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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564)                                                                 

ส่วนท่ี  1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.1  ข้อมูลทั่วไป 

1.1.1 ที่ต้ัง 
    จังหวัดขอนแก่นต้ังอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15-17 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101-103 องศา

ตะวันออก ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 445 ก.ม.  มีพ้ืนที่ 
10,885.99  ตารางกิโลเมตร  หรือ 6.8 ล้านไร่  เป็นอันดับที่ 15 ของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง รวม  9  จังหวัดดังน้ี 
  ทิศเหนือ         ติดต่อกับ         จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลําภู 
  ทิศใต้             ติดต่อกับ         จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         จังหวัดกาฬสินธ์ุ และจังหวัดมหาสารคาม 
  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.1.2 ภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีพ้ืนที่สูงตํ่าสลับเป็นลูกคลื่น ทางทิศตะวันตกสูงมาก เพราะมี

แนวเขาภูกระดึงและเพชรบูรณ์ สําหรับทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะสูงตํ่า มีที่ราบลุ่ม
แถบลุ่มนํ้าชี ในเขตพ้ืนที่อําเภอพระยืน อําเภอชนบท บ้านไผ่ มัญจาคีรี  แวงน้อย แวงใหญ่ เมือง และที่ราบลุ่ม
นํ้าพอง  ในเขตพ้ืนที่อําเภอนํ้าพอง  อุบลรัตน์  และเมือง  พ้ืนที่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลปานกลางโดยเฉล่ีย 100 -
200 เมตร   
 1.1.3 สภาพภูมิอากาศ   

ในรอบปี 2556 อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 32.7 องศาเซลเซียส โดยในรอบ 5 ปี สามารถเปรียบเทียบ 
อุณหภูมิได้ตามตารางท้ายน้ี 

(ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2557) 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอุณหภูมิย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) 

ปี อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิตํ่าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย 
2553 41.2 13.5 27.35 
2554 39.3 11.6 25.45 
2555 39.0 15.0 27 
2556 32.7 22.4 26.9 
2557 33.0 22.4 27 

 
หมายเหต ุ 1. อุณหภูมิสูงสุด หรือต่ําสุด คือ ค่าของอุณหภูมิสูงที่สุดหรือต่ําที่สุดที่ตรวจวัดได้ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง (เวลา 07.00 น.วันนี้ ถึง เวลา 07.00 น.วันพรุ่งนี้) 
               2. อุณหภูมิเฉลี่ยของปี คือ ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ทุกครั้งในเวลา 1 ปี 
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ปริมาณนํ้าฝน  :    สถิติข้อมลูปริมาณนํ้าฝนของจังหวัดขอนแก่น เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี (2553-2556) 
ฝนตกมากที่สดุในปี 2554 วัดได้ 1652.4 มลิลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 156 วัน ในปี 2556 วัดได้        
943.1  มิลลิเมตร  จํานวนวันที่ฝนตก 109 วัน 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจํานวนปริมาณนํ้าฝนย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ.2553- 2556) 
 

ปี พ .ศ.  ปริมาณน้ําฝน ).มม(  จํานวนวันทีฝ่นตก 
 

2553 
                 2554 
                 2555 
                 2556 
                 

 
1341.6 
1652.4 
1200 
943.1 

 

 
120 
156 
120 
109 

 

 
1.2 สังคมและการปกครอง 

1.2.1 การปกครอง   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ได้ 
กําหนดให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสว่นท้องถิ่น 
      1)  ราชการส่วนภูมิภาค 
      - ราชการส่วนภูมิภาค  33  ส่วนราชการ  
      - การปกครองแบ่งออกเป็น 26  อําเภอ  198  ตําบล  2,331 หมูบ้่าน  389 ชุมชน            
                                (ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
                  2)  ราชการส่วนท้องถิ่น  มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 225 แห่ง แยกเป็น 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด     1    แห่ง 
- เทศบาลนคร                     1    แห่ง คอื เทศบาลนครขอนแก่น 
- เทศบาลเมือง                 6    แห่ง คอื เทศบาลเมืองพล   
   เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลเมืองกระนวน 
   เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 
- เทศบาลตําบล                         68  แห่ง 
- องค์การบริหารส่วนตําบล          149  แห่ง  

                 3) ราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ  208  หน่วยงาน 

                          (ที่มา : สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 2559) 
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1.2.2 ประชากร 
           ข้อมูลประชากร กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดขอนแก่นมีประชากร 
จํานวน 1,746,421 คน แยกเป็นชาย 863,550 คน หญิง 882,871 คน จํานวนบ้าน 354,791 หลัง หลังความ
หนาแน่นประชากรเฉลี่ย 1:160.4 ตารางกิโลเมตร/คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองขอนแก่น 
มีจํานวน 403,454 คน  ส่วนอําเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อําเภอเวียงเก่า มี จํานวน 19,971 คน แสดง
ตามตารางที่ 3 
 
ตารางที่   3    แสดงข้อมูลท้องที่และประชากรในจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2559 

ลําดับ 
  

อําเภอ 
  

จํานวน 
ตําบล 

  

จํานวน 
หมูบาน 

 
 

จํานวน
ชุมชน

 

เทศบาล

จํานวนประชากร (คน) 

จํานวนบาน 
ชาย หญิง รวม 

1 เมืองขอนแกน 17 282 90 54,455 11 194,734 208,720 403,454 

2 บานฝาง 7 75 8 14,905 4 27,359 27,312 54,671 

3 พระยืน 5 53 20 6,818 3 17,008 17,639 34,647 

4 หนองเรือ 10 149 20 21,289 4 46,492 47,032 93,524 

5 ชุมแพ 12 135 41 22,914 4 46,148 46,088 92,236 

6 สีชมพู 10 115 10 20,978 3 39,176 39,116 78,292 

7 นํ้าพอง 12 168 26 22,371 5 50,852 50,962 101,814 

8 อุบลรัตน 6 71 5 9,767 3 22,248 22,277 44,525 

9 กระนวน 9 98 19 18,349 4 39,306 39,624 78,930 

10 บานไผ 10 110 28 20,411 2 49,974 51,136 101,110 

11 เปอยนอย 4 32 8 3,380 2 10,099 9,948 20,047 

12 พล 12 132 15 20,482 1 43,160 43,964 87,124 

13 แวงใหญ 5 52 6 5,932 1 14,592 15,007 29,599 

14 แวงนอย 6 74 7 10,475 2 20,982 21,149 42,131 
15 หนองสอง

หอง 12 137 7 18,465 1 39,040 38,990 78,030 

16 ภูเวียง 11 114 7 18,176 1 36,063 36,184 72,247 

17 มัญจาคีรี 8 118 4 19,480 2 35,616 36,018 71,634 

18 ชนบท 8 80 15 10,670 1 23,998 24,843 48,841 

19 เขาสวนกวาง 5 56 14 5,773 2 19,236 19,050 38,286 

20 ภูผามาน 5 42 4 5,359 1 11,522 11,427 22,949 
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 ที่มา :  สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ กุมภาพันธ์ 2559 
  

 1.2.3 การศึกษา 
     ในปีการศึกษา 2555 จังหวัดขอนแก่นมีสถานศึกษาของภาครัฐในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวม       
1,064 แห่ง มีนักเรียนรวม 206,816 คน และครู รวม 13,799 คน ดังแสดงตามตารางที่ 4  

       ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนครูและนักเรียนของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                     ขอนแก่น เขต 1 -5และสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  ปีการศึกษา 2555 

เขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนครู 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 178 26,883 1,914 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 211 23,867 1,829 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 207 20,081 1,658 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 186 24,321 1,871 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 282 39,868 2,628 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 22 71,841 3,899 

รวม 6 เขต 1,086 206,816 13,799 
ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 – 5,สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

 

 

 

 

 

อําเภอ 
  

จํานวน
ตําบล 

  

จํานวน
หมูบาน 

  
จํานวน
ชุมชน จํานวนบาน 

เทศบาล
  

ประชากร (คน) 
ลําดับ 

  ชาย หญิง รวม 

21 ซําสูง 5 35 7 4,826 1 11,724 11,941 23,665 

22 โคกโพธิ์ไชย 4 40 6 5,987 4 12,768 12,742 25,510 

23 หนองนาคํา 3 35 0 6,036 0 11,881 11,946 23,827 

24 บานแฮด 4 46 9 7,493 3 16,346 16,506 32,852 

25 โนนศิลา 5 46 11 0 1 13,295 13,210 26,505 

26 เวียงเกา 3 36 0 0 0 9,931 10,040 19,971 

รวม 
 

   198      2,331 389     354,791        66 
 

863,550 
 

882,871 
 

1,746,421 
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1.2.4 ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่ต้ังในจังหวัดขอนแก่น 

มี 1,312  แห่ง  ประกอบด้วย วัด 1,276 แห่ง โบสถ์คริสต์ 58 แห่ง และมัสยิด 7 แห่ง และสุเหร่า 2 แห่ง 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 26 แห่ง มหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง (ที่มา : สํานักพระพุทธศาสนา
จังหวัดขอนแก่น 2555) 
    การดําเนินงานในด้านการส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้จัดให้มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ จํานวน 138 แห่ง โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 45 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม    
12 แห่ง ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 79 แห่ง ศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา 26 แห่ง องค์กรเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม ประกอบด้วย สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1 แห่ง สภาวัฒนธรรมอําเภอ 26 แห่ง สภาวัฒนธรรมตําบล 
199 แห่ง สภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน 2,337 แห่ง (ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 2555) 
 

   1.2.5 การสาธารณสุข   
           1) มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาล 31 แห่ง เป็นโรงพยาบาลสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 22 แห่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 แห่ง กระทรวงกลาโหม 1 แห่ง กรม
อนามัย   1 แห่ง กรมสุขภาพจิต 1 แห่ง กรมการแพทย์ 1 แห่ง เอกชน 3 แห่ง  

1.1) สถานบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
      1. โรงพยาบาลขอนแก่น   (รพศ.)   ขนาด  867  เตียง   1 แห่ง    
      2. โรงพยาบาลสิรินธร จงัหวัดขอนแก่น (รพท.)  ขนาด  250  เตียง   1 แห่ง 
      3. โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120  เตียง   1  แห่ง 

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

               4. โรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่                             4  แห่ง  
        5. โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล               248 แห่ง
   6. ศูนย์แพทย์ (สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น)      4 แห่ง 
          (ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง  ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร  ศนูย์แพทย์มิตรภาพ และ 
ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวงพระอารามหลวง   

             7. ศนูย์อนามัยที่ 6  
                  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   ขนาด   60  เตียง  1 แห่ง 
             8. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น        ขนาด  140  เตียง  1  แห่ง 
             9. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์    ขนาด  372  เตียง  1  แห่ง 
  1.2) หน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารสุขจังหวัดขอนแก่น 
                             - สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ                 26    แห่ง 
  1.3) สถานบรกิารสาธารณสุข สังกัดกระทรวงอ่ืน 
       1. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาด 1,220 เตียง  1 แห่ง 
           2. ศูนย์หัวใจสริิกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
       ขนาด   200 เตียง  1  แห่ง 
           3. โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ขนาด    30  เตียง  1 แห่ง 
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       4. ศูนย์บริการสาธารสุขเทศบาล 
             - ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่1 เทศบาลนครขอนแก่น      
        - ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 บ้านโนนชัย   
                - ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 บ้านหนองใหญ่)  
  1.4) สถานบรกิารสาธารณสุขเอกชน 

