลว้ 
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 2)  ทรัพยากรดิน   

                พื้นท่ีในจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ลา้นไร่ 
จะแบ่งเป็นพื้นท่ีป่าไม ้พื้นท่ีเกษตร พื้นท่ีรกร้างว่างเปล่า พื้นท่ีเมือง และพื้นท่ีแหล่งนํ้ า ดงัแสดงตามตารางท่ี 
14 

ตารางที ่  14   พื้นท่ีและประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่ิน พืน้ที ่(ตร.กม.) ร้อยละ (%) 
1. เขตเมือง 470.08 4.32 
2. เกษตรกรรม 7,797.20 71.62 
3. รกร้างวา่งเปล่า 638.89 5.86 
4. สถานท่ีราชการ 75.31 0.69 
5. ป่าไม ้ 1,198.10 11.00 
6. แหล่งนํ้า 538.48 4.94 
7. อ่ืน ๆ  243.24 2.23 

รวมทั้งหมด 10,885.99 100.00 

ท่ีมา : ขอ้มูลจากกรมพฒันาท่ีดินปี พ.ศ.2546 
 

       สภาพปัญหาของทรัพยากรดิน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
  (1) ปัญหาเกดิจากลกัษณะทางธรณีวิทยาของพืน้ที่ คือ สภาพเป็นดินทราย  ดินต้ืนขาด
อินทรียว์ตัถุ และมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า คิดเป็นร้อยละ 15.8 ของพื้นท่ี ดินเคม็คิดเป็นร้อยละ 8.03 โดยพื้นท่ี
ท่ีมีผลกระทบมากอยูใ่นพื้นท่ี อาํเภอพระยนื บา้นฝาง เมือง และบา้นไผ ่และพบว่า มีพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดการ
แพร่กระจายของดินเคม็ คิดเป็นร้อยละ 19.87 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั 
  (2) ปัญหาการชะล้างสูญเสียหน้าดิน เน่ืองจากโครงสร้างดินทรายขาดการอนุรักษดิ์น
อย่างถูกวิธี การปลูกพืชไม่เหมาะสมกบัพื้นท่ี ขาดพืชคลุมดิน และป่าไมถู้กทาํลาย มีพื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 
29.68 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั 
  (3) ปัญหาการใช้ดินผดิประเภทหรือมีการใชพ้ื้นท่ีดินไม่เหมาะสมกบัสมรรถนะของดิน 
คิดเป็นร้อยละ 7.60 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั 
  ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์  
  ทรัพยากรดินของจงัหวดัขอนแก่น เป็นดินท่ีเป็นปัญหาประกอบดว้ย ดินกรด พื้นท่ี 
680,488 ไร่ (ร้อยละ 10) ดินเคม็ พื้นท่ี 118,012 ไร่ (ร้อยละ 1.73) ดินต้ืน (มีลูกรัง กรวด หิน) พื้นท่ี 300,000 
ไร่ (ร้อยละ 4.41) ดินทราย พื้นท่ี 823,743 ไร่ (ร้อยละ 12.11) พื้นท่ีลาดชดั พื้นท่ี 472,526 ไร่ (ร้อยละ 6.95) 
พื้นท่ีอ่ืน ๆ (เป็นด่าง พื้นท่ีเบด็เตลด็) พื้นท่ี 4,408,808 ไร่ (ร้อยละ 64.8)  (ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
ขอนแก่น 2554) 
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        3)   ทรัพยากรนํา้    
         3.1)  ทรัพยากรนํ้าผิวดิน  จังหวัดขอนแก่น  ตั้ งอยู่บ ริ เวณตอนกลางของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ บนพื้นท่ีสูงโคราชโดยมีพื้นท่ีอยูใ่นเขตของลุ่มนํ้าหลกั 2 ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้ามูล และลุ่มนํ้า
ชี พื้นท่ีลุ่มนํ้ ามูล ไดแ้ก่กลุ่มลุ่มนํ้ าสาขาท่ีไหลลงลาํหว้ยแอก กลุ่มลุ่มนํ้ าท่ีไหลลงลาํหว้ยสะแทด และกลุ่มลุ่ม
นํ้ าสาขาท่ีไหลลงลาํนํ้ าพองตอนล่าง กลุ่มลุ่มนํ้ าท่ีไหลลงแม่นํ้ าชี และกลุ่มลุ่มนํ้ าสาขาลาํปาวตอนบน โดยมี
ลาํนํ้ าสายหลกัท่ีไหลผา่นจงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ก่ ลาํนํ้ าพอง ลาํนํ้ าเชิญ และลาํนํ้ าชี  คุณภาพนํ้ าในลาํนํ้ าสาย
หลกัของจงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ก่ แม่นํ้าพอง ชี และเซิน ในช่วงฤดูแลง้คุณภาพนํ้ าค่อนขา้งเส่ือมโทรมกระทบ
ต่อการดาํรงชีวิตของสัตวน์ํ้ า และการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยเฉพาะคุณภาพในแม่นํ้ าชีช่วงท่ีไหล
ผา่นอาํเภอชนบท อาํเภอมญัจาคีรี และอาํเภอเมือง บริเวณตาํบลท่าพระ มีค่าการนาํไฟฟ้าสูงเน่ืองจากเกิดการ
ชะลา้งจากพ้ืนท่ีดินเคม็ นอกจากน้ี การขยายตวัของชุมชนอยา่งรวดเร็วทาํใหมี้การปล่อยนํ้ าท้ิงลงสู่แหล่งนํ้ า
สาธารณะ โดยมิไดผ้่านการบาํบดั ทาํให้แหล่งนํ้ าธรรมชาติมีคุณภาพเส่ือมโทรม ไดแ้ก่ ลาํห้วยจิกในพื้นท่ี
อาํเภอบา้นไผ่ ลาํห้วยพระคือ และบึงหนองโคตรในพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง  สําหรับลาํนํ้ าพอง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นจาํนวนมาก  เช่น โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานนํ้ าตาล โรงงานผลิต
สุรา เป็นตน้  และการขยายตวัของการเล้ียงปลาในกระชงั ส่งผลกระทบทาํให้คุณภาพนํ้ าเส่ือมโทรมในช่วง
ฤดูแลง้   
  จงัหวดัขอนแก่นสามารถแบ่งพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นทั้งหมดออกเป็น 11 ลุ่มนํ้ า และปริมาณ
นํ้าท่าเฉล่ียรายเดือนท่ีเกิดจากพ้ืนท่ีรับนํ้าของจงัหวดัขอนแก่นทั้ง 11 ลุ่มนํ้ายอ่ย สรุปแสดงตามตารางท่ี 15 

ตารางที ่  15   ขอ้มูลพื้นท่ีลุ่มนํ้าจงัหวดัขอนแก่น 

ท่ีมา : โครงการชลประทานขอนแก่น ปี 2552 

ลาํดับที ่ ลุ่มนํา้ย่อย พืน้ทีรั่บนํา้ฝน (ตร.กม.) ปริมาณนํา้ท่ารายปีเฉลีย่ (ล้าน ลบ.ม.) 

1 ลุ่มนํ้าแอก 859.39 120.93 
2 ลุ่มนํ้าลาํสะแทด 77.86 11.83 
3 ลุ่มนํ้าพงัชู 189.89 26.86 
4 ลุ่มนํ้าชีส่วนท่ี 2 350.49 37.29 
5 ลุ่มนํ้าชีส่วนท่ี 3 3,244.00 362.23 
6 ลุ่มนํ้าลาํหว้ยสามหมอ 98.29 15.58 
7 ลุ่มนํ้าพองตอนบน 2,150.49 411.78 
8 ลุ่มนํ้าพองตอนล่าง 2,194.42 359.69 
9 ลุ่มนํ้าลาํปาวตอนบน 95.52 26.38 
10 ลุ่มนํ้าเชิญ 1,168.57 147.53 
11 ลุ่มนํ้าหว้ยสายบาตร 457.06 87.82 

รวม 10,885.98 1,634.92 
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    ปริมาณนํ้าท่าในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าชี  จากการรวบรวมขอ้มูลปริมาณนํ้ าท่าจากสถานีวดันํ้ าท่าท่ี
อยูใ่น  ลุ่มนํ้ าชีทั้งหมด32 สถานี พบว่าปริมาณนํ้ าท่าของแม่นํ้ าชีส่วนใหญ่จะมีมากในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง
เดือนพฤศจิกายน และมีปริมาณนอ้ยในช่วงฤดูแลง้โดยเดือนท่ีมีปริมาณนํ้ าท่าสูงสุดไดแ้ก่ช่วงเดือนกนัยายน
และตุลาคม ส่วนลุ่มนํ้ าย่อยท่ีอยู่ในลุ่มนํ้ ามูลพื้นท่ีจังหวดัขอนแก่น จะมีปัญหาการขาดแคลนนํ้ ามาก
พอสมควร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงฤดูแลง้ เน่ืองจากปริมาณนํ้ าท่าท่ีเกิดจากลุ่มนํ้ ามีนอ้ย และยงัไม่มีแหล่ง
เกบ็กกันํ้าขนาดกลาง    

             2)   แหล่งนํา้บาดาลและการใช้นํา้ใต้ดนิ 
     บ่อบาดาลในจังหวัดขอนแก่นมีจํานวน 6,630 บ่อ บ่อนํ้ าบาดาลส่วนใหญ่จะใช้
ประโยชน์    เพื่อการผลิตนํ้ าประปาหมู่บา้นและเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ส่วนบ่อบาดาลท่ีใช้
สําหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ    เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และการเล้ียงสัตว์ มีอยู่บา้งแต่เป็น
จาํนวนไม่มากนกั จาํนวนบ่อบาดาลท่ีดาํเนินการขดุเจาะโดยหน่วยงานต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี 

ตารางที ่ 16  จาํนวนบ่อดาบาลในจงัหวดัขอนแก่น 
ประเภท จํานวน 

1) บ่อนํ้าบาดาล (บ่อ) 
   - ใชก้ารได ้(บ่อ) 
   - หมดสภาพ (บ่อ) 

6,207 
6,055 
   152 

2) จุดจ่ายนํ้า (แห่ง)     71 
3) นํ้าด่ืมได ้(แห่ง)    39 
4) ระบบประปาบาดาล (แห่ง) 1,343 

รวม 7,660 

                  ท่ีมา  : ศูนยท์รัพยากรนํ้าบาดาลภาค 3 ขอนแก่น , ปี 2552 
หมายเหตุ  = ผลการสาํรวจปี 2548 เป็นบ่อท่ีหมดสภาพเป็นบ่อท่ีรออุดกลบภายหลงั 

          3.2)   ชลประทาน 
                          จงัหวดัขอนแก่นแหล่งนํ้ าชลประทาน 15 โครงการ จาํแนกเป็นโครงการขนาด
กลาง 14  แห่ง   มีพื้นท่ีรองรับนํ้ าฝน 2,331.62 ตร.กม. มีพื้นท่ีชลประทานทั้งส้ิน 39,006 ไร่ และโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่  1 แห่ง  คือ โครงการนํ้ าพอง -หนองหวาย โดยทดนํ้ าจากเข่ือนอุบลรัตน์  ความจุ 
2,263.6  ลา้นลูกบาศกเ์มตร มีพื้นท่ีชลประทาน 257,000 ไร่ รวมชลประทาน 15 แห่ง มีพื้นท่ีรับนํ้ าฝนรวม
ทั้งหมด 2,331.62  ตร.กม. มีสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าทั้งหมด 105 สถานี พื้นท่ีโครงการ 262,116 ไร่ พื้นท่ีส่งนํ้า 
199,420 ไร่ และมีพื้นท่ีชลประทาน รวม 296,006 ไร่   
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                   3.3)  เขื่อนอุบลรัตน์ 
                  เข่ือนอุบลรัตน์ ตั้งอยูท่ี่ตาํบลอุบลรัตน์ อาํเภออุบลรัตน์ ห่างจากตวัเมืองขอนแก่น 50 
กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 (ขอนแก่น  -  อุดรธานี)  สร้างข้ึนเม่ือปี 2507 แลว้เสร็จในปี 
2508  งบประมาณ 557 ลา้นบาท โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เสด็จพระราชดาํเนินพร้อมดว้ยสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าอุบลรัตน์ราชกญัญา   ทรงประกอบพิธีเปิด
เข่ือนอุบลรัตน์ เม่ือวนัท่ี  14 มีนาคม  2509 เข่ือนอุบลรัตน์สร้างปิดกั้นลาํนํ้ าพองบริเวณพองหนีบ  ความกวา้ง
สันเข่ือน 6 เมตร ฐานเข่ือนกวา้ง 125 เมตร ความสูงของเข่ือน 188.10 เมตร ความยาวสันเข่ือน 885 เมตร 
ปริมาตรตวัเข่ือน 580,000 ลบ.ม. ความจุท่ีระดบัเก็บกกัปกติ 2,263.6 ลบ.ม. ผลิตพลงังานไฟฟ้าเฉล่ียปีละ 
56.1 ลา้นกิโลวตัต/์ชัว่โมง  และสร้างอาชีพการประมงแก่ราษฎรกว่า  4,800  ครอบครัว   นอกจากน้ียงัช่วย
เกษตรกรท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง สามารถทาํการเกษตรไดเ้พิ่มข้ึน 300,000 ไร่ และยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สาํคญัของจงัหวดัขอนแก่น   

  สภาพปัญหาเกีย่วกบัทรัพยากรนํา้ มี 3 กลุ่ม คือ 
  (1)  ปัญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง้ 
  (2)  ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝน 
  (3)  ปัญหานํ้าเน่าเสีย เกิดจากนํ้าท้ิงชุมชน ฟาร์มปศุสตัว ์และโรงงาน        
                                               อุตสาหกรรม 

        ความต้องการใช้นํา้ 
  ปริมาณความตอ้งการใชน้ํ้ าหลกั โดยพิจารณาเฉพาะเพื่อการชลประทาน อุปโภค 
บริโภค และอุตสาหกรรม ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต จาํแนกความตอ้งการใชน้ํ้ าแยกตามกลุ่มนํ้ ายอ่ยจงัหวดั
ขอนแก่น พบว่า ลาํนํ้ าท่ีมีปริมาณความตอ้งการใช้นํ้ ามากท่ีสุด คือ ลาํนํ้ าพอง และลาํนํ้ าชี  ตามลาํดบั ดงั
แสดงตามตารางท่ี 17 
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           ตารางที ่  17  ขอ้มูลปริมาณความตอ้งการใชน้ํ้ าแยกตามลุ่มนํ้ายอ่ยจงัหวดัขอนแก่น 

ลุ่มนํา้ย่อย 

ปริมาณความต้องการใช้นํา้รวม (ล้านลุกบาศก์เมตร) 

สภาพปัจจุบัน สภาพอนาคต 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทั้งปี ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทั้งปี 
1. ลาํนํ้าชีส่วนท่ี 2 22.23 3.40 25.64 30.69 6.68 37.93 
2. ลาํนํ้าชีส่วนท่ี 3 263.66 38.71 302.37 270.24 45.29 315.52 
3. ลาํนํ้าพองตอนบน 113.11 35.71 168.82 228.31 74.47 302.78 

4. ลาํนํ้าพองตอนล่าง 283.36 150.26 433.63 295.09 161.99 457.08 
5. หว้ยสามหมอ 4.50 0.80 5.30 4.51 0.81 5.32 
6. ลาํนํ้าเชิญ 192.83 46.31 239.14 302.57 80.21 382.78 
7. หว้ยสายบาตร 23.71 4.44 28.16 24.62 5.35 29.98 
8. ลาํปาวตอนบน 3.35 2.13 5.47 7.83 3.91 11.74 