 1. โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง ได้แก่ 
        (1) โรงพยาบาลขอนแก่นราม   ขนาด  199  เตียง 
         (2) โรงพยาบาลราชพฤกษ์   ขนาด   50   เตียง 

       (3) โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น   ขนาด   89  เตียง 
2.  คลินิกเวชกรรม                        211     แห่ง 
3.  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง                85       แห่ง 
4.  คลินิกทันตกรรม                70 แห่ง 
5.  คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง        3 แห่ง 
6.  คลินิกเทคนิคการแพทย์                12 แห่ง 
7.  คลินิกกายภาพบําบัด        5 แห่ง 
8.  คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์               136 แห่ง 
9.  คลินิกการแพทย์แผนไทย               15 แห่ง 

                          10.  คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์       1 แห่ง 
     11.  สหคลนิิก      4 แห่ง 
     12.  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน               271 แห่ง 
     13.  ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ                65 แห่ง 
     14.  ร้านขายยาแผนโบราณ                48 แห่ง 
      1.5) หน่วยงานบริหารและศูนย์วิชาการ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
    (1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น       1 แห่ง 
        (2) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ                26 แห่ง 
        (3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
        (4) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
     (5) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 
    (6) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น 
                       (7) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น 
        (8)  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 2 ขอนแก่น 
                                 (9)  สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
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2) ปัญหาด้านสาธารณสุข  
                          2.1) สาเหตุการป่วยของผู้ป่วย จังหวัดขอนแก่น ปี 2558  
     ตารางที่ 5  แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก จังหวัดขอนแก่น  ปี 2558 

ลําดับ สาเหตุการป่วย อัตราการป่วย : ราย ปชก. 
1 โรคระบบหายใจ 2,667 
2 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม 3,068 
3 โรคระบบไหลเวียนเลือด 3,146 
4 โรคระบบกล้ามเน้ือรวมโครงร่างและเน้ือยึดเสริม 1,085 
5 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 2,374 
6 โรคระบบสืบพันธ์ุร่วมปัสสาวะ 0 
7 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 313 
8 โรคติดเช้ือและปรสิต 190 
9 โรคผิวหนังและเน้ือเย่ือใต้ผิวหนัง 568 
10 โรคระบบประสาท 85 

  ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2558 
  
 2.2) โรคระบาดที่เกิดขึ้นในจงัหวัดขอนแก่น  
 

ตารางที่ 6  แสดงจํานวนผู้ป่วยที่เกิดโรคระบาดในจังหวัดขอนแก่น ปี 2557 

อันดับ โรคระบาด 
จํานวน 
(ราย) 

อัตราตอ่แสนประชากร 
อําเภอที่มี
จํานวนป่วย

สูงสุด 

อําเภอที่มีอตัรา
ป่วยสูงสุด 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 16,564 933.28 เมือง อุบลรัตน์
2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ   6,541 368.55 เมือง แวงน้อย
3 ปอดบวม 3,788 213.43 เมือง มัญจาคีรี
4 อาหารเป็นพิษ 3,765 212.13 เมือง ชนบท
5 ตาแดง 2,204 124.18 น้ําพอง แวงน้อย
6 ไข้เลือดออก 95 5.35 เมือง บ้านแฮด
7 โรคมือเท้าปาก (ติดเชือ้ไวรัส)  773 43.55 เมือง น้ําพอง
8 ไข้หวัดใหญ ่ 666 37.53 เมือง มัญจาคีรี
9 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 323 18.2 เมือง แวงใหญ่
10 อีสุกอีใส 1,551 87.39 เมือง อุบลรัตน์

ท่ีมา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2557 
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1.2.6  อาชญากรรมและยาเสพติด 

(1) ปัญหาด้านยาเสพติด 
เน่ืองจากจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ดังน้ัน ปัญหาด้าน

ยาเสพติดจึงเป็นลักษณะของเส้นทางผ่านเพ่ือไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยยาเสพติดจะมีทั้ง แอมเฟตามีน กัญชา
แห้ง-สด กระทอ่ม สารระเหย และยาไอซ ์
ตารางที่ 7  แสดงสถิติคดียาเสพติด  จังหวัดขอนแก่น  ปี 2551-2556 

ปี จํานวนคดี จํานวนผู้ต้องหา (คน) 
2551 1,797 1,912 
2552 2,154 2,310 
2553 2,472 2,641 
2554 3,582 3,748 
2555 5,949 6,101 
2556 3,379 3,484 

ข้อมูล  ณ  เดือนมีนาคม 2556 
(2) ปัญหาด้านอาชญากรรม 
สถานภาพอาชญากรรมของตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  เปรียบเทียบ (รอบ 6 เดือน)      

ต.ค.54-มี.ค.55 และ ต.ค.55-มี.ค.56 
ตารางที่ 8  แสดงจํานวนคดีอาญา 5 กลุ่ม (รอบ 6 เดือน)ต.ค.54-มี.ค.55 และ ต.ค.55-มี.ค.56 

รอบ 6 เดือน กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 
ต.ค.54-มี.ค.55 36 261 400 314 4,035 
ต.ค.55-มี.ค.56 33 218 382 309 4,709 

 
กลุ่มที่ 1 (คดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวัญ) 
ต.ค.54 – มี.ค.55 เกิด 26 จบั 21 (80.77 %) 
ต.ค.55 – มี.ค.56 เกิด 33 จบั 24 (72.73 %) คดีเพ่ิมขึ้น 
ผลการจับกุมไม่บรรลุเป้า (เป้า 75.07 % ) 

ตารางที่ 9  แสดงจํานวนคดีอาญากลุ่มที่ 1 (คดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวัญ) 
รอบ 6 เดือน ฆ่าผู้อ่ืน ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ลักพา วางเพลิง 
ต.ค.54-มี.ค.55 17 2 5 0 2 
ต.ค.55-มี.ค.56 22 2 7 0 2 

 
กลุ่มที่ 2 (คดีเป็นความผิดต่อชีวิต ร่างกายและเพศ) 
ต.ค.54 – มี.ค.55 เกิด 261 จบั 195 (74.71 %) 
ต.ค.55 – มี.ค.56 เกิด 218 จบั 134 (61.47 %) คดีลดลง 
ผลการจับกุม บรรลุเป้า (เป้า 61.63 % ) 
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ตารางที่ 10  แสดงจํานวนคดีอาญากลุ่มที่ 2 (คดีเป็นความผิดต่อชีวิต ร่างกายและเพศ) 
รอบ ๖เดือน ฆ่าผู้อ่ืน ฆ่าไม่เจตนา ประมาททํา

ให้ตาย 
พยายามฆา่ ทําร้าย

ร่างกาย 
ข่มขืน 

ต.ค.54-มี.ค.55 17 11 4 37 151 41 
ต.ค.55-มี.ค.56 22 5 1 35 105 50 

 
 
กลุ่มที่ 3 (คดีที่เป็นความผิดเก่ียวกับทรัพย์ หรือประทุษรา้ยต่อทรัพย์) 

 ต.ค.54 – มี.ค.55 เกิด 400 จบั 252 (63.00 % ) 
 ต.ค.55 – มี.ค.56 เกิด 382 จบั 211 (55.24 %) คดีลดลง 
 ผลการจับกุมไม่บรรลุเป้า (เป้า 56.79 %) 
 

ตารางที่ 11  แสดงจํานวนคดีอาญากลุ่มที่ 3 (คดีที่เป็นความผิดเก่ียวกับทรัพย์ หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์) 
รอบ 6 เดือน ลักทรัพย ์ ว่ิงราว

ทรัพย ์
รีดเอา
ทรัพย ์

กรรโชค
ทรัพย ์

ชิงทรัพย์
บาดเจบ็ 

ชิงทรัพย์
ไม่

บาดเจบ็ 

ปล้น
ทรัพย ์

รับ
ของ
โจร 

ทําให้
เสีย

ทรัพย ์
ต.ค.54-มี.ค.55 351 7 1 3 3 2 2 2 29 
ต.ค.55-มี.ค.56 326 25 0 0 2 5 2 0 22 
 
      กลุ่มที่ ๔ (คดีที่น่าสนใจ) 
ต.ค.54 – มี.ค.55 เกิด 314 จบั 118 (37.58 %) 
ต.ค.55 – มี.ค.56 เกิด 309 จบั 87 (28.16 %) คดีลดลง 

ตารางที่ 12  แสดงจํานวนคดีอาญากลุ่มที่ 4 (คดีที่น่าสนใจ) 
รอบ ๖ เดือน โจรกรรม

จักยาน
ยนต ์

โจรกรรม
รถยนต ์

โจรกรรม
โค ระบือ

โจรกรรม
เคร่ืองมือ
เกษตร 

ปล้น  
ชิงรถ

โดยสาร 

ลักพา ข่มขืน
ฆ่า 

ฉ้อโกง
ทรัพย ์

ยักยอก
ทรัพย ์

ต.ค.54-มี.ค.55 82 25 1 0 0 0 0 90 116 
ต.ค.55-มี.ค.56 69 25 3 1 0 0 0 91 120 
 
กลุ่มที่ 5 (คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย) 
ต.ค.54-มี.ค.55 จับ 4,035 
ต.ค.55-มี.ค.56 จับ 4,709 ผลการจับกุมเพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 13  แสดงจํานวนคดีอาญากลุ่มที่ 5 (คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย) 
รอบ ๖ เดือน ปีน 

ธรรมดา 
สง 

คราม 
วัตถุ 
ระเบิด 

การ
พนัน
ท่ัวไป 

สลาก 
กิน
รวบ 

ยาเสพ
ติด 
 

ค้า 
ประเวณ ี

สถาน 
บริการ 
 

โรงแรม สิ่ง
ลามก 

ต.ค.54-มี.ค.55 198 6 9 541 87 3,186 0 6 0 2 
ต.ค.55-มี.ค.56 378 3 12 692 123 3,471 14 13 0 3 
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 (3) ปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนน 
จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ปัญหาทีเ่กิดขึ้นคือ จํานวนรถยนต์เพ่ิมขึ้น

ทุกปีขณะที่พ้ืนที่การคมนาคมขนส่งคงเดิมหรือเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ไม่สัมพันธ์กับจํานวนรถยนต์ จึงเกิดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน (ทีม่า : สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ 
เดือนมีนาคม 2556,สํานักงานตํารวจแห่งชาติ) 

ตารางที่ 14  แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เปรียบเทียบรายปี (ปี 2554-2556) 
เดือน 

 
อุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต 

ปี2554 ปี2555 ปี2556 ปี2554 ปี2555 ปี2556 
มกราคม 35 46 47 35 23 34 
กุมภาพันธ์ 48 41 28 31 28 25 
มีนาคม 45 57 34 36 27 28 
เมษายน 75 48 - 29 24 - 

พฤษภาคม 69 29 - 21 16 - 
มิถุนายน 69 36 - 32 18 - 
กรกฎาคม 43 84 - 13 34 - 
สิงหาคม 45 33 - 10 28 - 
กันยายน 40 31 - 14 19 - 
ตุลาคม 28 31 - 28 22 - 