9. หว้ยแอก 27.10 4.44 31.54 28.62 4.79 33.42 
10. ลาํสะแทด 4.31 0.74 5.05 5.11 0.92 6.03 
11. ลาํพงัชู 11.67 1.91 13.57 11.69 1.93 13.62 

รวม 949.83 288.85 1,258.69 1,209.28 386.35 1,595.66 
  

 4)   ทรัพยากรแร่ธาตุและก๊าช  จงัหวดัขอนแก่นมีแหล่งแร่และพลงังาน ท่ีสาํคญัคือ 
1. แหล่งหินอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัขอนแก่นมีแปลงประทานบตัรเหมือง 

หินท่ีเปิดดาํเนินการ 9 แปลง พื้นท่ีรวม 861-3-66 ไร่ ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอสีชมพ ู1 แปลง อาํเภอชุมแพ 2 แปลง
และอาํเภอภูผาม่าน 6 แปลง ทั้ง 9 แปลงเป็นแหล่งหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง (ท่ีมา : สํานักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่น ปี 2552) 
 2. ก๊าซธรรมชาติ พบท่ีอาํเภอนํ้ าพอง เขาสวนกวาง และอาํเภอชนบท มีเพียงแหล่งท่ี
อาํเภอนํ้ าพองและอาํเภอเขาสวนกวางท่ีได้ขุดข้ึนมาใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนร่วมในการผลิต
กระแสไฟฟ้า  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีหลุมขดุเจาะก๊าซ จาํนวน 2 แห่ง คือ 

2.1 หลุมขดุเจาะก๊าซ บริษทั เอก็ซอนโมบิล จาํกดั ตั้งอยูท่ี่ตาํบลกดุนํ้าใส อาํเภอ
นํ้าพองมีปริมาณก๊าซสาํรองประมาณ 1.5 ลา้นลา้นลูกบาศกฟ์ุต ในปี พ.ศ.2533 มีปริมาณการใชว้นัละ 40 
ลา้นลูกบาศกฟ์ุต ปี พ.ศ.2537 มีปริมาณการใชว้นัละ 200 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต ก๊าซท่ีแหล่งนํ้าพองมีโรงงานผลิต
ก๊าซตั้งอยูใ่นบริเวณเดียวกบัหลุมขดุเจาะก๊าซ 
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2.2 แหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม บริษทั เฮสส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั โดยมีหลุมขดุ
เจาะอยูท่ี่อาํเภอหนองแสง จงัหวดัอุดรธานี และตาํบลโนนสมบูรณ์ อาํเภอเขาสวนกวาง มีปริมาณก๊าซสาํรอง 
500,000-700,000 ลา้นลูกบาศก์ฟุต และมีการต่อท่อระยะทาง 63 กม. เพื่อนาํมาผลิตก๊าซท่ีตาํบลกุดนํ้ าใส 
อาํเภอนํ้าพอง  มีกาํลงัการผลิต 70 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั   
 3. แหล่งแร่ท่ีสําคัญของจังหวัดขอนแก่น  คือ  แร่โพแทช  หมายถึง  แร่ท่ีมีธาตุ              
โพแทชเซียม  (K)  เ ป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญ  แร่โพแทชท่ีเ กิดร่วมกับเกลือหินในประเทศไทย                        
มี 2 ชนิดใหญ่ ๆ  ไดแ้ก่ 
   3.1  แร่ซิลไวต ์(Sylvite : KCL) ซ่ึงมีธาตุโพแทชเซียมสูงถึงร้อยละ 52.4  มีสีขาว  
ขาวขุ่น หรือใส  
   3.2  แร่คาร์นลัไลต ์(Carnallite : KMgCl3H22O) ประกอบดว้ยโพแทชเซียม-    
คลอไรด ์(KCl) ร้อยละ 26.87 และแมกเนเซียมคลอไรด ์(MgCl2) ร้อยละ 34.3 
  แร่โพแทชท่ีพบในจงัหวดัขอนแก่น ส่วนใหญ่จะเป็นแร่คาร์นลัไลต ์มีความหนาเฉล่ีย 25.88 
เมตร  ท่ีระดบัความลึกประมาณ 200-300 เมตร พบไดใ้นบริเวณพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองขอนแก่น อาํเภอบา้นฝาง 
และอาํเภอทางตอนไตข้องจงัหวดั แร่คาร์นลัไลตข์องจงัหวดัขอนแก่น มีปริมาณท่ีมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย์
ประมาณ  27 ,800 ล้านเมตริกตัน  และแร่ซิลไวต์มีปริมาณท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ประมาณ                     
580 ลา้นเมตริกตนั 
                    การไฟฟ้า มีแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีสําคญั คือ โรงไฟฟ้าพลงันํ้ าเข่ือนอุบลรัตน์ และโรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อนร่วมนํ้ าพอง กาํลงัผลิต 25.2 เมกกะวตัต ์และ 737 เมกกะวตัตต์ามลาํดบั สถานะการใชไ้ฟฟ้าของ
จงัหวดัขอนแก่น 460,878 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้แลว้ 441,743 ครัวเรือน เป็นร้อยละท่ีมีไฟฟ้าใช้ 95.85  
นอกจากน้ีจงัหวดัขอนแก่นยงัมีการสนบัสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงในปัจจุบนัได้
ดาํเนินการก่อสร้างแลว้ 3 โครงการไดแ้ก่ 

- โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ตาํบลวงัหินลาด อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น   

- โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ตาํบลท่าพระ อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  

   - โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ตาํบลนํ้าพอง อาํเภอนํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น  

                  3.2 คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 1)  ขยะมูลฝอย จงัหวดัขอนแก่น มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 1,040 ตนั/วนั หรือ
ประมาณ 379,600 ตนั/ปี โดยมีอตัราการเกิดขยะมูลฝอยเฉล่ียประมาณ 0.57กก./คน/วนั แบ่งตามเขตพื้นท่ี
ดงัน้ี  
  1. เทศบาลนครขอนแก่น มีอตัราการเกิดมูลฝอยเฉล่ียประมาณ 1 กก./คน/วนั 
  2. เทศบาลเมือง มีอตัราการเกิดมูลฝอยเฉล่ียประมาณ 0.73 กก./คน/วนั 
  3. เทศบาลตาํบล มีอตัราการเกิดมูลฝอยเฉล่ียประมาณ 0.68 กก./คน/วนั 
  4. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีอตัราการเกิดมูลฝอยเฉล่ียประมาณ 0.43 กก./คน/วนั 
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โดยมีขยะอนัตราย ประมาณร้อยละ 0.33 ของขยะทั้งหมด 
  การกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนของจงัหวดัขอนแก่น ปัจจุบนัมีระบบกาํจดั จาํนวน 7 แห่ง 
รองรับขยะไดจ้าํนวน 328 ตนั/วนั หรือคิดเป็นร้อยละ 32.66 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดของจงัหวดั 
ดงัแสดงตามตารางท่ี 18 

ตารางที ่  18   ระบบกาํจดัขยะมูลฝอยจงัหวดัขอนแก่น 

ศูนย์กาํจัดขยะมูล
ฝอยรวมจังหวดั

ขอนแก่น 
ทีต่ั้ง 

ปีทีก่่อสร้าง/
ปีทีเ่ร่ิมใช้
งาน 

พืน้ที่
(ไร่) 

รองรับขยะ
มูลฝอย  

ต่อวนั (ตนั) 
หมายเหตุ 

1.ทน.ขอนแก่น บา้นคาํบอน ต.โนนท่อน   
อ.เมืองขอนแก่น 

2542/2511 98 200 ปัจจุบนัฝังกลบเตม็
พื้นท่ีแลว้ 

2.ทม.เมืองพล บา้นโคกกงุ ม.3 ต.หนอง
แวงโสกพระ อ.พล 

2543-2545 71 34 ปริมาณขยะของ 
ทม.เมืองพล 
จาํนวน 22 ตนั/วนั 
และทอ้งถ่ิน
ใกลเ้คียง 10 แห่ง 
จาํนวน 12 ตนั/วนั 

3.ทม.บา้นไผ ่ ต.หินตั้ง อ.บา้นไผ ่ 2543-2545 65 37 ปริมาณขยะของ
ทม.เมืองบา้นไผ ่
จาํนวน 20 ตนั/วนั 
และทอ้งถ่ิน
ใกลเ้คียง 9 แห่ง 
จาํนวน 17 ตนั/วนั 

4.ทม.ชุมแพ บา้นหนองไผเ่หนือ  
ต.หนองไผ ่อ.ชุมแพ 

2543-2545 40 27  

5.ทต.หนองโก บา้นบะแต ้ต.หนองโก       
อ.กระนวน 

2543 24 12  

6.ทต.ท่าพระ  2542 5 11  
7.ทต.นํ้ าพอง-เขา
สวนกวาง 

ม.7 ต.คาํม่วง อ.เขาสวน
กวาง 

2454 21 7 ปริมาณขยะของ 
ทต.เขาสวนกวาง 3 
ตนั/วนั และทต.นํ้า
พอง 4 ตนั/วนั 

 

ท่ีมา : สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 ปี 2554 
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 2)  มลพิษทางนํ้า ปัจจุบนัคุณภาพนํ้ าในลาํนํ้ าและแหล่งนํ้ าต่าง ๆ ของจงัหวดัขอนแก่น มี
สภาพเส่ือมโทรม เน่ืองจากการระบายนํ้ าเสียจากแหล่งกาํเนิดต่าง ๆ ได้แก่ นํ้ าเสียจากชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสตัว ์และเกษตรกรรม ซ่ึงแหล่งกาํเนิดมลพิษดงักล่าวส่วนใหญ่ยงัขาดการจดัการนํ้ าเสีย
ใหไ้ดคุ้ณภาพก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ 
 ระบบบาํบดันํ้ าเสีย  ในจงัหวดัขอนแก่นมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียง 4 แห่ง ท่ีมี
ระบบบาํบดันํ้ าเสีย  คือ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตาํบลหนองแก่ เทศบาลตาํบลเข่ือนอุบลรัตน์ และ
เทศบาลตาํบลชนบท ดงัแสดงตามตารางท่ี 19 

ตารางที ่  19 ระบบบาํบดันํ้าเสียในจงัหวดัขอนแก่น (ขอ้มูลปี พ.ศ.2551) 

อปท. 
สถานทีบ่ําบัดนํา้

เสีย 
พืน้ที(่ไร่) 

ประเภทบําบัด
ระบบนํา้เสีย 

ปริมาณนํา้เสียที่
เกดิขึน้ 

(ลบ.ม./วนั) 

ปริมาณนํา้เสียที่
เข้าระบบ  (ลบ.

ม./วนั) 
เทศบาลนครขอนแก่น บึงทุ่งสร้าง 118 บ่อเติมอากาศ 78,000 45,000 

เทศบาลตาํบลหนองแก    
อ.หนองเรือ 

 2 บ่อผึ่ง - - 

เทศบาลตาํบลเข่ือน 
อุบลรัตน์  อ.อุบลรัตน์ 

หลงัท่ีทาํการ
เทศบาลเดิม 

9 
บึงประดิษฐ+์ 

บ่อผึ่ง 
400 400 

เทศบาลตาํบลชนบท        
อ.ชนบท 

ริมหว้ยหนอง
เอียน 

 บึงประดิษฐ์ - - 

 

ท่ีมา : รายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น 2551 

 3) มลพิษทางอากาศและเสียง  มลพิษทางอากาศและเสียงในจงัหวดัขอนแก่นมีแนวโนม้
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับปัญหามลพิษทาง
อากาศและเสียงมักจะมีสาเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นท่ีอาํเภอนํ้ าพอง ซ่ึงมีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู ่ เช่น โรงงานนํ้ าตาล และโรงงานผลิตเยือ่กระดาษ และโรงโม่หิน ในเขตพื้นท่ี
อาํเภอภูผาม่าน จึงมกัมีการร้องเรียนจากชุมชนท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียงแหล่งดงักล่าว 
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 4  โครงสร้างและระบบบริการขั้นพืน้ฐาน 

         4.1 การคมนาคม 

 ทางรถยนต ์ มีทางหลวงแผน่ดิน 7 สาย พาดผา่น 
ทางหลวงหมายเลข 2      จากสระบุรี-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย 
ทางหลวงหมายเลข 12    จากขอนแก่น - เพชรบูรณ์ 
ทางหลวงหมายเลข 23    แยกจากหมายเลข 2 ผา่นอาํเภอบา้นไผ ่- มหาสารคาม 
ทางหลวงหมายเลข 201  เช่ือมขอนแก่น - ชยัภูมิ - เลย 
ทางหลวงหมายเลข 207  เช่ือมขอนแก่น - บุรีรัมย ์
ทางหลวงหมายเลข 208  เช่ือมขอนแก่น - มหาสารคาม 

            ทางหลวงหมายเลข 209  เช่ือมขอนแก่น – กาฬสินธ์ุ 

 ทางรถไฟ จากกรุงเทพฯ ถึงหนองคาย ขนานกบัทางหลวงหมายเลข 2  หรือถนนมิตรภาพ 
ผา่นอาํเภอในเขตพื้นท่ี คือ อาํเภอพล บา้นไผ ่บา้นแฮด เมืองขอนแก่น  นํ้าพอง และอาํเภอเขาสวนกวาง 

  ทางอากาศ   มีท่าอากาศยานพาณิชยข์องกรมการบินพาณิชย ์1 แห่ง  ห่างจากตวัเมือง 8 กม.
ขนาดพื้นท่ี 1,113 ไร่ อาคารรองรับผูโ้ดยสารได ้1,000 คน ขนาดทางว่ิง (RUNWAY) 45×3,050  เมตร         
มี 2 ทางวิ่ง โดยเปิดเสน้ทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น – กรุงเทพฯ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 55 นาที  
 

  4.2 การส่ือสารและโทรคมนาคม 
 1) ไปรษณียโ์ทรเลข   มีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข จาํนวน  27  แห่ง แยกเป็นประเภทรับฝาก 

(ปทฝ.)  3 แห่ง และประเภทรับ- จ่าย  (ปทจ.)  24 แห่ง 
 2) โทรศพัท์  เป็นท่ีตั้งของสํานักงานเขตโทรศพัท์ภูมิภาคท่ี 2 มีชุมสายท่ีมีเขตปฏิบติังานใน

จงัหวดัขอนแก่น 8 แห่ง คือ  
1. อาํเภอเมืองขอนแก่น 1  ครอบคลุมพ้ืนท่ีพระยนื  ท่าพระ ถนนเหล่านาดี  
2. อาํเภอเมืองขอนแก่น 2 ครอบคลุมพื้นท่ีบา้นฝาง บา้นทุ่ม โคกสี  ศิลา  ดอนยาง  
3. อาํเภอบา้นไผ ่ ครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอบา้นไผ ่ ชนบท  มญัจาคีรี  เปือยนอ้ย                 

โคกโพธ์ิไชย 
4. อาํเภอบา้นแฮด  ครอบคลุมพื้นท่ีบา้นแฮด  โนนศิลา  โนนสมบูรณ์  
5. อาํเภอพล  ครอบคลุมพื้นท่ีพล แวงใหญ่ หนองสองหอ้ง แวงนอ้ย  ท่านางแนว  
6. อาํเภอชุมแพ  ครอบคลุมพื้นท่ีชุมแพ  สีชมพ ู โนนหนั  ภูผาม่าน  นาจาน  
7. อาํเภอนํ้าพอง  ครอบคลุมพื้นท่ีนํ้ าพอง  เขาสวนกวาง  อุบลรัตน์  บา้นขาม   
8. อาํเภอกระนวน  ครอบคลุมพื้นท่ีกระนวน  ซาํสูง  หนองเรือ  ภูเวยีง  ดอนโมง 

          หนองแก  หนองนาคาํ   
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 หมายเลขท่ีเปิดใชแ้ลว้ 70,553 เลขหมาย เลขหมายท่ีมีผูเ้ช่า จาํนวน  50,995 เลขหมาย  เฉล่ีย  
6.64  เลขหมายต่อประชากร 100  คน  
   3) วิทยุและโทรทศัน์ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง จาํนวน 13 สถานี นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ
สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 สาํนกัประชาสัมพนัธ์เขต 1  และสถานีถ่ายทอดผ่านดาวเทียม
ของสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง  3  ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 7  ช่อง 5 และ 
Thai PBS 

4)  หนังสือพิมพท์อ้งถ่ิน  มีหนังสือพิมพท์อ้งถ่ิน จาํนวน 13 ฉบบั ประกอบดว้ย  ขอนแก่นนิวส์  
อีสานนิวส์  สยามนิวส์  อีสานโพสต์ แสงสุริยะ เสียงอีสาน วีคล่ีมิเร่อร์ อีสานรีวิว ไทยเสรี ข่าวอีสาน        
โฟกสัมิเร่อร์  อีสานบีชวีค และตะวนันิวส์ 

 4.3 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
                       1) การไฟฟ้า  แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีสําคญั คือ โรงไฟฟ้าพลงันํ้ าเข่ือนอุบลรัตน์ และ
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมนํ้ าพอง โดยมีกาํลงัผลิต 25.2  เมกกะวตัต์ และ 710 เมกกะวตัต์ตามลาํดับ  
สถานะการใชไ้ฟฟ้าของจงัหวดัขอนแก่น 475,740 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชแ้ลว้ 461,737 ครัวเรือน เป็นร้อยละ  
ท่ีมีไฟฟ้าใช ้97.06 รายละเอียดขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้า ดงัแสดงตามตารางท่ี 20 
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ตารางที ่ 20    แสดงขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้า จงัหวดัขอนแก่น 
อาํเภอ จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย) มูลค่าการใช้ไฟฟ้า (บาท) 

เมืองขอนแก่น 130,239 75,322,064.68 240,338,729.75 
บา้นฝาง 15,727 2,765,408.50 8,536,442.22 
พระยนื 8,585 1,431,155.84 4,067,355.99 
หนองเรือ 25,445 3,876,046.38 13,231,174.01 
ชุมแพ 28,407 6,294,705.49 22,510,373.28 
สีชมพ ู 17,611 1,650,376.86 5,445,287.09 
นํ้าพอง 47,583 9,112,457.81 28,732,331.47 
อุบลรัตน ์ 13,563 1,782,715.24 5,192,122.22 
กระนวน 19,951 3,538,973.01 10,716,169.22 
บา้นไผ ่ 29,659 6,841,055.95 22,322,952.28 
เปือยนอ้ย 5,301 488,610.85 1,529,222.56 
พล 21,465 4,336,394.61 14,201,752.94 
แวงใหญ่ 6,363 584,458.22 1,826,172.28 
แวงนอ้ย 10,300 1,084,983.32 3,369,771.55 
หนองสองหอ้ง 17,683 1,738,616.21 5,761,619.83 
ภูเวียง 21,328 2,323,931.70 7,850,645.33 
มญัจาคีรี 17,798 1,920,091.25 5,983,056.22 
ชนบท 11,811 1,335,431.33 4,133,888.12 
เขาสวนกวาง 6,959 939,381.70 2,179,425.76 
ภูผาม่าน 9,276 1,634,792.88 5,693,290.68 
ซาํสูง 5,113 674,880.95 1,889,101.65 
โคกโพธ์ิไชย 5,912 632,319.20 1,964,499.50 
หนองนาคาํ 5,281 523,925.44 1,629,562.95 
บา้นแฮด 6,653 1,751,628.32 5,778,086.36 
โนนศิลา 1,991 177,561.53 501,832.42 

รวม 487,004 132,761,967.27 425,384,865.68 

 
          ท่ีมา : สาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัขอนแก่น เดือนธนัวาคม 2554 
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                       2) การประปา  การประปา มีสํานักงานประปาอยู่ในพื้นท่ี จาํนวน 9 แห่ง ให้บริการจ่าย
นํ้ าประปา 8 แห่ง ไดแ้ก่ สาํนกังานประปาขอนแก่น บา้นไผ ่ชุมแพ นํ้ าพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ และ
เมืองพล จาํนวนผูใ้ชน้ํ้ ารวม 150,264 ราย กาํลงัการผลิตท่ีใชง้าน 203,880 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ปริมาณนํ้ าผลิต 
5,350,878 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้ าผลิตจ่าย 4,796,517 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้ าจาํหน่าย 3,489,446 
ลูกบาศกเ์มตร (ท่ีมา : สาํนกังานประปาเขต 6 ขอนแก่น ณ เดือนธนัวาคม 2554) 
 

ตารางที ่ 21   แสดงขอ้มูลการใชน้ํ้ าประปา จงัหวดัขอนแก่น 

ท่ีมา :  สาํนกังานประปาเขต 6 ขอนแก่น  เดือนธนัวาคม 2554 

5.  เศรษฐกจิจังหวดั   

 5.1  ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวดัขอนแก่น  

 จงัหวดัขอนแก่นมีมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (Gross Provincial Product : GPP) ใน
ราคาประจาํปี 2553 มีมูลค่า 155,469 ลา้นบาท สูงเป็นอนัดบั 2 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเป็นอนัดบั
ท่ี 12 ของประเทศ โดยมีมูลค่าเพิ่มข้ึนจากปี 2552 จาํนวน 11,663 ลา้นบาท   สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่าการ
ผลิตสูงสุดเท่ากบั 59,662 ลา้นบาท รองลงมาคือ สาขาการขายส่ง และการขายปลีก และสาขาเกษตรกรรม  มี
มูลค่าเท่ากบั 21,341 และ 19,414 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 มูลค่าผลิตภณัฑเ์ฉล่ียต่อคน (Per capita GPP)  ในปี 2553 จงัหวดัขอนแก่น มีรายได้
ประชากรต่อคนต่อปี  ประมาณ  82,211 บาท เป็นอนัดบั 1 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเป็นอนัดบัท่ี 
38 ของประเทศ โดยลาํดบั 1 ของประเทศคือ จงัหวดัระยอง มีรายไดป้ระชากรต่อคนต่อปี 1,137,470 บาท ดงั
แสดงตามตารางท่ี 22 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ ขอนแก่น บ้านไผ่ ชนบท กระนวน พล ชุมแพ หนองเรือ นํ้าพอง รวม 

จาํนวนผูใ้ชน้ํ้ า
ทั้งหมด (ราย) 

78,655 11,527 10,762 9,283 7,779 13,187 6,625 12,446 150,264 

กาํลงัผลิตท่ีใชง้าน 
(ลบ.ม./วนั) 

132,000 10,800 10,800 6,816 11,520 13,680 12,120 6,144 203,880 

ปริมาณนํ้าผลิต    
(ลบ.ม.) 

3,573,779 273,310 244,940 209,860 212,996 338,096 172,630 325,267 5,350,878 

ปริมาณนํ้าผลิตจ่าย 
(ลบ.ม.)  

3,203,687 267,180 237,817 205,660 206,890 329,165 160,809 185,309 4,796,517 

ปริมาณนํ้าจาํหน่าย 
(ลบ.ม.) 

2,203,970 210,288 187,602 161,836 147,069 245,069 109,798 223,814 3,489,446 
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ตารางที ่ 22  แสดงผลิตภณัฑม์วลรวม ตามราคาประจาํปี จาํแนกตามสาขาการผลิต จงัหวดัขอนแก่น 
                                                                               พ.ศ. 2548-2553                                        (หน่วย : ล้านบาท) 

สาขาการผลติ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
  (2005) (2006r) (2007r) (2008r) (2009p) (2010p1) 

      ภาคเกษตร 11,514 13,478 15,575 16,285 18,505 20,199
           เกษตรกรรม การล่าสตัว ์และการป่าไม ้ 11,030 12,920 14,786 15,618 17,753 19,414

           การประมง 484 558 789 668 753 785

      ภาคนอกเกษตร 85,584 103,392 110,441 118,113 125,301 135,271
           การทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,796 1,611 1,498 1,459 1,442 1,601

           การผลิตอุตสาหกรรม 31,255 43,341 45,394 51,174 54,565 59,662

           การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 1,926 2,178 2,233 2,249 2,667 2,861

           การก่อสร้าง 3,993 4,697 5,323 5,723 6,300 7,436

           การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต ์  
           จกัรยานยนต ์ของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือน 16,865 18,211 19,776 19,705 20,470 21,341

           โรงแรมและภตัตาคาร 2,268 1,905 1,837 2,012 2,187 2,439

           การขนส่ง สถานท่ีเกบ็สินคา้ และการคมนาคม 3,944 3,946 4,292 4,332 4,469 4,102

           ตวักลางทางการเงิน 2,869 3,601 3,928 4,269 4,460 4,796

           บริการดา้นอสงัหาริมทรัพย ์การใหเ้ช่า และบริการทางธุรกิจ 2,591 2,704 2,780 2,736 2,791 2,922

           การบริหารราชการแผน่ดินและการป้องกนัประเทศ  5,906 6,456 6,901 6,933 6,871 7,914

           รวมทั้งการประกนัสงัคม 
           การศึกษา 8,951 11,035 12,422 13,373 14,580 15,555

           การบริการดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ 2,605 2,967 3,315 3,405 3,760 3,869

           การใหบ้ริการชุมชน สงัคม และการบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ 482 606 604 602 593 629

           ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล 134 134 139 143 146 144

   ผลติภัณฑ์จังหวดั 97,098 116,870 126,016 134,399 143,806 155,469 
   มูลค่าผลิตภณัฑเ์ฉล่ียต่อคน (บาท) 52,648 62,976 67,528 71,658 76,385 82,211 
   ประชากร (1,000 คน) 1,844 1,856 1,866 1,876 1,883 1,891 

   ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 5.2  อตุสาหกรรม  
            สาขาอุตสาหกรรมของจงัหวดัขอนแก่น มีการขยายตวัในอตัราท่ีสูงอยา่งต่อเน่ือง  และเพิ่ม 

ความสําคญัต่อเศรษฐกิจของจงัหวดัมากข้ึนเป็นลาํดบั ประเภทของอุตสาหกรรมก็ไดเ้ร่ิมปรับเปล่ียนจาก
อุตสาหกรรมเกษตร มาเป็นอุตสาหกรรมวิศวการ แมจ้ะมีโรงงานขนาดใหญ่อยู่บา้ง แต่ส่วนใหญ่ยงัเป็น
อุตสาหกรรมขนาดยอ่มและขนาดกลางท่ีมีการจา้งแรงงานในทอ้งถ่ินสูง โดยขอ้มูลถึงปี พ.ศ.2554 มีโรงงาน
ท่ีจดทะเบียนประกอบกิจการ จาํนวน 4,723 แห่ง เงินทุน 71,194,170,715.- บาท การจา้งงาน 51,889  คน ดงั
แสดงตามตารางท่ี 23 

ตารางที ่  23   แสดงสถิติจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามหมวดอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2554 
 

ที ่ รายการ จํานวน เงนิลงทุน (บาท) 
การจ้างงาน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร 3,397 2,468,636,229 4,759 2,268 7,027 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 157 4,281,792,182 1,947 638 2,585 
3 อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 16 4,825,582,420   851  428 1,279 
4 อุตสาหกรรมส่ิงทอ 42 1,596,229,200 1,936 7,242  9,178 
5 อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย 25 432,318,500 1,059 6,256 7,315 
6 อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั  9 620,023,000   883 2,698 3,581 
7 อุตสาหกรรมไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้ 55 231,654,231   940 404 1,344 
8 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน 54 235,580,595 857 243 1,100 

9 
อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภณัฑจ์าก
กระดาษ 

13 22,487,205,000 1,096 420 1,516 

10 อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์ 20 123,439,000 154 63 217 
11 อุตสาหกรรมการเคมี 30 666,230,286 332 206 538 
12 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภณัฑ ์ 8 211,617,000 62 18 80 
13 อุตสาหกรรมยาง 24 106,152,000 274 58 332 
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 37   721,199,957 816 735 1,551 
15 อุตสาหกรรมอโลหะ 212 7,204,187,000 1,996 1,725 3,721 
16 อุตสาหกรรมโลหะ   4  76,667,000 240  0 240 
17 อุตสาหกรรมผลิตภณัฑโ์ลหะ 210 691,712,500 1,240 111 1,351 
18 อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 125    513,235,000 1,306 246 1,552 
19 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 16 4,482,155,000   472 2,284 2,756 
20 อุตสาหกรรมขนส่ง 180 4,837,472,400   2,245   462 2,707 
21 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 89 14,381,082,215   1,438   481 1,919 

รวม 4,723 71,194,170,715 24,903 26,986 51,889 

ท่ีมา : สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่น 
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5.3  ด้านเกษตรกรรม 
         การเกษตรเป็นอาชีพหลกัของจงัหวดัขอนแก่น มีประชากรในชนบทจาํนวน 1,320,061 คน  
คิดเป็นร้อยละ 75.8 ของประชากรทั้งจงัหวดั โดยมีครอบครัวท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 
55.27 ของครอบครัวทั้งหมด มีพื้นท่ีการเกษตร 4,369,043 ไร่ (ร้อยละ 64.19 ของพ้ืนท่ีจงัหวดั) โดยอยูใ่นเขต
ชลประทาน 757,542 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 13.14 ของพ้ืนท่ีการเกษตร หรือร้อยละ 8 ของพ้ืนท่ีจงัหวดั) จาํนวน
คนทาํงานภาคเกษตร 324,879 คน  โดยแยกเป็น 3  ดา้น   คือ  

1) ด้านกสิกรรม 
         ด้านพชื  พืชเศรษฐกิจท่ีทาํรายไดห้ลกัใหแ้ก่เกษตรกรในจงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ก่ ขา้ว       

ออ้ยโรงงาน มนัสาํปะหลงั และ ถัว่เหลือง   

ตารางที ่ 24   แสดงขอ้มูลการผลิต ปี พ.ศ.2554 

รายการ พืน้ทีเ่พาะปลูก(ไร่) ผลผลติรวม(ตัน)
ผลผลติต่อพืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว

(กก./ไร่) 
(1) ขา้ว    

     - ขา้วนาปรัง 261,401 136,451 522 

     - ขา้วนาปี 2,461,811 746,562 303.257 

(2) ออ้ยโรงงาน 410,358 4,587,830 11,180.067 

(3) มนัสาํปะหลงัโรงงาน 266,063 661,024 2,924 

(4) ถัว่เหลือง 32,197 8,285 257 

(5) ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ 7,738 4,551 588 

(6) ถัว่เขียว 1,493 116 78 

(7) ถัว่ลิสง 4,092 988 241 

(8) ยางพารา 47,604   

    -  เปิดกรีดยางได ้ 12,208 2,613 214 

  2) ด้านปศุสัตว์ 
   สัตวเ์ศรษฐกิจท่ีสาํคญั คือ โคนม และโคเน้ือ เล้ียงมากในเขตอาํเภอพล และบา้นไผ ่ส่วน
กระบือ  มีเล้ียงในอาํเภอเมือง และภูเวียง สาํหรับการเล้ียงสุกร เล้ียงมากท่ีอาํเภอบา้นไผ ่และอาํเภอเมือง ดงั
แสดงตามตารางท่ี 25 
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ตารางที ่ 25  แสดงขอ้มูลดา้นปศุสตัว ์ ปี พ.ศ.2554 