พฤศจิกายน 41 31 - 32 29 - 
ธันวาคม 58 59 - 37 38 - 
รวม 596 526 109 314 306 87 

  
 1.2.7 คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ปี 2558 
   รายงานคุณภาพชีวิตของคนขอนแก่น ปี 2558 เป็นการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. ซึ่งได้
จัดเก็บข้อมูลจากทุกครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง (ทั้งทีม่ีบ้านเลขที่และไม่มีบ้านเลขที่) ในเขตชนบท (อบต. และ
เทศบาลตําบลท่ียกฐานะจาก อบต.) ครอบคลุมพ้ืนที ่ 26 อําเภอ 193 ตําบล 2,183 หมู่บ้าน 263,856 
ครัวเรือน และข้อมูลพ้ืนฐาน ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลจากครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง (เทศบาลนคร เทศบาล
เมือง และเทศบาลตําบลท่ียกฐานะจากสุขาภิบาล) ครอบคลุมพ้ืนที่ 24 อําเภอ (ยกเว้นอําเภอหนองนาคํา และ
อําเภอเวียงเก่า) 33 เทศบาล 471 ชุมชน 74,576 ครัวเรือน 
 ประชากรเขตชนบท : ที่อาศัยอยู่จริง 982,922 คน แยกเป็นชาย 481,520 คน คิดเป็นร้อยละ 49 
เป็นหญิง 501,402 คน คิดเป็นร้อยละ 51 
 ประชาชนเขตเมือง : ที่จัดเก็บ จํานวน 237,786 คน แยกเป็นชาย 113,820 คน คิดเป็นร้อยละ 48 
เป็นหญิง 123,966 คิดเป็นร้อยละ 52 

ข้อมูล จปฐ. มีจํานวน 5 หมวด 30 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ จปฐ. (เขตเมือง) ปี 2558 จํานวน 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

1. ตัวช้ีวัดที่ 16 เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
2. ตัวช้ีวัดที่ 17  เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564) 

3. ตัวช้ีวัดที่ 18 เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า   
4. ตัวช้ีวัดที่ 19 เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทํา ได้รับการฝึกอบรม

ด้านอาชีพ 
5. ตัวช้ีวัดที่ 20 คนอายุ 15 -60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้  
6. ตัวช้ีวัดที่ 21 คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ 
7. ตัวช้ีวัดที่ 22 คนอายุมากกว่า 60ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ 
8. ตัวช้ีวัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการด่ืมเป็นครั้งคราวฯ) 
9. ตัวช้ีวัดที่ 27 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
10. ตัวช้ีวัดที่ 30 คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของหมู่บ้าน 

 
ในปี 2558 แยกรายได้เฉลี่ย ดังน้ี 
เขตชนบท รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 65,704 บาทต่อคนต่อปี เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 จํานวน 

4,477บาท อําเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีน้อยที่สุด ได้แก่ อําเภอพล 55,922 บาทต่อคนต่อปี ส่วนอําเภอ 
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุด ได้แก่ อําเภอซําสูง มีรายได้เฉลี่ย 85,839 บาทต่อคนต่อปี 

เขตเมือง รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 87,451 บาทต่อคนต่อปี เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 จํานวน 
6,302 บาท อําเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีน้อยที่สุด ได้แก่ อําเภอกระนวน 56,757 บาทต่อคนต่อปี ส่วน
อําเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุด ได้แก่ อําเภออุบลรัตน์  มีรายได้เฉลี่ย 122,675 บาทต่อคนต่อปี 
 
ตารางที่ 15  แสดงรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีรายอําเภอ (พ.ศ.2557-2558)  
 

ท่ี อําเภอ 
รายได้เฉลี่ยต่อคนตอ่ปี (บาท)

เขตชนบท เขตเมือง 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558

1 ซําสูง 85,673 85,839 98,288 98,071 

2 หนองสองห้อง 63,156 79,759 86,045 94,243 

3 เมืองขอนแก่น 71,366 77,949 90,292 97,164 
4 เขาสวนกวาง 61,283 69,146 58,168 66,189 
5 นํ้าพอง 63,430 68,474 93,112 114,391 
6 บ้านฝาง 66,332 67,790 70,852 71,887 
7 อุบลรัตน์ 62,138 66,052 90,373 122,675 
8 มัญจาคีร ี 62,981 66,019 76,747 99,350 
9 พระยืน 62,380 65,983 65,830 64,460 
10 บ้านไผ ่ 61,020 65,752 77,789 80,646 
11 เปือยน้อย 68,867 65,146 54,862 63,137 
12 ภูผามา่น 63,438 64,441 60,032 65,652 
13 หนองเรือ 59,428 63,915 98,103 90,288 
14 โคกโพธิ์ไชย 59,189 63,735 62,310 79,813 
15 ชุมแพ 57,280 62,454 80,622 79,159 
16 เวียงเก่า 53,813 60,759 - - 
17 หนองนาคาํ 58,028 60,316 - - 
18 สีชมพ ู 54,134 59,674 63,519 62,303 
19 กระนวน 57,791 59,441 50,722 56,757 
20 บ้านแฮด 59,764 58,772 69,752 60,031 
21 ภูเวียง 54,804 58,537 85,426 98,130 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564) 

ท่ี อําเภอ 
รายได้เฉลี่ยต่อคนตอ่ปี (บาท)

เขตชนบท เขตเมือง 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558

22 แวงใหญ่ 54,524 58,045 62,716 68,346 

23 แวงน้อย 57,531 57,579 96,146 86,429 

24 ชนบท 53,614 57,547 71,840 79,357 

25 โนนศลิา 54,157 56,057 57,702 61,851 

26 พล 54,905 55,922 101,754 117,282 

เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปี 61,227 65,704 81,149 87,451 

เฉลี่ยรายไดต้่อคนตอ่ปีภาพรวมท้ังจังหวัด 69,940 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564)                                                                          

ตารางที่ 16   แสดงผลการเปรียบเทียบการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ปี 2558 (ภาพรวมทั้งจังหวัด) 
 

ตัวชี้วัดข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จํานวนที่สํารวจ 
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย 
ปี 55-59 

ผลการเปรียบเทียบ 
 จํานวน ร้อยละ 

 
หมวดที่ 1 สุขภาพดี  (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี)  
1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 
2. เด็กแรกเกิดถึง12ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางฯ 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 
4. ทุกคนในครัวเรือนได้กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี เพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไปออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที 

 
 

7,993 คน 
151,253 คน 

 5,997 คน 
 338,432 คร. 

             338,432 คร. 
712,429 คน 

1,166,413 คน 

 
 

7,970 คน 
151,253 คน 

4,806 คน 
330,699 คร. 
335,945 คร. 
709,144 คน 

1,164,708 คน 

 
 

99.7 
100 
80.1 
97.7 
99.3 
99.5 
99.9 

 
 

95 
100 
60 
96 
96 
90 
95 

 
 
 
 
 
 
 
 


 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 
10. ครัวเรือนมีน้ําใช้เพียงพอตลอดปี 
11.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
15. ครัวเรือนมีความอบอุ่น 

 
 

338,432 คร. 
338,432 คร. 
338,432 คร. 
338,432 คร. 
338,432 คร. 
338,432 คร. 
338,432 คร. 
338,432 คร. 

 
 

337,912 คร. 
338,052 คร. 
338,024 คร. 
337,433 คร. 
336,475 คร. 
327,684 คร. 
338,018 คร. 
338,001 คร. 

 
 

99.85 
99.89 
99.88 
99.70 
99.42 
99.78 
99.88 
99.87 

 
 

90 
96 
97 
96 
85 
99 
99 
90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา  (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) 
16. เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
17. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคบั 9 ปี 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า  
19. เด็กจบการศึกษาภาคบังคบั 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทําได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
20. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 

 
 

34,003 คน 
125,994 คน 
19,232 คน 

166 คน 
759,080 คน 

 
 

33,928 คน 
125,933 คน 
19,066 คน 

135 คน 
758,657 คน 

 
 

99.78 
99.95 
99.14 
81.33 
99.94 

 
 

100 
100 
100 
85 
100 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564) 

ตัวชี้วัดข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จํานวนที่สํารวจ 
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย 
ปี 55-59 

ผลการเปรียบเทียบ 
 จํานวน ร้อยละ 

 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า  (คนไทยมีงานทําและมีรายได้) 
21. คนอายุ 15-60 ปี มีอาชีพและมีรายได้ 
22.คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ  30,000 บาทต่อปี 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 

 
 

728,163 คน 
178,113 คน 
338,432 คร. 
338,432 คร. 

 
 

717,084 คน 
173,291 คน 
336,661 คร. 
335,055 คร. 

 
 

98.34 
96.69 
99.42 
98.51 

 
 

98 
95 
70 
80 

 
 

 
 
 


 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย  (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) 
25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา(ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ) 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
28. คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชนหรือภาครัฐ 
29. คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชนหรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของหมู่บ้าน 

 

 
1,220,708 คน  

     1,220,708  คน 
1,166,708 คน 

204,408 คน 
12,018 คน 

.338,432 คร. 

 

 
1,159,664 คน 
1,129,414 คน 
1,163,384 คน 

203937 คน 
11,976 คน 

337,126 คร. 

 

 
95.00 
92.52 
99.74 
99.95 
99.65 
99.61 

 

 
100 
90 
100 
90 
90 
100 

 

 

 
 
 
 
 


ที่มา  :  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัขอนแกน่ 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564) 

 1.2.8 ข้อมูลพืน้ฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2558 จังหวัดขอนแก่น 
 จากการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ปี 2558  จํานวน 26 อําเภอ 193 ตําบล 2,183 หมู่บ้าน 
พบว่า จังหวัดขอนแก่น ไม่มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง) มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง) 
จํานวน 455  หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 20.84 และหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า) จํานวน 1,728 หมู่บ้าน 
คิดเป็นร้อยละ 79.16    

 โดยตัวช้ีวัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (ปี 2555-2559) มี 7 ด้าน 33  ตัวช้ีวัด  มีการจัดระดับความรุนแรงของปัญหาที่ควรได้รับการพัฒนาเป็น 
อันดับแรก เรียงจากจํานวนหมู่บ้านที่เป็นปัญหาจํานวนมากไปหาน้อย ดังแสดงตามตารางที่ 17 

ตารางที่ 17  ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข 10 อันดับแรก (เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย) 

ลําดับ
ปัญหา ดัชนีชี้วัด หมู่บ้านที่มีปญัหา 

จํานวน ร้อยละ (%) 
1. ตัวชี้วัดที่ 32 ความปลอดภัยจากภัยพิบัต ิ 376 17.22 
2. ตัวชี้วัดที่ 27 คุณภาพนํ้า 811 37.15 
3. ตัวชี้วัดที่ 26 คุณภาพดิน 398 18.23 
4. ตัวชี้วัดที่ 25 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน 962 44.07 
5. ตัวชี้วัดที่ 17 การเรยีนรู้โดยชุมชน 980 44.89 
6. 
7. 