ที ่ ประเภท จํานวน (ตวั) หมายเหตุ 

1. โคนม 14,507 เฉล่ียรีดนํ้านมได ้10.19 กก./วนั/ตวั 
2. โคเน้ือ 242,086 มีทั้งลูกผสมและพนัธ์ุพื้นเมือง 
3. ไก่ไข่ 567,388  ปริมาณการผลิตไข่ไก่ 291 ฟอง/ตวั/ปี 
4. เป็ดไข่ 24,248 ปริมาณการผลิตไข่เป็ด 234 ฟอง/ตวั/ปี 
5. กระบือ 65,553  
6. สุกร 100,849  
7. ไก่เน้ือ 1,143,265  
8. เป็ดเน้ือ 457,777  
9. ไก่พื้นเมือง 2,779,830  

                   ทีม่า : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  เขต 4 ขอ้มูล ณ มิถุนายน 2554 

 3) ด้านการประมง  
  จงัหวดัขอนแก่นมีการเล้ียงปลากระจายในทุกอาํเภอ มีทั้งแบบยงัชีพและเชิงพาณิชย ์แบบยงั
ชีพส่วนใหญ่จะอยูใ่นเขตพื้นท่ีอาศยันํ้ าฝน แบบเชิงพาณิชย ์จะเป็นเกษตรกรผูเ้พาะพนัธ์ุปลา และเล้ียงปลาใน
กระชงั เกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพดา้นประมง มีจาํนวน 36,614 ครัวเรือน  เน้ือท่ี 72,542.24 ไร่ รวม 46,329 
บ่อ ปริมาณการจบัปลานํ้าจืด 14,415,961.73 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 19,904,067,543.87 บาท 

5.4  ด้านการเงินและการธนาคาร 
 จังหวดัขอนแก่น   เป็นท่ีตั้ งของธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ    และสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
รวมทั้งธนาคารพาณิชยส์าขาหลกัและสาขายอ่ย รวมทั้งส้ิน 88 แห่ง  (ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

 5.5  การค้าและบริการ 
 (1) โรงแรมและสถานท่ีพกั จาํนวน 70 แห่ง  หอ้งพกัรวมกวา่ 3,973 หอ้ง 
 (2)  สถานีบริการนํ้ ามนั จาํนวน 655 แห่ง ประกอบดว้ย  สถานีบริการ 222 แห่ง คลงันํ้ ามนั 4 

แห่ง  สถานีบริการบริการแก๊สหุงตม้ (LPG) 8 แห่ง และสถานีบริการแก๊สธรรมชาติ (NGV)     4 แห่ง 
 (3) ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ประกอบดว้ย เซ็นทรัล, แม็กโคร, เทสโกโ้ลตสั   และบ๊ิกซี 

สาํหรับศูนยก์ารคา้ขนาดกลางมี 3 แห่ง คือ หา้งสรรพสินคา้แฟร่ีพลาซ่า เซ็นโทซ่าและโอเอซีสพลาซ่า 
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6 งานประเพณสํีาคญั และแหล่งท่องเที่ยว 
      6.1 งานประเพณ ี
          “งานเทศกาลไหม ประเพณผูีกเส่ียว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น”   ระหว่างวนัท่ี 29 พฤศจิกายน
ถึง 10 ธนัวาคมของทุกปี เป็นงานเทศกาลประจาํปี เป็นงานท่ีรวบรวมผา้ไหมท่ีสวยงามและคุณภาพดีของ
จงัหวดัแลว้ ยงัมี “พิธีผกูเส่ียว” เพื่อสืบทอดวฒันธรรมประเพณีท่ีมีมายาวนาน (เส่ียว หมายถึง เพื่อนแท ้หรือ
เพื่อนตาย)   
         “งานสุดยอดประเพณีสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว”บริเวณริมบึง
แก่นนคร และถนนขา้วเหนียว (ถนนศรีจนัทร์) เทศบาลนครขอนแก่น ระหว่างวนัท่ี 13-15 เมษายนของทุกปี 
เป็นงานเทศกาลประจาํปีท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีกิจกรรมการทาํบุญตกับาตร การรดนํ้ า
ขอพรจากผูสู้งอาย ุขบวนแห่รถบุปพชาติ การละเล่นพื้นบา้น และการเล่นสาดนํ้ า โดยเฉพาะบริเวณถนนขา้ว
เหนียว (ถนนศรีจนัทร์) ท่ีจดัใหเ้ป็นเขตเล่นนํ้าสงกรานต ์ปลอดแอลกอฮอล ์ 
          “งานไหว้พระธาตุ”  ณ พระธาตุขามแก่น  วดัเจติยภูมิ   อาํเภอนํ้าพอง   ในวนัข้ึน 15 คํ่า  เดือน  6       
พระธาตุขามแก่น ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้น คู่เมือง ตามตาํนานเล่าวา่พระอรหนัตเ์มืองโมรีย ์อญัเชิญพระองัคารธาตุ
ของพระพทุธเจา้ ไปบรรจุไวใ้นพระธาตุพนม คร้ันเดินทางผา่นมาไดว้างพระองัคารธาตุบนตอมะขามใหญ่ท่ี
ตาย เม่ือเดินทางถึงพระธาตุพนม  ทราบวา่ไดบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุเรียบร้อยแลว้ จึงอญัเชิญพระองัคาร
ธาตุกลบัเสน้ทางเดิม แลว้ไดพ้บกบัส่ิงมหศัจรรย ์คือ ตอมะขามท่ีตายแลว้กลบัผลิก่ิงกา้น จึงสร้างเจดียค์รอบ
ตอมะขาม พร้อมนาํพระองัคารธาตุบรรจุไวภ้ายใน “พระธาตุขามแก่น”  

           “งานศิวะราตรี ปูชนียาลยั ปราสาทเปือยน้อย” งานแสดงแสง สี เสียง (MINI LIGHT & SOUND) ณ 
บริเวณปราสาทเปือยน้อย อาํเภอเปือยน้อย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปราสาท และเป็นการประชาสัมพนัธ์
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัขอนแก่น พร้อมกบัการสืบสานประเพณีผกูเส่ียว ซ่ึงมีการจดัพิธีดงักล่าวใน
งานดว้ย 
        “ประเพณอีอกพรรษา ไต้ประทปีโคโคมไฟ และวถีิอสีาน”  งานลอยกระทง หรือลอยประทีปโคม
ไฟในวนัออกพรรษา ณ บริเวณบึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น และบึงศรีฐาน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

        “ประเพณตีักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท” เป็นการจําลองพุทธประวัติ 
โดยพระภิกษุจาํนวนกว่า 500 รูป เดินจากบริเวณลานพระใหญ่บนยอดเขา ตามบนัไดนาคลงมายงัพื้นราบ
ศาลาวดัพระพุทธบาทภูพาน อาํเภออุบลรัตน์ สูง 1,049 ขั้น และทุกปีมีประชาชนกว่า 30,000 คน ร่วมตกั
บาตรเทโวอาหารแหง้ และจตุปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงหลงัจากเสร็จพิธีตกับาตรเทโวแลว้ จะมีการปล่อยโคมลมยกัษ ์
จุดตะไลยกัษ ์เพื่อเฉลิมฉลอง เน่ืองในช่วงเทศกาลออกพรรษาดว้ย 

 

 



บทที ่2 สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น                                                                        

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  พ.ศ.2556-2560  

48

      6.2 แหล่งท่องเที่ยว 
                ศาลเจ้าเทพารักษ์หลกัเมือง “ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง” ทีต่ั้ง ถนนเทพารักษ์ เทศบาลนคร 
ขอนแก่น เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวขอนแก่น ประดิษฐานอยู่หน้าศาลาสุขใจ 
ถนนเทพารักษ ์ ท่านเจา้คุณปู่พระราชสารธรรมมุนี และหลวงธุรนยัพินิจ อดีตผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น ได้
ริเร่ิมสร้างข้ึน โดยนาํหลกัศิลาจารึกจากโบราณสถานในทอ้งท่ีอาํเภอชุมแพมาประกอบพิธีทางพุทธศาสนา ตั้ง
เป็นศาลหลกัเมือง เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2499 
               พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น  ทีต่ั้ง ถนนหลงัศูนย์ราชการ  อาํเภอเมืองขอนแก่น 
เป็นท่ีเกบ็รวบรวม และจดัแสดงโบราณวตัถุ และศิลปวตัถุอนัมีค่า ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์  จนถึงสมยั
ประวติัศาสตร์ จดัแสดงโครงกระดูกมนุษยย์ุคหินใหม่บา้นเชียง เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ใบเสมาหินทรายขนาด
ใหญ่ ซ่ึงเป็นงานพทุธศิลป์สมยัทวาราวดี จาํหลกัภาพพุทธประวติัท่ีงดงามและสมบูรณ์มาก เปิดใหเ้ขา้ชมทุก
วนัเวลา 09.00-16.00 น. ค่าเขา้ชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท  โทร. 0-4324-6170 
              โฮงมูนมัง  ริมบึงแก่นนคร  เทศบาลนครขอนแก่น ท่ีเก็บรวบรวมเร่ืองราวอนัเป็นท่ีมาของเมือง
ขอนแก่น เป็นพิพิธภณัฑท่ี์สะทอ้นภาพวิถีชีวิต และความเป็นอยูข่องชาวขอนแก่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 5 โซน คือ โซนท่ี 1 แนะนาํเมืองขอนแก่น โซนท่ี 2 ประวติัศาสตร์เมืองขอนแก่น และ
วฒันธรรมโบราณ โซนท่ี 3 การตั้งเมือง โซนท่ี 4 บา้นเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น และโซนท่ี 5  
ขอนแก่นวนัน้ี เปิดให้เขา้ชมทุกวนั เวน้วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ค่าเขา้
ชมชาวไทย  ผูใ้หญ่ 20 บาท เดก็ 10 บาท  ชาวต่างชาติ 90 บาท โทร.  0-4327-1173 
              พระมหาธาตุแก่นนคร  (พระธาตุ 9 ช้ัน)  ภายในวดัหนองแวง (พระอารามหลวง) ริมบึงแก่นนคร 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูน เรือนยอดทรงเจดีย ์เป็นสถานท่ีบรรจุพระสารีริกธาตุ และ
รวบรวมคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา บานประตู หน้าต่าง แต่ละชั้นแกะสลกัภาพชาดก ภาพพุทธประวติั    
ภาพแกะสลกัรูปพรหม 16 ชั้น ภายในผนังทั้ง 4 ดา้น มีภาพประวติัเมืองขอนแก่น และชั้นท่ี 9 เป็นสถานท่ี
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกลางบุษบก และเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ตวัเมืองขอนแก่นท่ีสวยงาม  
               หอศิลปวัฒนธรรม ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด้านประตูสีฐาน) เป็นสถานท่ีจดันิทรรศการ
เ ก่ียวกับศิลปะแขนงต่าง  ๆ  และรวบรวมเ ร่ืองราวทางภู มิศาสตร์  และประวัติศาสตร์ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ โบราณคดี ชาติพนัธ์ุวิทยา สถาปัตยกรรมอีสาน ภูมิปัญญา
พื้นเมือง และอีสานในยคุปัจจุบนั โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั โทร. 0-4333-2035 
               สิมอสีาน  (ภายในวดัป่าแสงอรุณ) ต.พระลบั อ.เมืองขอนแก่น ห่างจากจังหวดั 3 กโิลเมตร           
เส้นทางขอนแก่น – กาฬสินธ์ุ   สิมอีสาน หรือ โบสถ ์เป็นอาคารมีความวิจิตร งดงาม ภาพเขียนฝาผนงัลายผา้
ไหมมัดหม่ี เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้ และอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน 
              หมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า ตําบลทรายมูล อําเภอนํ้าพอง ห่างจากจังหวัด 49 กิโลเมตรชาวบา้น
โคกสง่า  เ ดิมมีอาชีพขายยาสมุนไพร  ควบคู่กับการทํานามาตั้ งแต่ รุ่นปู่ย่าตายาย  แต่เ ม่ือปี  2494                     
พ่อใหญ่เคน  ยงลา หมอยาบา้นโคกสง่า จึงหาวิธีเรียกคนด้วยวิธีการใช้งูเห่ามาแสดงโชว์ เพื่อดึงดูดคน    
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แทนการเดินเขา้ไปเร่ขายเช่นแต่เดิม  การแสดงงู ในปัจจุบนัเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย ชาวบา้นจะเล้ียงงูจงอางไว้
ใตถุ้นบา้นเกือบทุกหลงัคาเรือน มีการจดัแสดงหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดให้น่าสนใจ เช่น การแสดงละครงู  
การชกมวยระหวา่งคนกบังู 
               เขื่อนอุบลรัตน์  อาํเภออุบลรัตน์  เรียกอีกช่ือว่า “เข่ือนพองหนีบ”  แนวต่อระหว่างเทือกเขา ภูเกา้    
ภูพานคาํ เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ภายในบริเวณมีร้านอาหาร บา้นพกับริการ และมีกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การนั่งเรือชมทศันียภาพเหนือเข่ือน เดินชมสวนไมใ้นวรรณคดี และสวนประติมากรรมไดโนเสาร์ และ
สนามกอลฟ์บริการดว้ย สอบถามรายละเอียด ท่ีทาํการเข่ือนอุบลรัตน์ขอนแก่น โทร.   0-4344-6231 หรือ 
กรุงเทพ ฯ โทร.0-2436-6046-8            
                 พระพุทธบาทภูพานคํา  อาํเภออุบลรัตน์   เป็นวดัท่ีมีพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ คือ หลวงพ่อ
ใหญ่หรือหลวงพอ่ขาว สูง 14 เมตร บริเวณใกลเ้คียง  มีพระพทุธบาทจาํลอง มีบนัไดข้ึนไปหนา้วดั 1,049 ขั้น 
เม่ือข้ึนไปบนวดัแลว้มองลงมาจะมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  
               บางแสน 2 และหาดจอมทอง  บ้านหินเพงิ ตําบลท่าเรือ อาํเภออุบลรัตน์  เป็นชายหาดริมทะเลสาบ
นํ้ าจืดเหนือเข่ือนอุบลรัตน์ สวยสะดุดตาเม่ือพระอาทิตยฉ์ายส่องลงมาในยามเยน็กระทบทิวเขาภูเกา้ ท่ีตั้ง
ตระหง่านอยู่ขา้งหลงั กิจกรรมทางนํ้ าท่ีน่าสนใจ คือ จักรยานนํ้ า บานาน่าโบ๊ต ห่วงยาง เรือสกู๊ตเตอร์ 
นอกจากน้ี ยงัมีบริการอาหารเลิศรสท่ีปรุงจากปลาในเข่ือนอุบลรัตน์  
               พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์  อําเภอภูเวียง อาคารพิพิธภณัฑแ์บ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนบริการ ส่วน
วิชาการ และส่วนนิทรรศการ โดยในส่วนจัดนิทรรศการ แบ่งพื้นท่ีแสดงเป็นการกําเนิดโลก หินแร่          
ซากดึกดาํบรรพ์ และหุ่นจาํลองไดโนเสาร์ เปิดให้เขา้ชมทุกวนั เวน้วนัพุธ ตั้ งแต่เวลา 09.00-17.00 น.      
โทร. 0-4343-8204-6 
               อุทยานแห่งชาติภูเวยีง  อาํเภอภูเวยีง มีพื้นท่ี 380 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม อาํเภอภูเวียง  อาํเภอสี
ชมพู ชุมแพ เวียงเก่า คน้พบซากกระดูกไดโนเสาร์ บนยอดภูประตูตีหมา หลุมขุดคน้ท่ี 1 พบฟอสซิล
ไดโนเสาร์ชนิดกินพืช  ลาํตวัสูงใหญ่ประมาณ 15 เมตร คอยาว หางยาว ท่ีไม่เคยพบท่ีใดมาก่อน จึงได้
อญัเชิญพระนามของสมเดจ็พระเทพฯ มาตั้งช่ือเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติวา่ “ภูเวียงโกซอรัส  สิรินธรเน่”   
              เมืองโบราณโนนเมือง อําเภอชุมแพ เส้นทางขอนแก่น–ชุมแพ (ทางหลวงหมายเลข 12)   ลกัษณะ
เป็นเนินดินรูปไข่มีพื้นท่ีประมาณ 170 ไร่  ลอ้มรอบดว้ยคูเมือง 2 ชั้น พบใบเสมาหินทรายศิลปะทวาราวดี 
ปักอยู่ในเมือง และพื้นท่ีโดยรอบ มีเศษภาชนะดินเผา ชนิดเขียนสีแดง ชนิดลาย ขูดขีด และลายเชือกทาบ 
การเดินทางผา่นตวัอาํเภอชุมแพ ถึงท่ีทาํการไปรษณีย ์เล้ียวซา้ยเขา้ไป 5 กิโลเมตร 
              ภูผาม่าน  อําเภอภูผาม่าน  เป็นภูเขาหินปูนทั้งลูก มีหน้าผาตดัตรง เป็นแนวด่ิง มองจากดา้นหน้า   
จะเห็นคลา้ยผา้ม่าน ความสูงประมาณ 520 เมตรจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง ความสูงวดัจากระดบัพื้นดิน
ประมาณ 300 เมตร ดา้นบนของภูผาม่านเป็นหินสลบักบัพื้นท่ีป่าไมไ้ผ ่มีสัตวป่์าประเภทลิง หมูป่า และเกง้
อาศยัอยู ่ มีถํ้าท่ีสาํรวจแลว้ ไดแ้ก่   ถํ้าคา้งคาว ถํ้าพระ ถํ้าเสือ เหมาะสาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีชอบการผจญภยั 
การไต่เขา การปีนหนา้ผาท่ีสูงชนั 
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               ถํา้ค้างคาว  อาํเภอภูผาม่าน  ตั้งอยูบ่นภูผาม่าน ห่างจากท่ีว่าการอาํเภอ 2.5 กิโลเมตร บริเวณหนา้ผา
ดา้นหน้าสูงจากระดบัพื้นดินประมาณ  100 เมตร  ภายในมีถํ้ ามีคา้งคาวขนาดเล็กอาศยันับลา้นตวั ทุกวนั
คา้งคาวจะออกจากถํ้าในเวลา 18.00 น. ใชเ้วลา 30-45 นาที บินออกเป็นกลุ่มยาวนบัสิบกิโลเมตร 
              ถํา้ภูตาหลอ  อาํเภอภูผาม่าน  เป็นถํ้าท่ีโอ่โถง พื้นท่ีประมาณไร่เศษ เพดานถํ้าสูง 5-7 เมตร มีหินงอก 
หินยอ้ย ซ่ึงอยู่ในสภาพท่ีเป็นธรรมชาติ  พื้นถํ้าเป็นดินเรียบ อากาศภายในเยน็สบาย หินบางกอ้นมีลกัษณะ
คลา้ยเข้ียวหนุมาน 
               นํ้าตกตาดฟ้า  อําเภอภูผาม่าน  เป็นนํ้ าตกท่ีเกิดจากห้วยตาดฟ้า ซ่ึงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนอาํเภอ        
ภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น กบั อาํเภอนํ้ าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ อยู่ในทอ้งท่ีบา้นดงสะคร่าน หมู่ 7 ตาํบล  
วงัสวาบ ห่างจากท่ีว่าการอาํเภอภูผาม่าน 40 กิโลเมตร มีชั้นนํ้ าตกประมาณ 5 ชั้น  ชั้นท่ีมีความสูง และความ
สวยงามมากท่ีสุด เป็นนํ้ าตกชั้นสุดทา้ย ท่ีมีความสูงประมาณ 80 เมตร เป็นนํ้ าตกท่ีมีความสูงมากท่ีสุดของ
อาํเภอภูผาม่าน  
             ผ้าไหมมัดหม่ี อาํเภอชนบท  เป็นเอกลกัษณ์ของอีสานท่ีมีวิธีการสร้างลายผา้ไหม  ดว้ยวิธีโบราณสืบ
ต่อกนัมา  โดยนาํเส้นไหมมามดัแลว้ยอ้มสีต่าง ๆ เม่ือนาํเส้นไหมท่ียอ้มสีไปทอ จะไดผ้า้ไหมท่ีมีลวดลาย
วิจิตร พิสดาร  สีสนัสวยงาม กรรมวิธี มดั-ยอ้ม เสน้ไหมน้ีชาวอีสานเรียกวา่ “มดัหม่ี” 
 

7 .การเมืองการปกครอง 

        จงัหวดัขอนแก่น มีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 10 คน ตามการกาํหนด
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัขอนแก่น 10 เขต ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา 
เล่ม 128  ตอนท่ี 19 ก  วนัท่ี 24 มีนาคม 2554  ดงัแสดงตามตารางท่ี 26 
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ตารางที ่ 26  การกาํหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัขอนแก่น 
 

เขตเลอืกตั้ง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พืน้ที ่

เขต 1 1 อาํเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลนคร
ขอนแก่น เทศบาลตาํบลเมืองเก่า เทศบาลตาํบล 
บา้นเป็ด และตาํบลแดงใหญ่ 

เขต 2 1 1. อาํเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลตาํบล 
บา้นทุ่ม เทศบาลตาํบลพระลบั เทศบาลตาํบล 
หนองตูม เทศบาลตาํบลท่าพระ ตาํบลโคกสี 
ตาํบลบึงเนียม ตาํบลบา้นหวา้ ตาํบลดอนชา้ง 
ตาํบลดอนหนั ตาํบลศิลา และตาํบลท่าพระ) 
2.อาํเภอซาํสูง 

เขต 3 1 1. อาํเภอนํ้าพอง 
2. อาํเภอกระนวน 

เขต 4 1 1. อาํเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลตาํบล 
บา้นคอ้ เทศบาลตาํบลสาํราญ เทศบาลตาํบล 
โนนท่อน และเทศบาลตาํบลสาวะถี)  
2. อาํเภอเขาสวนกวาง 
3. อาํเภออุบลรัตน์ 
4. อาํเภอบา้นฝาง 

เขต 5  1 1. อาํเภอหนองนาคาํ 
2. อาํเภอภูเวยีง 
3. อาํเภอเวียงเก่า 
4. อาํเภอสีชมพ ู(ยกเวน้ตาํบลนาจาน 
ตาํบลซาํยาง ตาํบลภูห่าน และตาํบลหนองแดง) 

เขต 6 1 1. อาํเภอชุมแพ 
2. อาํเภอภูผาม่าน 
3. อาํเภอสีชมพ ู(เฉพาะตาํบลนาจาน ตาํบล 
ซาํยาง ตาํบลภูห่าน และตาํบลหนองแดง) 

เขต 7 1  1. อาํเภอหนองเรือ 
2. อาํเภอมญัจาคีรี 
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เขตเลอืกตั้ง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พืน้ที ่

เขต 8  1 1. อาํเภอพล 
2. อาํเภอแวงนอ้ย 
3. อาํเภอแวงใหญ่ 
4. อาํเภอโคกโพธ์ิไชย 

เขต 9 1 1. อาํเภอหนองสองหอ้ง 
2. อาํเภอโนนศิลา 
3. อาํเภอชนบท 
4. อาํเภอเปือยนอ้ย 

เขต 10 1 1. อาํเภอบา้นไผ ่
2. อาํเภอบา้นแฮด 
3. อาํเภอพระยนื 

 
ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งจงัหวดัขอนแก่น 
 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีจาํนวน  42  คน แบ่งตามเขตเลือกตั้ง โดย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดก้าํหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ออกเป็น 
42 เขตเลือกตั้ง ดงัแสดงตามตารางท่ี   27 

 

ตารางที ่ 27   การกาํหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 

อาํเภอ จํานวน
สมาชิกฯ 

จํานวนเขต
เลอืกตั้ง 

เขตเลอืกตั้ง
ที ่

พืน้ที่ 

เมืองขอนแก่น 9 9 1 เฉพาะพ้ืนท่ีเทศบาลนครขอนแก่น ดงัน้ี 
(1) มหาวทิยาลยัขอนแก่น หมู่ท่ี16 
(2) ชุมชนเทศบาลสามเหล่ียม หมู่ท่ี 16 
(3) ชุมชนบา้นหนองแวง หมู่ท่ี 14 
(4) ชุมชนวดัป่าอดุลยาราหมู่ท่ี .14 
(5) ชุมชนหลงัศนูยร์าชการ หมู่ท่ี 13 

- บริเวณแยกถนนหลงัศนูยร์าชการตดักบัถนน
มิตรภาพฝ่ังทิศเหนือของถนนหลงัศนูยร์าชการ
ไปทางทิศตะวนัออกจรดถนนกสิกรทุ่งสร้าง 
- บริเวณแยกถนนกสิกรทุ่งสร้างตดักบัถนนหลงั
ศนูยร์าชการไปทางทิศเหนือจรดถนนจอมพล 

(6) ชุมชนดอนหญา้นาง หมู่ท่ี 13 
    (7) ชุมชนบา้นโนนชยั หมู่ท่ี 12 
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อาํเภอ จํานวน
สมาชิกฯ 

จํานวนเขต
เลอืกตั้ง 

เขตเลอืกตั้ง
ที ่

พืน้ที่ 

   2 เฉพาะพ้ืนท่ีเทศบาลนครขอนแก่น ดงัน้ี 
(1) ถนนจอมพล ม.12 
(2) ชุมชนศูนยร์าชการ ม.13 
(3) ชุมชนถนนมิตรภาพฝ่ังทิศ 

ตะวนัออกตั้งแต่แยกถนนหลงัศูนยร์าชการไปทางทิศใต้
จรดถนนศรีจนัทร์ 

(4) ถนนศรีจนัทร์ ฝ่ังทิศเหนือตั้งแต่แยก 
ถนนมิตรภาพตดักบัถนนศรีจนัทร์ไปทางทิศตะวนัออก
จรดถนนหนา้เมือง 

    (5) ถนนหนา้เมือง ฝ่ังทิศตะวนัออก 
ตั้งแต่แยกถนนศรีจนัทร์ไปทางทิศเหนือจรดถนนร่ืนรมย ์
 

    (6) ถนนร่ืนรมย ์ฝ่ังทางทิศเหนือตั้งแต่ 
แยกถนนหนา้เมืองไปทางทิศตะวนัตกจรดคลองร่อง
เหมือง 

    (7) คล่องร่องเหมือง ฝ่ังทิศเหนือตั้งแต่ 
แยกถนนร่ืนรมยต์ดักบัคลองร่องเหมืองเลียบตามคลอง 
ร่องเหมืองไปทางทิศตะวนัออกจรดถนนชวนช่ืน หมู่ท่ี 4 
       (8) ตาํบลในเมือง หมู่ท่ี 4 ทั้งหมด 
       (9)  ชุมชนบา้นหนองใหญ่ หมู่ท่ี 6 

   3 เฉพาะพ้ืนท่ีเทศบาลนครขอนแก่น ดงัน้ี 
(1) ชุมชนบา้นศรีฐาน หมู่ท่ี 7 ทั้งหมด 
(2) ถนนมิตรภาพ ฝ่ังทางทิศตะวนัตก 

บริเวณตั้งแต่แยกถนนมิตรภาพตดักบัถนนมะลิวลัยไ์ปทาง
ทิศใตข้องถนนมิตรภาพจรดถนนศรีจนัทร์ 

(3) ถนนศรีจนัทร์ ฝ่ังทางทิศใตต้ั้งแต่ 
แยกถนนศรีจนัทร์ไปทางทิศใตจ้รดถนนร่ืนรมย ์

    (4) ถนนหนา้เมือง ฝ่ังทางทิศตะวนัตก 
ตั้งแต่แยกถนนศรีจนัทร์ไปทางทิศใตจ้รดถนนร่ืนรมย ์

(5)  ถนนร่ืนรมย ์ฝ่ังทางทิศใต ้ตั้งแต่ 
แยกถนนหนา้เมืองไปทางทิศตะวนัตกจรดคลองร่อง
เหมือง 

(6) คลองร่องเหมือง ฝ่ังทางทิศใตต้ั้งแต่ 
แยกถนนร่ืนรมยต์ดักบัคลองร่องเหมืองเลียบตามคลอง
ร่องเหมืองไปทางทิศตะวนัออกจรดถนนชวนช่ืน หมู่ท่ี 1 

    (7) ชุมชนบา้นโนนทนั เฉพาะหมู่ท่ี 1, 2 และหมู่ 3 
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อาํเภอ จํานวน
สมาชิกฯ 

จํานวนเขต
เลอืกตั้ง 

เขตเลอืกตั้ง
ที ่

พืน้ที่ 

           (8) ชุมชนแก่นนคร หมู่ท่ี 17 
           (9) ชุมชนหนองวดั หมู่ท่ี 17 
           (10) ชุมชนวฒุาราม หมู่ท่ี 17 
           (11) ชุมชนสนามกีฬา ถนนเหล่านาดี 
           (12) ชุมชนเคหะ 
           (13) ชุมชนบา้นตมู 
           (14) ชุมชนวดักลาง 
           (15) ชุมชนวดัธาตุ 
           (16) ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 
           (17) ชุมชนเทคโนโลยภีาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
     
   4 1.ตาํบลบา้นเป็ด 

2.ตาํบลเมืองเก่า 
   5 1.ตาํบลบา้นหวา้ 

2.ตาํบลดอนชา้ง 
3.ตาํบลท่าพระ 
4.ตาํบลดอนหนั 
5.เทศบาลตาํบลท่าพระ 

   6 1.ตาํบลบึงเนียม  
2.ตาํบลพระลบั  
3.ตาํบลโคกสี  
4.ตาํบลหนองตูม 

   7 1.ตาํบลศิลา 
    8 1.เทศบาลตาํบลสาวะถี 

2.ตาํบลบา้นทุ่ม 
3.ตาํบลแดงใหญ่ 

   9 1.เทศบาลตาํบลบา้นคอ้ 
2. ตาํบลโนนท่อน 
3. ตาํบลสาํราญ 

ชุมแพ 3 3 1 1.เทศบาลเมืองชุมแพ 
2.ตาํบลชุมแพ 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

2 1.เทศบาลตาํบลโคกสูงสัมพนัธ์ 
2.ตาํบลหนองเสาเลา้ 
3.ตาํบลโนนอุดม 
4.ตาํบลขวัเรียง 
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อาํเภอ จํานวน
สมาชิกฯ 

จํานวนเขต
เลอืกตั้ง 

เขตเลอืกตั้ง
ที ่

พืน้ที่ 

    5.ตาํบลไชยสอ 
6.ตาํบลหนองไผ ่
7.ตาํบลนาเพียง 

   3 1.เทศบาลตาํบลโนนหนั 
2.ตาํบลหนองเขียด 
3.ตาํบลโนนหนั 
4.ตาํบลวงัหินลาด 
5.ตาํบลโนนสะอาด 
6.ตาํบลนาหนองทุ่ม 