ตัวชี้วัดที่ 18 การได้รับการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 17 การกฬีา 

1,024 
1,103 

49.61 
50.53 

8. ตัวชี้วัดที่ 11 ผลผลิตจากการทาํไร ่ 289 13.24 
9. ตัวชี้วัดที่  8 การมีงานทํา 360 16.49 
10. ตัวชี้วัดที่  6 การมีที่ดินทํากิน 

 
270 12.37 

 
ตารางที่ 18   แสดงสภาพปัญหาจําแนกตามตัวช้ีวัด 7 หมวด 33 ตัวช้ีวัด จังหวัดขอนแก่น ปี 2558 
 

ตัวชี้วัด 
ปัญหามาก ปัญหาปานกลาง ปัญหาน้อย/ไม่มี

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

โครงสร้างพืน้ฐาน 
      

  1. ถนน 972 11.15 3,309 37.96 4,436 50.89
  2. นํ้าด่ืม 73 0.84 73 0.84 8,571 98.33
  3. นํ้าใช้ 268 3.07 80 0.92 8,369 96.56
  4. นํ้าเพ่ือการเกษตร 981 11.25 4,486 51.46 2,754 34.66
  5. ไฟฟ้า 96 1.1 1,080 12.39 7,541 79.84
  6. การมีที่ดินทํากิน 1,080 12.39 1,660 19.04 5,977 68.73
  7. การติดต่อสื่อสาร 216 2.48 7,160 82.14 1,341 15.38
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564) 

ตัวชี้วัด 
ปัญหามาก ปัญหาปานกลาง ปัญหาน้อย/ไม่มี

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
  

  8. การมีงานทํา 
  9. การทํางานในสถานประกอบการ 
  10. ผลผลิตจากการทํานา 
  11. ผลผลิตจากการทําไร่ 
  12. ผลผลิตจากการทําเกษตรอ่ืนๆ 
  13. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  14. การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่

ท่องเที่ยว 
 

สุขภาวะและอนามัย 
  15. ความปลอดภัยในการทํางาน 
  16. การป้องกันโรคติดต่อ 
  17. การจัดกิจกรรมกีฬา 
 

ความรู้และการศึกษา 
  18. การได้รับการศึกษา 
  19. อัตราการเรียนต่อของประชาชน 
  20. ระดับการศึกษาของประชาชน 
 
 
การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 

  21. การเรียนรู้โดยชุมชน 
  22. การได้รับความคุ้มครองทางสังคม 
  23. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
  24. การรวมกลุ่มของชุมชน 
  25. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 
 
 
 
 
 
 

217
221
77

336
190
49
35

27
97

750

722
334
877

796
30
22
83

774

 

9.96
10.15
3.54

15.43
8.72
2.25
1.61

1.24
4.45

34.44

33.15
15.34
40.27

36.55
1.38
1.01
3.81

35.54

 

830
35

340
86
87
4

19

102
228

1,081

434
4

347

194
12
60

273
179

 

38.11 
1.61 

15.61 
3.95 
3.99 
0.18 
0.87 

 
 
 
 

4.68 
10.47 
49.63 

 
 
 

19.93 
0.18 

15.93 
 
 
 

8.91 
0.55 
2.75 

12.53 
8.22 

 
 
 

 

1,131 
81 

1,003 
437 
88 
1 

41 
 
 
 
 

2,049 
1,853 

347 
 
 
 

1,020 
1,310 

954 
 
 
 

1,188 
2,136 
2,096 
1,822 
1,225 

 
 
 

 

51.93
3.72

46.05
20.06
4.04
0.05
1.88

94.08
85.08
15.93

46.83
60.15
43.80

54.55
98.07
96.24
83.65
56.24
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ตัวชี้วัด 
ปัญหามาก ปัญหาปานกลาง ปัญหาน้อย/ไม่มี

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   26. คุณภาพดิน 
   27. คุณภาพนํ้า 
   28. การปลกูป่าหรือไม้ยืนต้น 
   29. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   30. การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม 

 

ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ 
   31. ความปลอดภัยจากยาเสพติด 
   32. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ 
   33. ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน 
 
 

729
766
37
67

144

 

6
271
252

33.47
35.17
1.70
3.08
6.61

 
0.28

12.44
11.57

496
551
128
996
77

 
430
109
653

 
 

22.77 
25.30 
5.88 

45.73 
3.54 

 
 

 
19.74 
5.00 

29.98 

 
 

953 
861 

0 
177 

1,926 
 
 

 
1,742 
1,798 
1,195 

43.76
39.53
0.00
8.13

88.43

 
79.98
82.55
54.87

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 2558 
 
 
1.3  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 1.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 1)  ป่าไม้  เป็นพ้ืนที่ป่า 1,296,400 ไร่ (รอ้ยละ 11.91 ของพ้ืนที่จังหวัด) มีอุทยานแห่งชาติ  
4 แห่ง มีพ้ืนทีร่วม 743,973 ไร่ วนอุทยาน 2 แห่ง มีพ้ืนทีร่วม 6,200 ไร ่ป่าสงวนแห่งชาติ 22 ป่า มพ้ืีนที่รวม 
1,697,052 ไร ่ป่าชุมชน 206 แห่ง มีพ้ืนทีร่วม 49,316 ไร่ สภาพป่าประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่า
เบญจพรรณ และป่าเต็งรัง พรรณไม้สําคญั ได้แก่ ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก เหียง พลวง แดง เต็ง รัง พรรณไม้
พ้ืนล่างที่ขึ้นอยู่หนาแน่น ได้แก่ หว่านไพร ชัน ข่าป่า เพ็ก หวาย กล้วยไม้ป่า หญ้าคา แฝก ฯลฯ  พ้ืนที่ป่าไม้ใน
เขตจังหวัดขอนแก่นมีทั้งหมด 2,230,604 ไร่ ประกอบด้วย 
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  1. ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 22 ป่า พ้ืนทีร่วม  1,697,520 ไร ่ดังแสดงตามตารางที่ 19 

ตารางที่ 19   พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดขอนแก่น 

ลําดับ
ที ่ ชื่อป่าสงวนแหง่ชาติ พื้นท่ีปา่สงวน

แห่งชาติ(ไร่) 
พื้นที่ทับ
ซ้อน 

พื้นท่ีมอบให้ 
ส.ป.ก.(ไร่) กันคืน กันออก พื้นท่ีปา่เพื่อการ

อนุรักษ์(ไร่) 

1 ป่าโคกหลวง 129,619 38,446 31,444 18,747 11,432 67,044

2 ป่าดงลาน 340,500 174,087 138,161 13,921 2,086 40,087

3 ป่าเขาสวนกวาง 38,750  9,467 166 256 29,193

4 ป่าภูเวียง 218,162 192,757 24,146 13,740   14,999

5 ป่าดงมูล 109,375     5,390 103,985

6 ป่าหนองอ่าง 11,718  11,718 2,046   2,046

7 ป่ากุดนํ้าใส 6,093  6,093 20   20

8 ป่าห้วยเสียว 41,600  41,600 800   800

9 ป่าภูระงํา 158,050  158,050 13,189   13,189

10 ป่าสาวะถี 17,656  17,656 6,958   6,958

11 ป่าหนองนกเขยีน 22,006  22,006 898   898

12 ป่าหนองเมก็-ลุมพุก 128,250  128,250 12,819   12,819

13 ป่าโสกแต้ 51,194 46,890 10,031 6,412   685

14 ป่าโคกหลวงแปลงที่ 3 97,656 22,980 78,941 9,467   5,202

15 ป่าสําราญ 29,275  29,275      

16 ป่าหัวฝาย 14,843  14,843 4,526   4,526

17 ป่าโนนนํ้าแบ่ง 152,343  152,343 1,303   1,303

18 ป่าโคกตลาดใหญ่ 37,775  37,775 5,646   5,646

19 ป่าบ้านอุบล-หัวลิง 5,543  5,543      

20 ป่าดงซํา 69,018  69,018 20,623   20,623

21 ป่าบ้านนายม-กดุดุก 4,219  4,219 160   160

22 ป่าภูเม็ง 13,875 13,875       

รวม 1,697,520 489,035 990,579 131,441 19,164 330,183
ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 2555    
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 2. ป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ จํานวน 4 แห่ง พ้ืนที่รวม 477,589 ไร ่และ   
วนอุทยาน จํานวน 2 แห่ง พ้ืนที่รวม 6,200 ไร่ รวมพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  483,785 ไร่  

ตารางที่ 20  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดขอนแก่น 
อุทยาน/วนอุทยาน เนื้อที่ (ไร่) คลอบคลุมพื้นที่ 

1. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 169,539 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ ต.ห้วยม่วง ต.วังสวาป       
ต.นาฝาย ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน 

2. อุทยานแห่งชาตินํ้าพอง 73,050 อ.อุบลรัตน์ อ.บ้านฝาง อ.หนองเรือ อ.มัญจาคีรี   
และ ต.ดอนโมง  อ.โคกโพธ์ิไชย 

3. อุทยานแห่งชาติภูเวียง 203,125 ต.ในเมือง อ.ภูเวียง อ.ชุมแพ อ.สีชมพู และ              
อ.หนองนาคํา 
 

4. อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภู
พานคํา 

31,875 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ ต.ศรีสขุสําราญ ต.นาง้ิว        
อ.เขาสวนกวาง 

5. วนอุทยานนํ้าตกลําหลวง 1,200 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน 
6. วนอุทยานภูหัน-ภูระงํา 5,000 ต.วังแวง ต.ห้วยแก อ.ชนบท 

รวม 483,785  
ที่มา : สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น 2555 

 ปัญหาป่าเสื่อมโทรม มีสาเหตุมาจาก กลุ่มนายทุนว่าจ้างราษฎรตัดไม้เพ่ือการแปรรูป ราษฎร
บุกรุกลักลอบตัดไม้ การแผ้วถางป่าเป็นพ้ืนที่ทํากิน การทําถนนและแหล่งนํ้า ไฟป่า ขาดแคลนเครื่องมือ
เครื่องใช้สําหรับเจ้าหน้าที่รักษาป่า ราษฎรขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยมีความรุนแรง
มากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ ดังน้ี 

1.1) เขตป่าสงวนแห่งชาติที่พบปัญหารุนแรง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติดงลาน และดงซํา 
1.2) เขตป่าสงวนแห่งชาติที่พบปัญหาไม่รุนแรง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติภูเวียง ภูระงํา 

โสกแต้ เขาสวนกวาง โคกหลวง ภูเม็ง เป็นต้น 
1.3) เขตป่าสงวนแห่งชาติที่พบปัญหาน้อย ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติโนนนํ้าแบ่ง หนองอ่าง 

กุดนํ้าใส สาวะถี หัวฝาย หนองนกเขียน เป็นต้น ทั้งน้ีเน่ืองจากป่าเหล่าน้ีเป็นป่า
ขนาดเล็ก และได้มีการส่งมอบพ้ืนที่ให้สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม 
(สปก.) แล้ว 

 2)  ทรัพยากรดิน   
                 พ้ืนที่ในจังหวัดขอนแก่น จํานวน 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 
ล้านไร่ จะแบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า พ้ืนที่เมือง และพื้นที่แหล่งนํ้า ดังแสดงตาม
ตารางที่ 21 
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ตารางที่ 21  พ้ืนที่และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีดิ่น พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ (%) 
1. เขตเมือง 470.08 4.32 
2. เกษตรกรรม 7,797.20 71.62 
3. รกร้างว่างเปล่า 638.89 5.86 
4. สถานที่ราชการ 75.31 0.69 
5. ป่าไม้ 1,198.10 11.00 
6. แหล่งนํ้า 538.48 4.94 
7. อ่ืน ๆ  243.24 2.23 