นํ้าพอง 2 2 1 1.ตาํบลสะอาด 
2.เทศบาลตาํบลลาํนํ้าพอง  

    3.ตาํบลกดุนํ้าใส  
4. ตาํบลม่วงหวาน 
5.ตาํบลวงัชยั 
6.เทศบาลตาํบลวงัชยั 
7.เทศบาลตาํบลนํ้าพอง 

   2 1.ตาํบลพงัทุย 
2.ตาํบลบวัเงิน 
3.ตาํบลทรายมูล 
4.ตาํบลท่ากระเสริม 
5.ตาํบลบวัใหญ่ 
6.ตาํบลบา้นขาม 
7.ตาํบลหนองกงุ เฉพาะหมู่ท่ี 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 และหมู่ 11 

สีชมพ ู 2 2 1 1.ตาํบลสีชมพ ู
2.ตาํบลวงัเพ่ิม 
3.ตาํบลศรีสุข 
4.ตาํบลบริบูรณ์ 
5.ทศบาลตาํบลสีชมพ ู

   2 1.ตาํบลนาจาน 
2.ตาํบลหนองแดง 
3.ตาํบลซาํยาง 
4.ตาํบลภหู่าน 
5.ตาํบลบา้นใหม่ 
6.ตาํบลดงลาน 
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อาํเภอ จํานวน
สมาชิกฯ 

จํานวนเขต
เลอืกตั้ง 

เขตเลอืกตั้ง
ที ่

พืน้ที่ 

หนองสองหอ้ง 2 2 1 1.ตาํบลหนองสองหอ้ง 
2.ตาํบลดงเคง็ 
3.ตาํบลตะกัว่ป่า 
4.ตาํบลหนองไผล่อ้ม 
5.ตาํบลดอนดู่ 
6.เทศบาลตาํบลหนองสองหอ้ง 

   2 1.ตาํบลหนองเมก็            7.ตาํบลวงัหิน 
2.ตาํบลหนัโจด 
3.ตาํบลโนนธาตุ 
4.ตาํบลดอนดัง่ 
5.ตาํบลคึมชาด 
6.ตาํบลสาํโรง 

พล 2 2 1 1.เขตเทศบาลเมืองเมืองพล 
2.ตาํบลเก่าง้ิว 
3. ตาํบลเพก็ใหญ่ 
4.ตาํบลหวัทุ่ง 
5.ตาํบลหนองแวงนางเบา้ 
6.ตาํบลลอมคอม 

   2 1.ตาํบลโจดหนองแก 
2.ตาํบลโสกนกเตน็ 
3.ตาํบลเมืองพล 
4.ตาํบลโนนข่า 
5.ตาํบลหนองแวงโสกพระ 
6.ตาํบลหนองมะเขือ 
7.ตาํบลโคกสง่า 

บา้นไผ ่ 2 2 1 เฉพาะพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ ่ดงัน้ี  
(1) ตาํบลบา้นไผ ่
(2) ตาํบลในเมือง เฉพาะหมู่ท่ี 1  

    เฉพาะพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ ่ดงัน้ี 
(1) ตาํบลหินตั้ง 
(2) ตาํบลบา้นลาน 
(3) ตาํบลแคนเหนือ 
(4) ตาํบลป่าปอ 
(5) ตาํบลหนองนํ้าใส 
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อาํเภอ จํานวน
สมาชิกฯ 

จํานวนเขต
เลอืกตั้ง 

เขตเลอืกตั้ง
ที ่

พืน้ที่ 

หนองเรือ 2 2 1 1.เทศบาลตาํบลหนองเรือ 
2.เทศบาลตาํบลดอนโมง 
3.ตาํบลหนองเรือ 
4.ตาํบลโนนทอง 
5.ตาํบลโนนทนั 
6.ตาํบลบา้นกง 
7.ตาํบลบา้นผอื 

   2 1.เทศบาลตาํบลหนองแก 
2.ตาํบลจระเข ้
3.ตาํบลบา้นเมง็ 
4.ตาํบลกดุกวา้ง 
5.ตาํบลโนนสะอาด    6.ตาํบลยางคาํ 

อุบลรัตน์ 1 1  ทุกตาํบล 
กระนวน 1 1  ทุกตาํบล 
ภเูวยีง 1 1  ทุกตาํบล 
แวงใหญ่ 1 1  ทุกตาํบล 
แวงนอ้ย 1 1  ทุกตาํบล 
มญัจาคีรี 1 1  ทุกตาํบล 
ภผูาม่าน 1 1  ทุกตาํบล 
พระยนื 1 1  ทุกตาํบล 
เปือยนอ้ย 1 1  ทุกตาํบล 
บา้นฝาง 1 1  ทุกตาํบล 
ชนบท 1 1  ทุกตาํบล 
เขาสวนกวาง 1 1  ทุกตาํบล 
หนองนาคาํ 1 1  ทุกตาํบล 
บา้นแฮด 1 1  ทุกตาํบล 
โนนศิลา 1 1  ทุกตาํบล 
ซาํสูง 1 1  ทุกตาํบล 
โคกโพธ์ิไชย 1 1  ทุกตาํบล 
เวยีงเก่า 1 1  ทุกตาํบล 
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 การเลอืกตั้งนายกองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2555 ใน 
26 อาํเภอ มีดงัน้ี 

  จาํนวนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง      1,325,049     คน  
   -  จาํนวนผูม้าใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง  629,008     คน     คิดเป็นร้อยละ  47.47 
         -  จาํนวนบตัรเสีย                      7,786     บตัร    คิดเป็นร้อยละ   1.23        

 
 

 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น    
1. โครงสร้างและอตัรากาํลงัขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

                   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ประกอบดว้ย  สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
และฝ่ายบริหาร โดยมีโครงสร้างและอตัรากาํลงัดงัแสดงตามรูปท่ี  5 

รูปที ่ 5   แสดงโครงสร้างและอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา อบจ. 

ประธานสภา อบจ. 

รองประธานสภา อบจ. 

สมาชิกสภา อบจ.ขก. 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

รองนายก อบจ. รองนายก อบจ. รองนายก อบจ. 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

สาํนกั
ปลดัฯ 

กอง
กิจการ
สภาฯ 

 กองคลงั 
 
 

กองช่าง กองการ 
ศึกษา 

กองพสัดุ
และ

ทรัพยสิ์น 

กองการ
เจา้หนา้ท่ี 

กอง
กิจการ
ขนส่ง  

กองแผน 
และ

งบประมาณ 
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                    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   มีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จาํนวน   
42   คน   ประกอบดว้ย  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 คน รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั 2 คน และมีคณะกรรมการประจาํสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รวม 14 คณะ   ไดแ้ก่ 

 1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดว้ย 3 คณะ  
 1.1) คณะกรรมการสามญัประจาํสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

 1.2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 1.3) คณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

 2) คณะกรรมการวสิามัญ  ประกอบดว้ย 11 คณะ 
 2.1) คณะกรรมการสงัคมสงเคราะห์และสวสัดิการประชาชน 
 2.2) คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ 
 2.3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามมติสภาองคก์ารบริหาร 
                ส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 2.4) คณะกรรมการสุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

 2.5) คณะกรรมการกีฬาและการท่องเท่ียว 
   2.6) คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์ 
   2.7) คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   2.8) คณะกรรมการศึกษา - เทคโนโลย ี
  2.9) คณะกรรมการโยธา - คมนาคม 
  2.10)  คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา 
                   ทอ้งถ่ิน 
   2.11) คณะกรรมการพฒันารายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

 

            ฝ่ายบริหาร   ประกอบดว้ยนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1 คน  โดยนายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตพ้ืนท่ีทั้งจงัหวดัขอนแก่น  และ
มีรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน  3 คน ซ่ึงแต่งตั้งโดยนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น   
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ทาํหนา้ท่ี
ปกครองบงัคบับญัชา รองจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น และรองนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น ตามลาํดบั 
 ณ วนัท่ี 1  เมษายน 2555  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีขา้ราชการองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น และอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 854  คน แยกเป็น
ขา้ราชการ  695  คน  ลูกจา้งประจาํ  54  คน  พนกังานจา้งผูเ้ช่ียวชาญ  2 คน  พนกังานจา้งตามภารกิจ 95  คน  
และพนกังานจา้งทัว่ไป  8  คน    
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ตารางที ่ 28  แสดงอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2555) 

 

ท่ี ส่วนราชการ 

จาํนวนอตัรากาํลงั 

ขา้ราชการ 
ลกูจา้ง 
ประจาํ 

พนกังาน
จา้ง

ผูเ้ช่ียวชาญ 

พนกังาน
จา้งตาม
ภารกิจ 

พนกังาน
จา้งทัว่ไป 

1 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

27 9 - 9 6 

2 กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น 

10 - - 3 - 

3 กองแผนและงบประมาณ 19 - 1 3 - 
4 กองคลงั 24 1 - 1 - 
5 กองช่าง 58 18 - 25 2 
6 กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 18 - - 11 - 
7 กองกิจการขนส่ง 9 1 - 21 - 
8 กองพสัดุและทรัพยสิ์น 16 - - 2 - 
9 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 - - - - 
10 กองการเจา้หนา้ท่ี 11 - 1 2 - 
11 โรงเรียน 19 โรง 501 25 - 18 - 

รวม 695 54 2 95  8 

ท่ีมา :  กองการเจา้หนา้ท่ี องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

2. การคลงัองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

(1) รายรับ  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดป้ระมาณการรายรับปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556 ไวป้ระมาณ 1,050,000,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จาํนวน 21,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.96 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประมาณการรายรับซ่ึงไม่
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไวป้ระมาณ 1,071,000,000 บาท เม่ือพิจารณารายรับขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ขอนแก่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นตน้มา จะพบว่า มีรายรับลดลง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
มีรายรับมากกว่าปีงบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556 คิดเป็นร้อยละ 4.76 และ 6.62  ตามลาํดับ 
(ประมาณการรายรับปี 2554 จาํนวน 1,124,544,628.34 บาท) สาเหตุท่ีประมาณการรายรับลดลง เน่ืองจาก 
  1) เงินรายรับจากหมวดภาษีอากรในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ลดลง โดยเฉพาะภาษีท่ีรัฐ
จดัเก็บแลว้จดัสรรให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประกอบดว้ย ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั และภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ลดลงจากปี 2554 จาํนวนประมาณ 66,487,252.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.45 
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  2) เงินรายรับจากหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ดลดลง ซ่ึงเป็นเงินรายไดท่ี้ไดรั้บจากการขายแบบ
แปลนหรือรายละเอียด และรายไดเ้บ็ดเตล็ด ลดลงประมาณ 967,905 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.55 โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีรายรับจากหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด จาํนวน 2,200,000 บาท และในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 มีรายรับจากหมวดรายไดเ้บด็เตลด็ จาํนวน 3,167,905 บาท  

ตารางที ่29 แสดงประมาณการรายรับขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ปีงบประมาณ  
                พ.ศ. 2552-2556 

หมวด/ประเภท 
ประมาณการ
รายรบั 
ปี 2556 

รายรบัปีงบประมาณ 2555 รบัจรงิ 

ประมาณการ รบัจรงิ 
ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 

รายรบั (1 ต.ค.54 –    
10 พ.ค.55) 

1. หมวดภาษอีากร         

  - ภาษีมลูคา่เพิม่ พ.ร.บ. 
องคก์ารฯ  

   
188,385,000.00  

  
190,000,000.00 

  
186,386,361.88 

   
194,400,058.46  

  
172,254,492.58 

  
195,110,063.06 

  - ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม 
พ.ร.บ. แผนฯ  

   
120,000,000.00  

  
125,135,000.00 

  
89,644,185.37 

   
140,202,774.02  

  
151,365,914.03 

  
113,059,397.93 

  - ภาษีคา่ธรรมเนยีม
รถยนตแ์ละลอ้เลือ่น  

   
440,000,000.00  

  
443,400,004.00 

  
295,032,856.12 

   
479,437,303.92  

  
434,710,405.18 

  
369,912,395.98 

  - คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม     
130,000,000.00  

  
130,000,000.00 

  
80,660,004.49 

   
124,968,480.17  

  
119,406,830.78 

  
134,377,411.95 

  - คา่ภาคหลวงแร่     
2,000,000.00  

  
2,000,000.00 

  
3,664,041.10 

   
3,286,514.87  

  
4,192,292.36 

  
1,089,944.39 

  - ภาษีบํารุงองคก์ารฯจาก
น้ํามัน  

   
8,000,000.00  

  
7,000,000.00 

  
5,410,813.10 

   
8,835,284.62  

  
7,700,189.85 

  
4,051,134.39 

  - ภาษีบํารุงองคก์ารฯ จาก
ยาสบู  

   
70,000,000.00  

  
66,000,000.00 

  
51,175,159.64 

   
78,891,840.48  

  
67,599,064.32 

  
64,635,064.52 

รวมหมวดภาษอีากร    
958,385,000.00  

  
963,535,004.00 

  
711,973,421.70 

   
1,030,022,256.54  

  
957,229,189.10 

  
882,235,412.22 

 2. หมวดคา่ธรรมเนยีม        

  - คา่ธรรมเนยีมบรกิารชอ่ง
จอดรถ  

- - - - -  

  - คา่ธรรมเนยีมและคา่เชา่
เครือ่งจักรกล  

   
30,000.00  

  
30,000.00 

  
3,200.00 

   
35,200.00  

  
31,300.00 

  
38,400.00 

  - คา่ใบอนุญาตตาม
กฎหมายทีด่นิ มาตรา 9  

   
5,000.00  

  
5,000.00   

   
-   

  
6,400.00 

  
1,240.00 

  - คา่ธรรมเนยีมผูพั้กใน
โรงแรม  

   
1,000,000.00  

  
1,000,000.00 

  
921,959.00 

   
760,777.43  

  
377,236.20 

  
265,900.00 

  - คา่ปรับผดิสญัญาจา้ง  
   

800,000.00  
  

500,000.00 
  

707,219.00 
   

1,272,143.00  
  

57,126.00 
  

896,059.00 

  - คา่ธรรมเนยีมตรวจสอบ
คณุภาพวสัด ุ 

   
250,000.00  

  
250,000.00 

  
211,014.00 

   
376,820.00  

  
297,260.00 

  
200,350.00 

  - คา่ธรรมเนยีมการใช ้
น้ําประปาบาดาล  

   
20,000.00  

  
20,000.00 

  
9,392.00 

   
19,212.00  

  
18,268.00 

 
19,697.50 

  - คา่ธรรมเนยีมสมัครรับ
เลอืกตัง้  

   
10,000.00  

  
400,000.00 

  
180,000.00 

   
24,000.00  

  
4,000.00 

  - คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีน
พาณชิย ์ 

  
    

   
65,080.00  

  
284,430.00 

  
234,040.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนยีม 
   

2,115,000.00  
  

2,205,000.00 
  

2,032,784.00 
   

2,553,232.43  
  

1,076,020.20 
  

1,655,686.50 

 3. หมวดรายไดจ้าก
ทรพัยส์นิ  

      

  - คา่เชา่สถานขีนสง่ตดิตัง้
ป้ายโฆษณา  

- - - - - - 

  - คา่บรกิารหอ้งสขุาสถานี
ขนสง่  

- - - - - - 

- คา่เชา่สถานขีนสง่ตดิตัง้
เครือ่ง ATM 

- - - - - - 

  - คา่เชา่สถานที ่    
200,000.00  

  
100,000.00 

  
83,800.00 

   
96,000.00  

  
148,443.76 

  
212,053.99 

  - ดอกเบีย้เงนิฝาก     
7,000,000.00  

  
6,200,000.00 

  
4,243,260.95 

   
5,638,897.37  

  
6,545,929.30 

  
6,411,534.68 

 รวมหมวดรายไดจ้าก
ทรพัยส์นิ  

   
7,200,000.00  

  
6,300,000.00 

  
4,327,060.95 

   
5,734,897.37  

  
6,694,373.06 

  
6,623,588.67 
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หมวด/ประเภท 
ประมาณการ
รายรบั 
ปี 2556 

รายรบัปีงบประมาณ 2555 รบัจรงิ 

ประมาณการ รบัจรงิ 
ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 

รายรบั (1 ต.ค.54 –    
10 พ.ค.55) 

 4.หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด        

  - คา่ขายแบบแปลนหรอื
รายละเอยีด  

   
2,000,000.00  

  
2,000,000.00 

  
2,650,850.00 

  
3,002,700.00 

   
3,501,850.00  

  
3,167,750.00 

- คา่รายไดเ้บ็ดเตล็ด    
200,000.00  

  
200,000.00 

  
182,190.38 

  
165,205.00 

   
283,712.00  

  
581,560.83 

 รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด    
2,200,000.00  

  
2,200,000.00 

  
2,833,040.38 

  
3,167,905.00 

   
3,785,562.00  

  
3,749,310.83 

5.หมวดรายไดจ้ากทนุ       

  - คา่ขายทอดตลาด
ทรัพยส์นิ  

   
100,000.00  

  
160,000.00 

  
53,670.00 

  
144,850.00 

   
165,150.00  

  
161,630.00 

 รวมหมวดรายไดจ้ากทนุ     
100,000.00  

  
160,000.00 

  
53,670.00 

  
144,850.00 

   
165,150.00  

  
161,630.00 

 รวมประมาณการรายได ้    
970,000,000.00  

  
974,400,004.00 

  
721,219,977.03 

  
1,041,623,141.34 

   
968,950,294.36  

  
894,425,628.22 

  6.เงนิอดุหนุนท่ัวไป 
(ตราขอ้บัญญัต)ิ  

   
80,000,000.00  

  
96,599,996.00 

  
76,227,813.00 

  
82,921,487.00 

   
50,898,157.00  

  
221,166,258.20 

รวมประมาณการตาม
ขอ้บญัญตัฯิ    

1,050,000,000.00  
  

1,071,000,000.00 

  
797,447,790.03 

  
1,124,544,628.34 

   
1,019,848,451.36  

  
1,115,591,886.42 

  7.เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 
(กรมสง่เสรมิฯ)  

- -   
193,979,797.30 

  
277,434,555.59 

   
344,823,478.10  

  
230,225,388.67 

8.เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิดา้น
การศกึษา 

- -   
154,865,750.42 

  
275,771,717.38 

   
250,961,481.15  

  
230,429,447.49 

 9.เงนิรายไดส้ถานขีนสง่ (งบ
เฉพาะการ)  

-   
10,218,000.00 

  
3,932,417.21 

  
8,379,354.81 

   
9,198,826.23  

  
9,429,560.64 

รวมประมาณการราบรบั
ท ัง้ส ิน้    

1,050,000,000.00 
  

1,116,873,600.00 
  

1,171,644,354.96 
  

2,252,726,656.12 
   

1,778,536,236.84  
  

1,585,676,283.22 

รวมรายรบัท ัง้ส ิน้    
1,050,000,000.00 

  
1,116,873,600.00 

  
1,171,644,354.96 

  
2,252,726,656.12 

   
1,778,536,236.84  

  
1,585,676,283.22 

 
 

      (2) รายจ่าย  เม่ือเปรียบเทียบรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ตามขอ้บญัญติั
งบประมาณองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ในระยะ 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 พบว่า ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 ได้รับอนุมัติรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ปี 2555 จํานวน 
1,070,996,410 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จาํนวน 41,141,398 คิดเป็นร้อยละ 3.69  โดยใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2554 ได้รับอนุมัติรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ปี 2554 จํานวน 
1,112,137,808 บาท      

   เม่ือพิจารณาหมวดรายจ่าย พบว่า หมวดรายจ่ายมากเป็นอนัดบัหน่ึง ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 คือ หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 42.96 ของรายจ่ายทั้งหมด ประกอบดว้ยโครงการ
ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมขนส่ง โครงการประเภทขดุ
ลอกหรือพฒันาแหล่งนํ้ า รองลงมาคือ รายจ่ายหมวดค่าใชส้อย คิดเป็นร้อยละ 25.09 ของรายจ่ายทั้งหมด ซ่ึง
เป็นรายจ่ายสาํหรับการดาํเนินงานโครงการพฒันาตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น ทั้ง 6 ยทุธศาสตร์  และโครงการพฒันาดา้นการศึกษา สงัคม และสาธารณสุข สาํหรับหมวด
เงินเดือน คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของรายจ่ายทั้งหมด ดงัแสดงตามตารางท่ี 30 
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ตารางที ่ 30  แสดงรายละเอียดรายจ่ายจริงขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 

 
 
 
 
 

หมวดรายจา่ย ประมาณการรายจา่ย 
ปี 2555 

รายจา่ยจรงิประจาํปี 

รายจา่ยจรงิ ปี 2555 
(1 ต.ค.54-3 พ.ค.55) ปี  2554 ปี 2553 

หมวดเงนิงบกลาง 
  

171,424,200.00           80,746,903.17            86,949,664.94  
  

70,850,963.87 

หมวดเงนิเดอืน -  -  -  -  

- เงนิเดอืนฝ่ายการเมอืง 
   

13,666,560.00               7,867,298.00            11,272,931.00           11,401,077.00 

- เงนิเดอืนฝ่ายประจํา 
  

81,061,900.00   37,047,087.00   
   

60,058,201.57   
  

54,379,552.06   

หมวดคา่จา้งประจํา -   -   -             - 

หมวดคา่จา้งชัว่คราว -  -  -  -  

หมวดคา่ตอบแทน 
  

33,809,200.00 4,270,186.40            57,580,680.35  
  

54,782,452.56 

หมวดคา่ใชส้อย 
  

367,869,550.00 181,997,524.05          279,110,921.75         229,231,591.18 

หมวดคา่วัสด ุ
  

15,257,000.00 6,553,131.07            11,230,745.30  
  

37,640,621.36 

หมวดสาธารณูปโภค 
  

4,900,000.00 2,530,637.90              3,598,186.34  
  

3,977,575.05 

หมวดเงนิอดุหนุน 
  

55,306,000.00 77,380,329.52            61,685,157.00  
  

50,876,336.60 

หมวดรายจา่ยอืน่ 
  

-                                     -              46,118,550.00  
  

43,061,000.00 

หมวดครภัุณฑ ์
  

4,222,000.00 254,800.00              16,731,370.00  
  

12,187,349.00 

หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 
  

323,480,000.00 175,451,000.00          477,801,400.00         416,494,100.00 
รวมจา่ยตามงบประมาณ 

(รวมเงนิอดุหนนุท ัว่ไป) 
  

1,070,996,410.00 574,098,897.11 
   

1,112,137,808.25  
  

984,882,618.68 
- จา่ยจากเงนิอดุหนุนระบ ุ
  วัตถปุระสงค ์(กรมสง่เสรมิฯ) 

- 152,101,725.72 540,194,106.73 344,823,478.10 

- จา่ยจากเงนิอดุหนุนระบ ุ
  วัตถปุระสงคด์า้นการศกึษา 

- 136,801,745.51 275,771,717.38 250,961,481.15 

- จา่ยเงนิกู(้คา่ทีด่นิและ     
  สิง่กอ่สรา้ง) 

35,655,600.00 21,418,600.00 720,300,400.00  

- รายจา่ยคา้งจา่ย 227,709,240.00 196,959,685.33 145,897,001.65  

- รายจา่ยจา่ยขาดเงนิสะสม 34,172,643.00 29,729,751.00 79,816,644.58  

- เงนิอดุหนุนระบวุัตถปุระสงค ์
  คา้งจา่ย 

261,890,873.92 248,032,331.00 38,994,538.00  

- จา่ยจากงบเฉพาะกจิการสถาน ี
  ขนสง่ 

10,216,900.00 3,932,417.21 7,009,119.76 8,248,795.02 

รวมจา่ยท ัง้ส ิน้ 1,630,424,766.92 1,363,075,154.88 2,920,121,336.35 973,453,143.43 
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     3. สรุปผลการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่นในระยะที่ผ่านมา 

 3.1 ผลการนําแผนพฒันาประจําปี 2555 ไปปฏิบัต ิ
                            แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีจาํนวน
โครงการทั้งส้ิน 1,715 โครงการ โดยมีแผนพฒันาประจาํปี 2555 จาํนวน 652 โครงการ งบประมาณ รวม 
1,352,532,800 บาท องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น สามารถนาํแผนพฒันาประจาํปี 2555 ไปปฏิบติั 
โดยนาํไปจดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2555  จาํนวนทั้งส้ิน 589 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
85.26  งบประมาณท่ีดาํเนินงานตามแผน รวม 1,235,510,259 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.80 ของงบประมาณท่ี
กาํหนดไวใ้นแผนพฒันาปี 2555  ดงัแสดงตามตารางท่ี 31  

      ตารางที ่31  เปรียบเทียบแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปี 2555 
                        กบัการนาํไปจดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี งบประมาณ 2555  

 

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

รอ้ยละ 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

รอ้ยละ ตาม
แผนพัฒนา
ปี 2555 

ตามขอ้ 
บัญญัตปีิ 

2555 

ตามแผนพัฒนาปี 
2555 

ตามขอ้บัญญัตปีิ 
2555 

1. การพฒันาคนและสงัคมทีม่คีณุภาพ 
1.1 พัฒนา  สง่เสรมิ  และสนับสนุนการจัดการศกึษา
ทีม่คีณุภาพในทกุระดับ    ทัง้ในและนอกระบบ  
ครอบคลมุทกุชว่งวัย 

49 25 
 

145,652,150 169,605,999 
 

1.2 พัฒนาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติใหป้ระชาชนทกุ
ชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งและเขา้ถงึแหลง่ความรู ้
ทัง้ทีเ่ป็นวทิยาการสมัยใหม ่วฒันธรรม และภมูปัิญญา 
ทอ้งถิน่ 

31 21 

 

22,647,500 17,608,400 

 

1.3 เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมทีด่งีาม
ของคนในครอบครัวและชมุชน 4 1  1,871,000 50,000  

1.4 เสรมิสรา้งระบบสขุภาพทีม่คีณุภาพอยา่งครบ
วงจร ตัง้แตก่ารสง่เสรมิการป้องกนั การรักษา และการ
ฟ้ืนฟ ู

16 13 
 

38,020,500 37,750,000 
 

  1.5 พัฒนา สง่เสรมิ สนับสนุนการกฬีา เพือ่สรา้ง
นสิยัรักการกฬีาและสรา้งโอกาสให ้เยาวชนพัฒนา
ทักษะการกฬีาสูค่วามเป็นเลศิและพัฒนาไปสูก่ารกฬีา
เพือ่อาชพี ตามศักยภาพ 

15 14 

 

26,124,000 26,050,000 

 

1.6 อนุรักษ์ สบืสานศลิปวัฒนธรรม ศาสนา และจารตี
ประเพณีทีด่งีาม 40 40  10,995,000 11,270,000  

รวม 155 114 73.55 245,310,150 262,334,399 106.93 
2. การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู ่
2.1 สง่เสรมิ และประสานการจัดทําและการใชผั้งเมอืง
ในทกุระดับ 1 1  139,000 139,000  

2.2 พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่ม
ระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอ 268 258  364,685,000 293,898,400  

2.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบ
สาธารณูปการทีไ่ด ้มาตรฐาน 4 1  3,641,000 2,064,000  

2.4 พัฒนาและสง่เสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ใหบ้รกิารของสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร 9 8  2,969,000 2,239,000  

2.5 พัฒนา  สง่เสรมิการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 
และสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยใน
ทอ้งถิน่ 

7 7 
 

8,666,000 8,666,600 
 

2.6 การป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 12 13  12,350,000 9,765,700  
รวม 301 288 95.68 392,450,000 316,772,700 80.72 
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ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

รอ้ยละ 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

รอ้ยละ ตาม
แผนพัฒนา
ปี 2555 

ตามขอ้ 
บัญญัตปีิ 

2555 

ตามแผนพัฒนาปี 
2555 

ตามขอ้บัญญัตปีิ 
2555 

3.การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั 
3.1 พัฒนา  สง่เสรมิ สนับสนุนการเพิม่มลูคา่
ผลติภัณฑช์มุชนอยา่งครบวงจร ตัง้แตก่ารออกแบบ 
การผลติ การบรรจุภัณฑ ์และการตลาด 

3 2 
 

3,500,000 2,950,000 
 

3.2 พัฒนา สง่เสรมิ สนับสนุนการทําการเกษตรที่
ย่ังยนื ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 8 12  34,801,000 52,101,000  

3.3  พัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพในการประกอบ
อาชพีแกป่ระชาชนและผูด้อ้ยโอกาส 12 7  4,975,000 5,850,000  

3.4 พัฒนา สง่เสรมิ  สนับสนุนการทอ่งเทีย่วเชงิรกุ 18 16  9,979,000 10,275,000  
รวม 41 37 90.24 53,255,000 71,176,000 133.65 

4. การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
4.1 เสรมิสรา้งการมสีว่นร่วมและจติสํานกึแกช่มุชน 
และองคก์รเครอืขา่ยดา้นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน
ทอ้งถิน่ 

6 6 

 

3,150,000 3,150,000 

 

  4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูเพิม่พืน้ทีป่่าและป่าตน้น้ําลําธาร
ใหเ้กดิความอดุมสมบรูณ์ และคงความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 

4 4 
 

2,740,000 2,740,000 
 

 4.3 พัฒนา ฟ้ืนฟแูหลง่น้ําเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการเก็บกกัน้ําใชเ้พือ่การอปุโภคบรโิภคและการ
ประกอบอาชพี 

100 89 
 

133,982,,000 113,964,000 
 

4.4 เพิม่ประสทฺิธภิาพการจัดการขยะมลูฝอยและสิง่
ปฏกิลูรวม ระบบบําบัดน้ําเสยี รวม และมลภาวะอืน่ ๆ 2 2  1,000,000 3,139,000  

             รวม 112 101 90.18 140,872,000 122,993,000 87.31 
5. การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี
  5.1 พัฒนาเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิาร
จัดการการเงนิ การคลัง และ งบประมาณใหม้ี
ประสทิธภิาพ ภายใตห้ลักธรรมาภบิาล 

17 17 
 

406,201,000 351,704,160 
 

 5.2  พัฒนาระบบการใหบ้รกิารและเพิม่ขดีสมรรถนะ
การปฏบิัตงิานบคุลากรทกุระดับ  อยา่งตอ่เนือ่ง 8 10  5,380,000 13,980,000  

5.3 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและการมสีว่นรว่มของ
ชมุชนและประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิน่ทกุขัน้ตอน 15 16  92,710,000 92,760,000  

5.4  พัฒนาเสรมิสรา้งภาวะผูนํ้าทอ้งถิน่ใหม้คีณุธรรม 
จรยิธรรม และธรรมาภบิาล 5 6  5,770,000 3,790,000  