รวมทั้งหมด 10,885.99 100.00 

ที่มา : ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินปี พ.ศ.2546 
 

       สภาพปญัหาของทรัพยากรดิน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
  (1) ปัญหาเกิดจากลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ คือ สภาพเป็นดินทราย  ดินต้ืน
ขาดอินทรีย์วัตถุ และมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า คิดเป็นร้อยละ 15.8 ของพ้ืนที่ ดินเค็มคิดเป็นร้อยละ 8.03 โดย
พ้ืนที่ที่มีผลกระทบมากอยู่ในพ้ืนที่ อําเภอพระยืน บ้านฝาง เมือง และบ้านไผ่ และพบว่า มีพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิด
การแพร่กระจายของดินเค็ม คิดเป็นร้อยละ 19.87 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
  (2) ปัญหาการชะล้างสูญเสียหน้าดิน เน่ืองจากโครงสร้างดินทรายขาดการอนุรักษ์ดิน
อย่างถูกวิธี การปลูกพืชไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ขาดพืชคลุมดิน และป่าไม้ถูกทําลาย มีพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 29.68 
ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
  (3) ปัญหาการใช้ดินผิดประเภทหรือมีการใช้พ้ืนที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน 
คิดเป็นร้อยละ 7.60 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
  ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์  
  ทรัพยากรดินของจังหวัดขอนแก่น เป็นดินที่เป็นปัญหาประกอบด้วย ดินกรด พ้ืนที่ 
680,488 ไร่ (ร้อยละ 10) ดินเค็ม พ้ืนที่ 118,012 ไร่ (ร้อยละ 1.73) ดินต้ืน (มีลูกรัง กรวด หิน) พ้ืนที่ 
300,000 ไร่ (ร้อยละ 4.41) ดินทราย พ้ืนที่ 823,743 ไร่ (ร้อยละ 12.11) พ้ืนที่ลาดชัด พ้ืนที่ 472,526 ไร่ 
(ร้อยละ 6.95) 
พ้ืนที่อ่ืน ๆ (เป็นด่าง พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด) พ้ืนที่ 4,408,808 ไร่ (ร้อยละ 64.8)  (ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
ขอนแก่น 2554) 
 
        3)   ทรัพยากรน้ํา    
         3.1) ทรัพยากรน้ําผิวดิน จังหวัดขอนแก่น ต้ังอยู่บริ เวณตอนกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ บนพ้ืนที่สูงโคราชโดยมีพ้ืนที่อยู่ในเขตของลุ่มนํ้าหลัก 2 ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้ามูล และลุ่มนํ้าชี 
พ้ืนที่ลุ่มนํ้ามูล ได้แก่กลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่ไหลลงลําห้วยแอก กลุ่มลุ่มนํ้าที่ไหลลงลําห้วยสะแทด และกลุ่มลุ่มนํ้า
สาขาที่ไหลลงลํานํ้าพองตอนล่าง กลุ่มลุ่มนํ้าที่ไหลลงแม่นํ้าชี และกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาลําปาวตอนบน โดยมีลํานํ้า
สายหลักที่ไหลผ่านจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ลํานํ้าพอง ลํานํ้าเชิญ และลํานํ้าชี  คุณภาพนํ้าในลํานํ้าสายหลักของ
จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ แม่นํ้าพอง ชี และเซิน ในช่วงฤดูแล้งคุณภาพนํ้าค่อนข้างเส่ือมโทรมกระทบต่อการ
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ดํารงชีวิตของสัตว์นํ้า และการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยเฉพาะคุณภาพในลุ่มนํ้าชีช่วงที่ไหลผ่านอําเภอ
ชนบท อําเภอมัญจาคีรี และอําเภอเมือง บริเวณตําบลท่าพระ มีค่าการนําไฟฟ้าสูงเน่ืองจากเกิดการชะล้างจาก
พ้ืนที่ดินเค็ม นอกจากน้ี การขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็วทําให้มีการปล่อยน้ําทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ 
โดยมิได้ผ่านการบําบัด ทําให้แหล่งนํ้าธรรมชาติมีคุณภาพเสื่อมโทรม ได้แก่ ลําห้วยจิกในพ้ืนที่อําเภอบ้านไผ่ ลํา
ห้วยพระคือ และบึงหนองโคตรในพ้ืนที่อําเภอเมือง  สําหรับลํานํ้าพอง ซึ่งเป็นที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่เป็นจํานวนมาก  เช่น โรงงานผลิตเย่ือกระดาษ โรงงานนํ้าตาล โรงงานผลิตสุรา เป็นต้น  และการ
ขยายตัวของการเลี้ยงปลาในกระชัง ส่งผลกระทบทําให้คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมในช่วงฤดูแล้ง   
  จังหวัดขอนแก่นสามารถแบ่งพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นทั้งหมดออกเป็น 11 ลุ่มนํ้า และปริมาณ
นํ้าท่าเฉล่ียรายเดือนที่เกิดจากพ้ืนที่รับนํ้าของจังหวัดขอนแก่นทั้ง 11 ลุ่มนํ้าย่อย สรุปแสดงตามตารางที่ 22 

ตารางที่ 22  ข้อมูลพ้ืนที่ลุม่นํ้าจังหวัดขอนแก่น 
 

ลําดับที ่ ลุ่มน้ําย่อย พื้นที่รบัน้าํฝน (ตร.กม.) ปริมาณน้ําทา่รายปเีฉลี่ย  
(ล้าน ลบ.ม.) 

1 ลุ่มนํ้าห้วยแอก 859.39 120.93 

2 ลุ่มนํ้าลําสะแทด 77.86 11.83 
3 ลุ่มนํ้าพังชู 189.89 26.86 

4 ลุ่มนํ้าชีส่วนที่ 2 350.49 37.29 
5 ลุ่มนํ้าชีส่วนที่ 3 3,244.00 362.23 

6 ลุ่มนํ้าลําห้วยสามหมอ 98.29 15.58 
7 ลุ่มนํ้าพองตอนบน 2,150.49 411.78 

8 ลุ่มนํ้าพองตอนล่าง 2,194.42 359.69 
9 ลุ่มนํ้าลําปาวตอนบน 95.52 26.38 

10 ลุ่มนํ้าเชิญ 1,168.57 174.53 
11 ลุ่มนํ้าห้วยสายบาตร 457.06 87.82 

รวม 10,885.98 1,634.92 
 

ที่มา : โครงการชลประทานขอนแก่น ปี 2555 

    ปริมาณน้ําท่าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าชี  จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณนํ้าท่าจากสถานีวัดนํ้าท่าที่
อยู่ใน  ลุ่มนํ้าชีทั้งหมด32 สถานี พบว่าปริมาณนํ้าท่าของแม่นํ้าชีส่วนใหญ่จะมีมากในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง
เดือนพฤศจิกายน และมีปริมาณน้อยในช่วงฤดูแล้งโดยเดือนที่มีปริมาณนํ้าท่าสูงสุดได้แก่ช่วงเดือนกันยายน
และตุลาคม ส่วนลุ่มนํ้าย่อยที่อยู่ในลุ่มนํ้ามูลพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จะมีปัญหาการขาดแคลนนํ้ามากพอสมควร 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงฤดูแล้ง เน่ืองจากปริมาณน้ําท่าที่เกิดจากลุ่มนํ้ามีน้อย และยังไม่มีแหล่งเก็บกักนํ้า
ขนาดกลาง 
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                  จังหวัดขอนแก่นมีลํานํ้าที่สําคัญไหลผ่าน 3 สาย ดังน้ี 

  1)  ลําน้ําพอง  มีต้นกําเนิดจากภูกระดึงและเทือกเขาสันปันนํ้าของลุ่มนํ้าป่าสักกับลุ่มนํ้าชี 
ไหลผ่าน อ.ภูกระดึง จ.เลย และ อ.อุบลรัตน์, อ.เมือง จ.ขอนแก่น และไหลบรรจบแม่นํ้าชีที่ อ.เมือง จ.
ขอนแก่นมีการก่อสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ก้ันลํานํ้าพอง ที่ อ.อุบลรัตน์  เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน 
มีพ้ืนที่ชลประทานประมาณ 258,000 ไร่   โดยการก่อสร้างฝายหนองหวายเพ่ือทดน้ํา ที่ อ.นํ้าพอง ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย ลํานํ้าพองสามารถแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

                    1.1)  ลําน้ําพองตอนบน   ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ลํานํ้าสาขาประกอบด้วย 
หนองโก ลํานํ้าพวย ห้วยทรายขาว ลํานํ้ามอ ห้วยแกน และห้วยซําจาน ซึ่งไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ 

                    1.2)  ลําน้ําพองตอนล่าง ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ลํานํ้าสาขาประกอบด้วย     
ห้วยทราย ห้วยคุมมุมห้วยยาง ห้วยโจด ห้วยเสือเต้น ห้วยเสียว ห้วยเก้าคต ห้วยใหญ่ ห้วยสายบาตร และ  
ห้วยพระคือ 

  2)  ลําน้ําเชิญ   มีต้นกําเนิดจากสันปันนํ้าของลุ่มนํ้าป่าสักและลุ่มนํ้าชี ใน จ.ชัยภูมิ และ    
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

  3) ลําน้ําชี   มีต้นกําเนิดจากสันปันนํ้าของลุ่มนํ้าป่าสักและลุ่มนํ้าชี ใน จ.ชัยภูมิ  ไหลเข้าสู่
จังหวัดขอนแก่นบริเวณ อําเภอแวงน้อย ไหลผ่านอําเภอแวงใหญ่ อําเภอชนบท อําเภอมัญจาคีรี อําเภอบ้านไผ่ 
และอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไหลผ่าน จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
ยโสธร และบรรจบแม่นํ้ามูล ที่จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 900 กม. ในสภาพปัจจุบันนํ้าท่าจากแม่นํ้าชีไหล
ผ่านแม่นํ้ามูลประมาณ 8.752 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี 

2)   แหล่งน้ําบาดาลและการใช้น้าํใต้ดิน 
     บ่อบาดาลในจังหวัดขอนแก่นมีจํานวน 6,462 บ่อ บ่อนํ้าบาดาลส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์    
เพ่ือการผลิตนํ้าประปาหมู่บ้านและเพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ส่วนบ่อบาดาลที่ใช้สําหรับกิจกรรมอ่ืน 
ๆ    เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และการเลี้ยงสัตว์ มีอยู่บ้างแต่เป็นจํานวนไม่มากนัก จํานวน
บ่อบาดาลที่ดําเนินการขุดเจาะโดยหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ดังน้ี 

ตารางที่ 23  แสดงจํานวนบ่อดาบาลในจังหวัดขอนแก่น 
ประเภท จํานวน 

1) บ่อนํ้าบาดาล (บ่อ) 
   - ใช้การได้ (บ่อ) 
   - หมดสภาพ (บ่อ) 

6,462 
6,066 
396 

2) จุดจ่ายนํ้า (แห่ง) 71 

3) นํ้าด่ืมได้ (แห่ง) 39 

4) ระบบประปาบาดาล (แห่ง) 1,705 

รวม 8,167 

                  ที่มา  : ศูนย์ทรัพยากรนํ้าบาดาลภาค 4 ขอนแก่น , ปี 2558 
หมายเหตุ  = ผลการสํารวจปี 2548 เป็นบ่อที่หมดสภาพเป็นบ่อที่รออุดกลบภายหลัง 
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          3.2)   ชลประทาน 
                          จังหวัดขอนแก่นแหล่งนํ้าชลประทาน 15 โครงการ จําแนกเป็นโครงการ
ขนาดกลาง 14  แห่ง   มีพ้ืนที่รองรับนํ้าฝน 2,331.62 ตร.กม. มีพ้ืนที่ชลประทานทั้งสิ้น 39,006 ไร่ และ
โครงการชลประทานขนาดใหญ่  1 แห่ง  คือ โครงการนํ้าพอง -หนองหวาย โดยทดน้ําจากเขื่อนอุบลรัตน์  
ความจุ 2,263.6  ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ชลประทาน 257,000 ไร่ รวมชลประทาน 15 แห่ง มีพ้ืนที่รับ
นํ้าฝนรวมทั้งหมด 2,331.62  ตร.กม. มีสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าทั้งหมด 105 สถานี พ้ืนที่โครงการ 262,116 ไร่ 
พ้ืนที่ส่งนํ้า 199,420 ไร่ และมีพ้ืนที่ชลประทาน รวม 296,006 ไร่   

                   3.3)  เขื่อนอุบลรัตน ์
                  เขื่อนอุบลรัตน์ ต้ังอยู่ที่ตําบลอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 
50 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ขอนแก่น  -  อุดรธานี)  สร้างขึ้นเมื่อปี 2507 แล้วเสร็จใน
ปี 2508  งบประมาณ 557 ล้านบาท โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา   ทรงประกอบพิธีเปิด
เขื่อนอุบลรัตน์ เมื่อวันที่  14 มีนาคม  2509 เขื่อนอุบลรัตน์สร้างปิดก้ันลํานํ้าพองบริเวณพองหนีบ  ความกว้าง
สันเขื่อน 6 เมตร ฐานเขื่อนกว้าง 125 เมตร ความสูงของเข่ือน 188.10 เมตร ความยาวสันเขื่อน 885 เมตร 
ปริมาตรตัวเขื่อน 580,000 ลบ.ม. ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 2,263.6 ลบ.ม. ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉล่ียปีละ 
56.1 ล้านกิโลวัตต์/ช่ัวโมง  และสร้างอาชีพการประมงแก่ราษฎรกว่า  4,800  ครอบครัว   นอกจากน้ียังช่วย
เกษตรกรท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง สามารถทําการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น 300,000 ไร่ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สําคัญของจังหวัดขอนแก่น   

   
 สภาพปญัหาเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา ม ี3 กลุ่ม คือ 
  (1)  ปัญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง 
  (2)  ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝน 
  (3)  ปัญหาน้ําเน่าเสีย เกิดจากนํ้าทิ้งชุมชน ฟาร์มปศุสัตว์ และโรงงาน        
                                     อุตสาหกรรม 
 

        ความต้องการใชน้้ํา 
  ปริมาณความต้องการใช้นํ้าหลัก โดยพิจารณาเฉพาะเพ่ือการชลประทาน อุปโภค 
บริโภค และอุตสาหกรรม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จําแนกความต้องการใช้นํ้าแยกตามกลุ่มนํ้าย่อยจังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ลํานํ้าที่มีปริมาณความต้องการใช้นํ้ามากที่สุด คือ ลํานํ้าพอง และลํานํ้าชี  ตามลําดับ ดังแสดง
ตามตารางที่ 24 
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 ตารางที่ 24  แสดงข้อมูลปรมิาณความต้องการใช้นํ้าแยกตามลุ่มนํ้าย่อยจังหวัดขอนแก่น 

ลุ่มน้ําย่อย 
ปริมาณความต้องการใชน้้ํารวม (ล้านลุกบาศก์เมตร) 
สภาพปจัจุบัน สภาพอนาคต 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทั้งป ี ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทั้งป ี
1. ลํานํ้าชีส่วนที่ 2 22.23 3.40 25.64 30.69 6.68 37.93 

2. ลํานํ้าชีส่วนที่ 3 263.66 38.71 302.37 270.24 45.29 315.52 

3. ลํานํ้าพองตอนบน 113.11 35.71 168.82 228.31 74.47 302.78 

4. ลํานํ้าพองตอนล่าง 283.36 150.26 433.63 295.09 161.99 457.08 

5. ห้วยสามหมอ 4.50 0.80 5.30 4.51 0.81 5.32 

6. ลํานํ้าเชิญ 192.83 46.31 239.14 302.57 80.21 382.78 

7. ห้วยสายบาตร 23.71 4.44 28.16 24.62 5.35 29.98 

8. ลําปาวตอนบน 3.35 2.13 5.47 7.83 3.91 11.74 

9. ห้วยแอก 27.10 4.44 31.54 28.62 4.79 33.42 

10. ลําสะแทด 4.31 0.74 5.05 5.11 0.92 6.03 

11. ลําพังชู 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  จังหวัดขอนแก่นมีแหล่งแร่และพลังงาน ที่สําคญัคือ 
1. แหล่งหินอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดขอนแก่นมีแปลงประทานบัตรเหมือง 

หินที่เปิดดําเนินการ 9 แปลง พ้ืนที่รวม 861-3-66 ไร่ ต้ังอยู่ในเขตอําเภอสีชมพู 1 แปลง อําเภอชุมแพ 2 
แปลงและอําเภอภูผาม่าน 6 แปลง ทั้ง 9 แปลงเป็นแหล่งหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง (ที่มา : สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ปี 2556) 
 2. ก๊าซธรรมชาติ พบที่อําเภอนํ้าพอง เขาสวนกวาง และอําเภอชนบท มีเพียงแหล่งที่
อําเภอนํ้าพองและอําเภอเขาสวนกวางที่ได้ขุดขึ้นมาใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนร่วมในการผลิตกระแสไฟฟ้า  
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีหลุมขุดเจาะก๊าซ จํานวน 2 แห่ง คือ 

2.1 หลมุขุดเจาะก๊าซ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด ต้ังอยู่ที่ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอ
นํ้าพองมีปริมาณก๊าซสํารองประมาณ 1.5 ลา้นล้านลูกบาศก์ฟุต ในปี พ.ศ.2533 มีปรมิาณการใช้วันละ 40 
ล้านลูกบาศก์ฟุต ปี พ.ศ.2537 มีปริมาณการใช้วันละ 200 ล้านลกูบาศก์ฟุต ก๊าซที่แหล่งนํ้าพองมีโรงงานผลิต
ก๊าซต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกับหลุมขุดเจาะก๊าซ 

2.2 แหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จํากัด โดยมีหลุมขุด
เจาะอยู่ที่อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง มีปริมาณก๊าซสํารอง 
500,000-700,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต และมีการต่อท่อระยะทาง 63 กม. เพ่ือนํามาผลิตก๊าซที่ตําบลกุดนํ้าใส 
อําเภอนํ้าพอง  มีกําลังการผลิต 70 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน   
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 3. แหล่งแร่ที่สําคัญของจังหวัดขอนแก่น คือ แร่โพแทช หมายถึง แร่ที่มีธาตุโพแทชเซียม 
(K) เป็นส่วนประกอบที่สําคัญ แร่โพแทชที่เกิดร่วมกับเกลือหินในประเทศไทยมี 2 ชนิดใหญ่ ๆ  ได้แก่ 
   3.1  แร่ซิลไวต์ (Sylvite : KCL) ซึ่งมีธาตุโพแทชเซียมสูงถึงร้อยละ 52.4  มีสีขาว  
ขาวขุ่น หรือใส  
   3.2  แร่คาร์นัลไลต์ (Carnallite : KMgCl3H22O) ประกอบด้วยโพแทชเซียมคลอ
ไรด์ (KCl) ร้อยละ 26.87 และแมกเนเซียมคลอไรด์ (MgCl2) ร้อยละ 34.3 
  แร่โพแทชที่พบในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่จะเป็นแร่คาร์นัลไลต์ มีความหนาเฉล่ีย 25.88 
เมตร  ที่ระดับความลึกประมาณ 200-300 เมตร พบได้ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอบ้านฝาง 
และอําเภอทางตอนไต้ของจังหวัด แร่คาร์นัลไลต์ของจังหวัดขอนแก่น มีปริมาณที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
ประมาณ 27,800 ล้านเมตริกตัน และแร่ซิลไวต์มีปริมาณท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ประมาณ 580 ล้าน
เมตริกตัน 
                    การไฟฟ้า มีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สําคัญ คือ โรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ และโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วมนํ้าพอง กําลังผลิต 25.2 เมกกะวัตต์ และ 737 เมกกะวัตต์ตามลําดับ สถานะการใช้ไฟฟ้าของ
จังหวัดขอนแก่น 460,878 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้แล้ว 441,743 ครัวเรือน เป็นร้อยละที่มีไฟฟ้าใช้ 95.85 
 

                  1.3.2 คุณภาพสิง่แวดล้อม 
   1)  ขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดขอนแก่นประมาณ 1,040 ตันต่อวัน หรือ 
ประมาณ 366,634 ตันต่อปี โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 0.57 กก./คน-วัน แบ่งตามเขต
พ้ืนที่ ดังน้ี 

1. เทศบาลนครขอนแก่น มีอัตราการเกิดมูลฝอยประมาณ 1 กก./คน-วัน 
2. เทศบาลเมือง มีอัตราเกิดมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 0.73 กก./คน-วัน 
3. เทศบาลตําบล  มีอัตราเกิดมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 0.68 กก./คน-วัน 
4. องค์การบริหารส่วนตําบล มีอัตราเกิดมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 0.43 กก./คน-วัน 

โดยมีขยะอันตราย ประมาณร้อยละ 0.33 ของขยะทั้งหมด 
   การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันมีระบบกําจัด จํานวน     
7 แห่ง  รองรับขยะได้จํานวน 328 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.66 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดของ
จังหวัด 

1. ศูนย์กําจัดขยะเทศบาลเมืองเมืองพล มีพ้ืนที่ 71 ไร่ ต้ังอยู่บ้านโคกกุง  
ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล  รองรับปริมาณขยะมูลฝอย 34 ตันต่อวัน โดยปริมาณของเทศบาลเมือง     
เมืองพล จํานวน 22 ตันต่อวัน และท้องถิ่นใกล้เคียง 10 แห่ง จํานวน 12 ตันต่อวัน 

2.  ศูนย์กําจัดขยะเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีพ้ืนที่ 65 ไร่ ต้ังอยู่ตําบลหินต้ัง
อําเภอบ้านไผ่ รองรับปริมาณขยะ 37 ตันต่อวัน โดยปริมาณขยะของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 20 ตันต่อวัน และ
ท้องถิ่นใกล้เคียงอีก 9 แห่ง ปริมาณขยะ 17 ตัน  

3.  ศูนย์กําจัดขยะเทศบาลเมืองชุมแพ มีพ้ืนที่ 40 ไร่ ต้ังอยู่บ้านหนองไผ่
เหนือ ตําบลหนองไผ่ อําเภอชุมแพ รองรับปริมาณขยะ 27 ตันต่อวัน   
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4.   ศูนย์กําจัดขยะเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง เทศบาลตําบลนํ้าพองและ
องค์การบริหารส่วนตําบลคําม่วง มีพ้ืนที่ 21 ไร่ ต้ังอยู่ในเขตตําบลคําม่วง อําเภอเขาสวนกวาง รองรับปริมาณ
ขยะ 7 ตันต่อวัน โดยปริมาณขยะของเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง 3 ตันต่อวัน และเทศบาลตําบลนํ้าพอง 4 
ตันต่อวัน 

    5.   ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลหนองโก มีพ้ืนที่ 24 ไร่ ต้ังอยู่ 
บ้านบะแต้ ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน รองรับปริมาณขยะ 12 ตันต่อวัน  

    6.  ศูนย์กําจัดขยะเทศบาลตําบลท่าพระ มีพ้ืนที่ 5 ไร่ ใช้ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าพระรองรับปริมาณขยะ 11 ตันต่อวัน โดยปริมาณขยะของเทศบาลตําบลท่าพระ 7 ตัน  
ต่อวัน  
             7.  ศูนย์กําจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น ต้ังอยู่บ้านคําบอน กม.17 ตําบล
โนนท่อน อําเภอเมืองขอนแก่น เน้ือที่ 98 ไร่ห่างจากเทศบาล 17.5 กิโลเมตร ใช้ประโยชน์ต้ังแต่ปี 2511 เป็น
ต้นมา โดยเทศบาลนครขอนแก่น ใช้งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง โดยปริมาณขยะของ
เทศบาลนครขอนแก่นประมาณ 200 ตันต่อวัน ในปัจจุบันได้มีการฝังกลบขยะเต็มพ้ืนที่ฝังกลบแล้ว 
 
   สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดขอนแก่น 

1.  ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ของประชาชนจากการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 

2.  ปัญหาการขาดแคลนสถานที่กําจัดขยะ เน่ืองจากการจัดหาสถานที่แห่งใหม่
จะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง นอกจากน้ียังขาดการวางแผนการจัดการความ  
ร่วมมือกัน  ในการจัดต้ังศูนย์จัดการขยะร่วมกันทําให้ไม่คุ้มทุน 

3.  ปัญหาด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ สําหรับการจัดการขยะไม่เพียงพอ 
4.  ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะ ไมส่อดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ 

ในการดําเนินการ  (ทีม่า : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10 ปี 2554) 
 2)  มลพิษทางน้ํา จังหวัดขอนแก่นอยู่ในเขตพ้ืนที่ 5 ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้าเชิญ ลุ่มนํ้าพอง  ลุ่มนํ้า
ชี ลุ่มนํ้าห้วยแอก และลุ่มนํ้าลําพังชู โดยเขตที่มีการใช้ประโยชน์จากแม่นํ้าจะอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มนํ้าพองมากที่สุด 
รองลงมาคือ ลุ่มนํ้าชี โดยจะใช้ประโยชน์ทั้งด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดังน้ันปัญหาที่พบอยู่เสมอคือ 
ปัญหาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตลํานํ้าพอง 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในลํานํ้าสําคัญ 3 สาย คือ ลํานํ้าชี ลํานํ้าพอง  ลํานํ้า
เชิญ จํานวน 20 สถานี ปี 2553 พบว่า คุณภาพน้ําอยู่ในระดับคุณภาพดี ร้อยละ 7 คุณภาพพอใช้ ร้อยละ 53 
และคุณภาพเสื่อมโทรมร้อยละ 40 

คุณภาพนํ้าในลํานํ้าสายหลักของจังหวัดขอนแก่น  ได้แก่  แม่นํ้าพอง  ชี  และเซิน  ในช่วงฤดู
แล้งคุณภาพนํ้าค่อนข้างเส่ือมโทรมกระทบต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นํ้า และการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน   โดยเฉพาะคุณภาพในแม่นํ้าชีช่วงที่ไหลผ่านอําเภอชนบท  อําเภอมัญจาคีรี  และอําเภอ
เมือง  บริเวณตําบลท่าพระ  มีค่าการนําไฟฟ้าสูงเน่ืองจากเกิดการชะล้างจากพ้ืนที่ดินเค็ม  นอกจากน้ี  การ
ขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็วทําให้มีการปล่อยนํ้าทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ โดยมิได้ผ่านการบําบัด  ทําให้
แหล่งนํ้าธรรมชาติมีคุณภาพเสื่อมโทรม  ได้แก่ ลําห้วยจิกในพื้นที่อําเภอบ้านไผ่ ลําห้วยพระคือและบึงหนอง
โคตรในพ้ืนที่อําเภอเมืองเป็นต้น 
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สําหรับลํา นํ้าพอง ซึ่ งเป็นที่ ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นจํานวนมาก
เช่น โรงงานผลิตเย่ือกระดาษ โรงงานนํ้าตาล โรงงานผลิตสุรา และโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ เป็นต้น และการ
ขยายตัวของการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นจํานวนมาก ส่งผลกระทบทําให้คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมในช่วงฤดู
แล้ง  และเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถานประกอบการและกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เป็นประจํา 
(ที่มา :สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น)  
  3) มลพิษทางอากาศและเสียง  จากการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ณ สถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณที่ทําการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ขอนแก่น) เขตเทศบาลนครขอนแก่น 
ปี 2551-2554 ณ เดือนสิงหาคม พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศทั่วไป  

(ที่มา : สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 2554)  
1.4  โครงสร้างและระบบบริการขั้นพื้นฐาน 

         1.4.1 การคมนาคม 
1) ทางรถยนต์  มทีางหลวงแผ่นดิน 7 สาย พาดผ่าน 

ทางหลวงหมายเลข 2      จากสระบุรี-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย 
ทางหลวงหมายเลข 12    จากขอนแก่น - เพชรบูรณ์ 
ทางหลวงหมายเลข 23    แยกจากหมายเลข 2 ผ่านอําเภอบ้านไผ่ - มหาสารคาม 
ทางหลวงหมายเลข 201  เช่ือมขอนแก่น - ชัยภูมิ - เลย 
ทางหลวงหมายเลข 207  เช่ือมขอนแก่น - บุรีรัมย์ 
ทางหลวงหมายเลข 208  เช่ือมขอนแก่น - มหาสารคาม 

          ทางหลวงหมายเลข 209  เช่ือมขอนแก่น – กาฬสินธ์ุ 

2) ทางรถไฟ จากกรุงเทพฯ ถึงหนองคาย ขนานกับทางหลวงหมายเลข 2  หรือถนนมิตรภาพ 
ผ่านอําเภอในเขตพ้ืนที่ คือ อําเภอพล บ้านไผ่ บ้านแฮด เมืองขอนแก่น  นํ้าพอง และอําเภอเขาสวนกวาง 
ตารางที่ 25  แสดงตารางเดินรถไฟจังหวัดขอนแก่น 

เที่ยวขึ้น(กรุงเทพฯ-ขอนแก่น) เที่ยวล่อง(ขอนแก่น-กรุงเทพฯ) 
ขบวน
รถ 

ต้นทาง ขอนแก่น ปลายทาง 

ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี
เวลาถึง 

 

ด77 กรุงเทพ 18.30 04:11 หนองคาย 05.05 

ด69 กรุงเทพ 20.00 05:05 หนองคาย 08.25 

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

ท415 นครราชสีมา 06.02 09:40 หนองคาย 12.30 

ท431 
ชุมทางแก่ง
คอย 

05:00 11:20 ขอนแก่น 11:20 

ด75 กรุงเทพ 08.20 16:20 อุดรธานี 18.10 

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

ขบวน
รถ 

ต้นทาง ขอนแก่น ปลายทาง 

ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี 
เวลาถึง 

 

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

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

ท432 ขอนแก่น 13:38 13:38 
ชุมทางแก่ง
คอย 

20:15 

ท418 หนองคาย 12.50 15:46 นครราชสีมา 19.25 

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

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

ร134 หนองคาย 19:15 22:14 กรุงเทพ 08:00 
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* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง /  
ท= รถท้องถิ่น / น= รถนําเที่ยว / ส= รถสินค้า 

ท่ีมา : การรถไฟแห่งประเทศไทย 2555 
3)  ทางอากาศ   มีท่าอากาศยานพาณิชย์ของกรมการบินพาณิชย์ 1 แห่ง  ห่างจากตัวเมือง 8 กม.

ขนาดพ้ืนที่ 1,113 ไร่ อาคารรองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คน ขนาดทางว่ิง (RUNWAY) 45×3,050  เมตร มี 2 
ทางว่ิง  โดยเปิดเส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น – กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที วันละ 8 
เที่ยวบิน 
ตารางที่ 26  แสดงตารางเที่ยวบินจังหวัดขอนแก่น 
 สายการบินไทยจํากัด 
กรุงเทพฯ สุวรรณภูม ิ(BKK) - ขอนแก่น (KKC) 

วัน เท่ียวบิน  ออกเวลา ถึงเวลา 

ทุกวัน TG040 07:00 07:55 

ทุกวัน TG042 10:35 11:30 

ทุกวัน TG046 18:20 19:15 
 

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูม ิ(BKK) 

วัน เท่ียวบิน  ออกเวลา ถึงเวลา 

ทุกวัน TG041 08:30 09:35 

ทุกวัน TG043 12:00 13:00 

ทุกวัน TG047 20:00 21:00 
 

 สายการบินไทยสไมล์ 
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (BKK) - ขอนแก่น (KKC) 

วัน เท่ียวบิน  ออกเวลา ถึงเวลา 

ทุกวัน WE0050 06:25 07:20 

ทุกวัน WE0054 13:40 14:35 

ทุกวัน WE0058 16:30 17:25 
 

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (BKK) 

วัน เท่ียวบิน  ออกเวลา ถึงเวลา 

ทุกวัน WE0051 08:00 08:55 

ทุกวัน WE0055 15:05 16:00 

ทุกวัน WE0059 17:55 18:50 
 

  
 
 
 
สายการบินแอร์เอเชีย 
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (BKK) - ขอนแก่น (KKC) 

วัน เท่ียวบิน  ออกเวลา ถึงเวลา 

ทุกวัน FD3250 07:00 08:00 

ทุกวัน FD3254 12:30 13:20 

ทุกวัน FD3256 16:40 17:35 

ทุกวัน FD3258 19:20 20:15 
 

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (BKK) 

วัน เท่ียวบิน  ออกเวลา ถึงเวลา 

ทุกวัน FD3251 08:25 09:20 

ทุกวัน FD3255 13:45 14:35 

ทุกวัน FD3257 18:25 19:25 

ทุกวัน FD3259 20:40 21:35 
 

 สายการบินนกแอร์ 
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (BKK) - ขอนแก่น (KKC) 

วัน เท่ียวบิน  ออกเวลา ถึงเวลา 

ทุกวัน DD9806 06:30 07:25 

ทุกวัน DD9814 11:05 11:55 

ทุกวัน DD9820 18:30 19:25 
 

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (BKK) 

วัน เท่ียวบิน  ออกเวลา ถึงเวลา 

ทุกวัน DD9807 08:00 08:55 

ทุกวัน DD9815 12:25 13:10 

ทุกวัน DD9821 20:05 21:00 
 

 
ท่ีมา : บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 2558 
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สายการบินกานต์แอร์ 

เชียงใหม่ (CMI) - ขอนแก่น (KKC) 

วัน เท่ียวบิน  ออกเวลา ถึงเวลา 

ทุกวัน KB8325 13:30 14:50 

อู่ตะเภา – ขอนแก่น 

วัน เท่ียวบิน  ออกเวลา ถึงเวลา 

ทุกวัน KB5323 11:30 12:45 
 

ขอนแก่น (KKC) – เชียงใหม่ (CMI) 

วัน เท่ียวบิน  ออกเวลา ถึงเวลา 

ทุกวัน KB8326 15:30 16:50 

ขอนแก่น – อูต่ะเภา 

วัน เท่ียวบิน  ออกเวลา ถึงเวลา 

ทุกวัน KB5324 13.15 14:30 
 

   
1.4.2 การสื่อสารและโทรคมนาคม 
 1) ไปรษณีย์โทรเลข   มีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข จํานวน  27  แห่ง แยกเป็นประเภทรับฝาก 

(ปทฝ.)  3 แห่ง และประเภทรับ- จ่าย  (ปทจ.)  24 แห่ง 
 2) โทรศัพท์  เป็นที่ต้ังของสํานักงานเขตโทรศัพท์ภูมิภาคท่ี 2 มีชุมสายที่มีเขตปฏิบัติงานใน

จังหวัดขอนแก่น 8 แห่ง คือ  
1. อําเภอเมืองขอนแก่น 1  ครอบคลุมพ้ืนที่พระยืน  ท่าพระ ถนนเหล่านาดี  
2. อําเภอเมืองขอนแก่น 2 ครอบคลุมพ้ืนที่บ้านฝาง บ้านทุ่ม โคกสี  ศิลา  ดอนยาง  
3. อําเภอบ้านไผ่  ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอบ้านไผ่  ชนบท  มญัจาคีรี  เปือยน้อย               