รวม 45 49 108.88 510,061,000 462,234,160 90.62 
รวมท ัง้ 6 ยทุธศาสตร ์ 654 589 90.09 1,341,948,150 1,235,510,259 92.07 
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 3.2  ผลการพฒันาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่นในระยะทีผ่่านมา 
 การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นในระยะท่ีผา่นมา ตามแผนยทุธศาสตร์
การพฒันา ระยะ 5 ปี พ.ศ.2554-2558 เพื่อใหบ้รรลุไปสู่วิสัยทศัน์การพฒันาท่ีกาํหนดไวว้่า จะมุ่งมัน่พฒันา
ขอนแก่นให้น่าอยู่ สู่การพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยืน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหาร
จดัการท่ีดี  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การพฒันาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ (2)  ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่(3) ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และ
เศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน (4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (5) 
ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี  การพฒันาท่ีผ่านมาส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในจงัหวดั
ขอนแก่นดีข้ึน โดยดูไดจ้ากมีครัวเรือนท่ีผา่นเกณฑต์วัช้ีวดั จปฐ. เพิ่มข้ึน จากปี 2553 จาํนวน 1  ตวัช้ีวดั  โดย
การพฒันาท่ีผา่นมาก่อใหเ้กิดผลในแต่ละดา้น โดยสรุปดงัน้ี 
 1. การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ แนวทางการพฒันาครอบคลุมการพฒันาทุกดา้น   
ทั้งการพฒันาคน การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา และการสาธารณสุข ผลท่ีไดจ้ากการพฒันา   
ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
       1.1 ดา้นการศึกษา ระบบการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่นมีคุณภาพ โดยมีโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ท่ีผา่นการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองสวนทอ้งถ่ิน ในระดบัดีทั้งส้ินจาํนวน 
19 โรงเรียน  
  1.2  ดา้นศิลปะและวฒันธรรม ไดอ้นุรักษสื์บสานประเพณีและศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  
ท่ีสําคญัให้คงอยู่และเป็นท่ีรู้จกัโดยแพร่หลาย  โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดส่้งเสริม และ
สนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมประเพณีสาํคญัของจงัหวดั เพื่ออนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทัว่ไปไดรู้้จกั ท่ีสําคญั เช่น งานประเพณีผูกเสียวและงานกาชาดจงัหวดัขอนแก่น งานประเพณี 
ศิวะราตรีปูชะนียาลยั ปราสาทเปือยนอ้ย ประเพณีบุญกุม้ขา้วใหญ่ และงานเทศกาลงมปลานํ้าแดง  เป็นตน้  
  1.3 ด้านกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนไปสู่กีฬาเพื่ออาชีพ โดยจัดการแข่งขนัฟุตบอล        
ดิวิชัน่ ข้ึน และส่งเสริม พฒันานักกีฬาทุกประเภทให้มีความเป็นเลิศตามศกัยภาพ เช่น กีฬาตะกร้อ กีฬา
แบดมินตนั และกีฬาเปตอง เป็นตน้ 
  1.4 ดา้นการสาธารณสุข ไดส้นบัสนุนการป้องกนัและควบคุมโรคอุบติัใหม่ร้ายแรง เช่น 
ไขห้วดันก ไขห้วดัสายพนัธ์ุใหม่ โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดร้ณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชน โดยจดัพิมพคู่์มือการป้องกนัโรคแจกจ่ายแก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น 
และสนับสนุนวสัดุการแพทยเ์พื่อควบคุมและป้องกนัการระบาดสนับสนุนแก่หน่วยงานดา้นสาธารณสุข 
สําหรับแจกจ่ายแก่ประชาชน เช่น หน้ากากอนามยั และเจลลา้งมือ  ตลอดจนสนับสนุนเคร่ืองมือทาง
การแพทยแ์ก่โรงพยาบาลท่ีขาดแคลนเช่น สนบัสนุนจดัซ้ือเคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตาให้แก่โรงพยาบาล
เปือยน้อย  สนับสนุนจดัซ้ือเคร่ืองตรวจอวยัวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงให้แก่โรงพยาบาลซําสูง 
สนบัสนุนจดัซ้ือรถส่งต่อผูป่้วยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตแก่โรงพยาบาลหนองสองหอ้ง เป็นตน้ 
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 2. ดา้นการพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  แผนพฒันาครอบคลุมการพฒันาในดา้นการ
พฒันาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง การพฒันาระบบการให้บริการของสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร และการ
ป้องกนัและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน โดยสรุปผลการพฒันามีดงัน้ี 
  2.1 พฒันาถนนในความรับผดิชอบใหไ้ดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถ่ิน รวมถึงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง บูรณะซ่อมแซม เส้นทางไม่นอ้ยกว่า 500 สายทาง ในช่วงแผนพฒันา พ.ศ.2553-2555  ทาํให้มี
ระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก และปลอดภยัเช่ือมระหว่างหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั 
ครอบคลุมทั้ง 26 อาํเภอ  
  2.2 พัฒนาสถานีขนส่งผูโ้ดยสารท่ีได้รับถ่ายโอนทั้ ง 3 สถานี ได้แก่ สถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสารอาํเภอบ้านไผ่ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารอาํเภอชุมแพ  และสถานีขนส่งผูโ้ดยสารอาํเภอภูเวียง 
ครอบคลุมทั้งดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอาํนวยความสะดวก อาทิ เกา้อ้ีนั่ง พดัลมไอนํ้ า และระบบความ
ปลอดภยัแก่ผูม้าใชบ้ริการสถานีขนส่ง  โดยติดตั้งทีวีวงจรปิด และจดัเวรยามรักษาความปลอดภยัประจาํ    
แต่ละสถานี  
  2.3 การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน  มีการสนับสนุนจัดซ้ือ            
ชุดตรวจหาสารเสพติด มอบให้แก่ตาํรวจภูธรภาค 4 มากกว่า 30,000 ชุด เพื่อใชด้าํเนินการในการป้องกนั 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนให้มีความรู้และตระหนักถึง          
ภยัอนัตรายของยาเสพติด  ฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรประจาํตาํบลต่อตา้นยาเสพติด  พฒันาระบบการให้
ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบอุทกภยั วาตภยั และภยัแลง้ แก่ผูป้ระสบภยัอย่างทนัท่วงที   ซ่ึงในปี  2554          
ท่ีผ่านมา  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นไดใ้ห้ความช่วยเหลือเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผูป้ระสบภยั 
จาํนวน  19,539 ราย  สนับสนุนเรือทอ้งแบน 14 ลาํ และสนับสนุนนํ้ าอุปโภคบริโภคมากกว่า  158  เท่ียว   
คิดเป็นปริมาณนํ้ า  1,210,000  ลิตร  นอกจากน้ียงัไดส้นับสนุนเคร่ืองสูบนํ้ าแก่เกษตรกรมากกว่า  35  คร้ัง  
คิดเป็นปริมาณพ้ืนท่ีมากกวา่ 6,141 ไร่ 
 3. การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การคา้ การบริการ และการลงทุน เน้นการพฒันาเพื่อเพิ่ม
รายไดแ้ละสร้างโอกาสการมีงานทาํแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทั้งกลุ่มประชาชนทัว่ไป เกษตรกร และ
ผูด้ว้ยโอกาส  โดยผลการพฒันามีดงัน้ี  
  3.1 เกิดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเพาะเล้ียงเห็ด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่นกลุ่ม    
แปรรูปนํ้ าสมุนไพร กลุ่มผลิตภณัฑข์องใชใ้นครัวเรือน  และกลุ่มแปรรูปอาหาร เป็นตน้ โดยองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดส่้งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมดา้นอาชีพต่าง  ๆ แก่ผูส้นใจตามความตอ้งการ 
เพื่อใหมี้อาชีพเสริม 
  3.2 มีหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ รวม 7 หมู่บา้น โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ไดพ้ฒันาและส่งเสริมหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการหมู่บา้นนาํร่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นตน้มา และนาํมาขยายผลตามโครงการ 1 อาํเภอ 1 หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
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  3.3  เกษตรกรมีสระนํ้ าในไร่นา จาํนวน     1,909     ราย โดยไดขุ้ดสระนํ้ าในไร่นาแก่
เกษตรกรใน 26 อาํเภอ ตามโครงการส่งเสริมการทาํเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงทาํให้เกษตรกรมีนํ้ าใชใ้นการปลูก
ผกั เล้ียงปลา และทาํเกษตรผสมผสาน ทาํใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน 
 4. การพฒันาการท่องเท่ียว  ในการพฒันาให้ความสําคญักบัการพฒันาอย่างเป็นองคร์วม 
ตั้งแต่ การพฒันาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว การประชาสัมพนัธ์และจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว การพฒันา
ปัจจยัสนับสนุนและส่ิงอาํนวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว ทั้งดา้นบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และ
โครงข่ายการคมนาคม ผลการพฒันามีดงัน้ี 
  4.1 ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นงูจงอาง บ.โคกสง่า  อ.นํ้ าพอง ให้มีความพร้อมใน
ดา้นการอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว ทั้งในดา้นสถานท่ีนัง่ชม ห้องนํ้ าสาธารณะ กิจกรรมการแสดง 
และศูนยก์ารเรียนรู้แก่นกัท่องเท่ียว 
  4.2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวงานประเพณีไหวเ้จา้คุณปู่-รดนํ้าเต่า ณ แหล่งท่องเท่ียวสวนเต่า  
บา้นกอก  ต.สวนหม่อน อ.มญัจาคีรี ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นไดท้าํการปรับปรุงใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของจงัหวดั สาํหรับใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตย ์
  4.3 จดัทาํส่ือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของจงัหวดัขอนแก่น  ทั้งใน
รูปแบบหนังสือ  เอกสาร ส่ิงพิมพ ์ส่ือ DVD และการจดันิทรรศการดา้นการท่องเท่ียวในงานสําคญัต่าง ๆ 
ของจงัหวดัขอนแก่น เช่น งานประเพณีผูกเส่ียว งานเทศกาลงานไหม และงานกาชาดจงัหวดัขอนแก่น      
งานเทศการวนัสงกรานตถ์นนขา้วเหนียวและงาน “ขอนแก่นเคาทด์าวน์” ปาร์ต้ีรับปีแสง   
  4.4 จดัทาํสารคดีแนะนาํแหล่งท่องเท่ียว จงัหวดัขอนแก่น ชุด “เท่ียวสุขใจไปกบั อบจ.
ขอนแก่น” เผยแพร่ทางส่ือโทรทศัน์  
 5. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การพฒันาเนน้การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนและองคก์รเครือข่ายดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแก่คนในชุมชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินใหมี้คุณค่า และคงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการพฒันาท่ีผา่นมา มีดงัน้ี
  5.1 จดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิลในสถานศึกษาสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
และสงักดักระทรวงศึกษาธิการ แลว้ รวมประมาณ  300 แห่ง โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดจ้ดั
อบรมใหค้วามรู้การบริหารจดัการ และสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ รวมถึงเงินทุนในการดาํเนินงานธนาคารวสัดุ
รีไซเคิล ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการกาํจดัขยะ และนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 
  5.2  เกิดเครือข่ายดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยไดจ้ดัอบรม
ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่า และการเฝ้าระวงัแหล่งนํ้ า แก่เยาวชนและอาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในจงัหวดัขอนแก่น  รวม 900 ราย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและเครือข่ายใน
การเฝ้าระวงัและอนุรักษฟ้ื์นฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
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  5.3 เกิดชุมชนตน้แบบในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อ
เป็นตวัแบบและศูนยเ์รียนรู้ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของหมู่บา้นและชุมชน โดยมี
ชุมชนต้นแบบท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาแล้ว รวม 4 ชุมชน          
ไดแ้ก่ บา้นโคกเสน่ห์ ตาํบลหนองแวงนางเบา้ อาํเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น บา้นท่ามะเด่ือ ตาํบลท่ากระเสริม 
อาํเภอนํ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น  บา้นดงสะคร่าน  ตาํบลวงัสวาป อาํเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น และ    
บา้นวงัหวา้  ตาํบลบา้นแฮด  อาํเภอบา้นแฮด  จงัหวดัขอนแก่น  
  5.4  ก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศน์ตน้นํ้ า (Check Dam) แบบประชาอาสา ในเขต
อาํเภอเขาสวนกวาง อาํเภอชุมแพ และอาํเภออุบลรัตน์ รวม  300  ฝาย เพื่อพฒันาศกัยภาพของชุมชนให ้       
มีความรู้และร่วมรับผิดชอบในการใชท้รัพยากรบนพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าโดยให้ฝายเป็นตวัช่วยรักษาความชุ่มช้ืน
ให้กบัพื้นดินโดยรอบ ชะลอการไหล และลดความรุนแรงของกระแสนํ้ าในลาํธาร เพิ่มความชุ่มช้ืนของป่า 
ตน้นํ้ าลาํธาร ส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าตน้นํ้ าลาํธาร ทาํให้สามารถกกัเก็บนํ้ า
ไวเ้ป็นแหล่งนํ้ าสําหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของมนุษยแ์ละสัตวป่์า รวมถึงการนําไปใช้ในด้านการ
เกษตรกรรม 
 6. การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี  เป็นตวัขบัเคล่ือนการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งระบบการบริหารจดัการ การเงิน การคลงั และงบประมาณ โดยยึด
หลกัการพฒันาตามหลกัธรรมาภิบาล  รวมถึงการพฒันาเพ่ิมขีดสมรรถนะแก่บุคลากรในการปฏิบติังานและ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยการพฒันาท่ีผ่านมาได้มีการนํานวตักรรมและระบบ
เทคโนโลยีมาใชใ้นการปฏิบติังานและให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 
ตลอดจนการเสริมสร้างภาวะผูน้าํแก่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และผูน้าํทอ้งถ่ิน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา 
ภิบาล ซ่ึงผลการพฒันาท่ีผา่นมามีดงัน้ี 
  6.1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินในจังหวัด
ขอนแก่น โดยไดว้่าจา้งมหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นท่ีปรึกษาพฒันาระบบขอ้มูลเพื่อให้บริการและสนบัสนุน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น ในการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
  6.2  พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยได้ทาํการจัดเก็บขอ้มูลพื้นฐานของ
โรงเรียนต่างๆในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เช่น  ขอ้มูลนกัเรียน สถิติต่างๆ รวมถึงขอ้มูล
ของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  เพื่อใช้เป็นฐานขอ้มูลในการวิเคราะห์ศกัยภาพด้านต่างๆของ
โรงเรียนและใช้เป็นขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหารในการประเมินศักยภาพของโรงเรียนและใช้ประกอบการ
ตดัสินใจในการสนบัสนุนงบประมาณในดา้นต่างๆให้แก่โรงเรียนท่ีมีความขาดแคลนไดถู้กตอ้งตามความ
ตอ้งการของแต่ละโรงเรียน 
  6.3  พฒันาระบบการจดัเก็บรายได ้โดยไดพ้ฒันาแผนท่ีภาษี เพื่อให้สามารถจดัเก็บภาษี
ไดเ้พิ่มข้ึน และจดัทาํขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เพื่อจดัเกบ็ภาษี 
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  6.4 จดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายเพื่อแกไ้ขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัขอนแก่นข้ึน ณ ชั้น2 อาคารOTOP องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  เพื่อเป็นศูนยป์ระสานการ
พฒันาทอ้งถ่ินในจงัหวดัขอนแก่น  และใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารแก่บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และประชาชนทัว่ไป ในรูปแบบหอ้งสมุดและการสืบคน้ขอ้มูลจากส่ือสารสนเทศ (Internet) 
 
 
 
 
 