โคกโพธ์ิไชย 
4. อําเภอบ้านแฮด  ครอบคลมุพ้ืนที่บ้านแฮด  โนนศิลา  โนนสมบูรณ์  
5. อําเภอพล  ครอบคลุมพ้ืนที่พล แวงใหญ่ หนองสองห้อง แวงน้อย  ท่านางแนว  
6. อําเภอชุมแพ  ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมแพ  สีชมพู  โนนหัน  ภูผาม่าน  นาจาน  
7. อําเภอนํ้าพอง  ครอบคลุมพ้ืนที่นํ้าพอง  เขาสวนกวาง  อุบลรัตน์  บ้านขาม   
8. อําเภอกระนวน  ครอบคลมุพ้ืนที่กระนวน  ซําสูง  หนองเรือ  ภูเวียง  ดอนโมง 

          หนองแก  หนองนาคํา   
 หมายเลขที่เปิดใช้แล้ว 70,553 เลขหมาย เลขหมายที่มีผู้เช่า จํานวน 50,995 เลขหมาย เฉลี่ย  
6.64  เลขหมายต่อประชากร 100  คน  
   3) วิทยุและโทรทัศน์ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน 13 สถานี นอกจากน้ียังเป็นที่ต้ังของ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 สํานักประชาสัมพันธ์เขต 1  และสถานีถ่ายทอดผ่านดาวเทียมของ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง  3  ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7  ช่อง 5 และ Thai 
PBS 

4)  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จํานวน 13 ฉบับ ประกอบด้วย  ขอนแก่นนิวส์  
อีสานนิวส์  สยามนิวส์  อีสานโพสต์ แสงสุริยะ เสียงอีสาน วีคลี่มิเร่อร์ อีสานรีวิว ไทยเสรี ข่าวอีสาน          
โฟกัสมิเร่อร์  อีสานบีชวีค และตะวันนิวส์ 
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 1.4.3 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
                       1) การไฟฟ้า    มีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สําคัญ คือ โรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ และ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมนํ้าพอง กําลังผลิต 25.2 เมกกะวัตต์ และ 710 เมกกะวัตต์ตามลําดับ สถานะการ
ใช้ ไฟฟ้าของจังหวัดขอนแก่น 478,919 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้แล้ว 464,286 ครัวเรือน เป็นร้อยละที่มีไฟฟ้าใช้ 
96.94 
 
ตารางที่ 27  แสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้า จังหวัดขอนแก่น 

อําเภอ จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย) มูลค่าการใช้ไฟฟ้า (บาท) 
เมืองขอนแก่น 134,443 96,434,338.91 343,310,734.94
บ้านฝาง 16,105 3,659,808.67  13,040,054.23  
พระยืน 8,753  1,749,170.72  5,841,022.55
หนองเรือ 25,807  5,407,359.39  19,738,242.39
ชุมแพ 25,837  8,510,547.56  32,416,584.58  
สีชมพู 17,971  2,158,302.30  7,801,087.43  
น้ําพอง 27,356  14,604,994.64  50,931,343.22  
อุบลรัตน ์ 13,757  2,193,358.52  7,602,180.59  
กระนวน 20,370  4,099,072.04  13,835,254.74  
บ้านไผ่ 30,192  8,665,197.82  30,267,270.04  
เปือยน้อย 5,413  601,511.88  2,047,228.83  
พล 21,921  5,342,993.23  18,711,437.64  
แวงใหญ ่ 6,508  782,697.44  2,617,839.52  
แวงน้อย 10,481  1,236,666.99  4,134,023.86  
หนองสองห้อง 18,055  2,255,834.05  8,299,128.90  
ภูเวียง 21,666  3,007,354.31  10,709,109.43  
มัญจาคีร ี 18,039  2,675,183.08  9,653,121.73  
ชนบท 11,996  2,011,566.40  6,731,159.37  
เขาสวนกวาง 7,110  1,141,360.10  3,867,286.33  
ภูผาม่าน 9,432  1,864,689.78  6,968,805.37  
ซําสูง 5,212  791,849.82  2,628,922.76  
โคกโพธิ์ไชย 5,976  773,373.95 2,579,447.65  
หนองนาคํา 5,340  707,714.67  2,442,254.87  
บ้านแฮด 6,835  2,074,647.78  7,266,542.04  
โนนศิลา 2,030  255,658.04  927,203.71  

รวม 150,548 97,207,712.86 368,889,999.88
 
          ที่มา : สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น เดือนตุลาคม 2555 
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                       2) การประปา  การประปา มีสํานักงานประปาอยู่ในพ้ืนที่ จํานวน 9 แห่ง ให้บริการจ่าย
นํ้าประปา 8 แห่ง ได้แก่ สํานักงานประปาขอนแก่น บ้านไผ่ ชุมแพ นํ้าพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ และ
เมืองพล จํานวนผู้ใช้นํ้ารวม 152,252 ราย กําลังการผลิตที่ใช้งาน 209,064 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณนํ้าผลิต 
5,575,999 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าผลิตจ่าย 5,040,479 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าจําหน่าย 3,560,284 
ลูกบาศก์เมตร 
ตารางที่ 28  แสดงข้อมูลการใช้นํ้าประปา จังหวัดขอนแก่น 

ท่ีมา :  สํานักงานประปาเขต 6 ขอนแก่น 2559 

1.5 การเมืองการปกครอง 
        จังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น จํานวน 10 คน ตามการกําหนด
เขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 10 เขต ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา   
เล่ม 128  ตอนที่ 19 ก  วันที่ 24 มีนาคม 2554  ดังแสดงตามตารางที่ 29 

ตารางที่ 29  การกําหนดเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 

เขตเลือกต้ัง จํานวนสมาชกิสภาผู้แทน
ราษฎร พื้นที ่

เขต 1 1 อําเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลนคร
ขอนแก่น เทศบาลตําบลเมืองเก่า เทศบาลตําบล 
บ้านเป็ด และตําบลแดงใหญ ่

เขต 2 1 1. อําเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลตําบล 
บ้านทุ่ม เทศบาลตําบลพระลับ เทศบาลตําบล 
หนองตูม เทศบาลตําบลท่าพระ ตําบลโคกส ี
ตําบลบึงเนียม ตําบลบ้านหว้า ตําบลดอนช้าง 
ตําบลดอนหัน ตําบลศิลา และตําบลท่าพระ) 
2.อําเภอซําสูง 
 

รายการ ขอนแก่น บ้านไผ ่ ชนบท กระนวน พล ชุมแพ หนองเรือ น้ําพอง รวม 
จํานวนผู้ใช้นํ้า
ท้ังหมด (ราย) 

84,005 11,838 11,534 10,199 8,337 14,236 7,124 15,318 162,591 

กําลงัผลิตท่ีใช้
งาน (ลบ.ม./
วัน) 

139,200 10,800 10,800 10,080 10,800 18,480 10,920 9,168 
220,248 

ปริมาณนํ้าผลิต   
(ลบ.ม.) 

3,670,695 305,124 294,814 109,170 201,321 436,136 181,092 405,738 5,604,090 

ปริมาณนํ้าผลิต
จ่าย (ลบ.ม.)  

3,506,768 296,979 282,343 107,970 195,981 421,601 170,826 269,866 5,252,334 

ปริมาณนํ้า
จําหน่าย(ลบ.ม.) 

2,274,825 235,113 207,658 53,883 141,450 281,638 129,968 285,289 3,609,824 
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เขตเลือกต้ัง จํานวนสมาชกิสภาผู้แทน
ราษฎร พื้นที ่

เขต 3 1 1. อําเภอนํ้าพอง 
2. อําเภอกระนวน 

เขต 4 1 1. อําเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลตําบล 
บ้านค้อ เทศบาลตําบลสําราญ เทศบาลตําบล 
โนนท่อน และเทศบาลตําบลสาวะถี)  
2. อําเภอเขาสวนกวาง 
3. อําเภออุบลรัตน์ 
4. อําเภอบ้านฝาง 

เขต 5  1 1. อําเภอหนองนาคํา 
2. อําเภอภูเวียง 
3. อําเภอเวียงเก่า 
4. อําเภอสีชมพู (ยกเว้นตําบลนาจาน 
ตําบลซํายาง ตําบลภูห่าน และตําบลหนองแดง) 

เขต 6 1 1. อําเภอชุมแพ 
2. อําเภอภูผาม่าน 
3. อําเภอสีชมพู (เฉพาะตําบลนาจาน ตําบล 
ซํายาง ตําบลภูห่าน และตําบลหนองแดง) 

เขต 7 1  1. อําเภอหนองเรือ 
2. อําเภอมัญจาคีรี 
 

เขต 8  1 1. อําเภอพล 
2. อําเภอแวงน้อย 
3. อําเภอแวงใหญ ่
4. อําเภอโคกโพธ์ิไชย 

เขต 9 1 1. อําเภอหนองสองห้อง 
2. อําเภอโนนศิลา 
3. อําเภอชนบท 
4. อําเภอเปือยน้อย 

เขต 10 1 1. อําเภอบ้านไผ่ 
2. อําเภอบ้านแฮด 
3. อําเภอพระยืน 

 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดขอนแก่น 
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1.6  เศรษฐกิจจังหวัด   
 1.6.1  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขอนแก่น  

 จังหวัดขอนแก่นมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ในปี 
2558 จังหวัดขอนแก่น มีรายได้ประชากรต่อคนต่อปี เท่ากับ 107,065 ขยายตัวร้อยละ 12.5 จากที่ขยายตัว
ร้อยละ 0.5 ในปีที่ผ่านมา ดังแสดงตามตารางที่ 30 

ตารางที่ 30  แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวม ตามราคาประจําปี จําแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดขอนแก่น  

      พ.ศ.2550-2555 (หน่วย:ล้านบาท) 

สาขาการผลิต 

 

 2550 

(2007) 

  2551 

(2008) 

2552 

(2009) 

2553 

(2010) 

2554 

(2011) 

2555 

(2012) 
ภาคเกษตร 12,643 13,027 15,767 17,563 17,673 16,362 
สาขาเกษตรกรรมการลาสัตวและการ
ปาไม 

11,875 12,375 14,974 16,748 16,833 15,967 

สาขาประมง 768 652 793 814 840 395 
ภาคนอกเกษตร 102,986 112,512 125,410 133,044 137,599 141,421 
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 
การผลิตอุตสาหกรรม 
สาขาไฟฟา ประปา และโรงแยกกาซ 
สาขากอสราง 
สาขาการขายสงการขายปลีกฯ 
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
สาขาการขนสงสถานท่ีเก็บสินคาและ
การคมนาคม 
สาขาตัวกลางทางการเงิน 
สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพยฯ 
สาขาการบริหารราชการฯ 
สาขาการศึกษา 
สาขาการบริการดานสุขภาพและ
สังคม 
สาขาการใหบริการดานชุมชนสังคมฯ 
สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
ดัชนีราคาผลิตภณัฑมวลรวมจังหวัด 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว 
(บาท) 
จํานวนประชากร (1,000 คน) 
 

1,417 

43,635 

2,069 

6,613 

111,669 

1,360 

3,329 

5,066 

5,346 

7,037 

1,855 

2,555 

965 

70 

115,629 

161,962 

1,866 

1,432 

50,528 

2,077 

5,611 

11,889 

1,531 

3,280 

5,225 

7,414 

6,503 

12,705 

3,056 

1,057 

204 

125,539 

66,934 

1,876 

1,460 

54,492 

2,489 

8,692 

13,547 

1,621 

3,719 

5,511 

8,961 

6,627 

13,618 

3,307 

1,121 

246 

141,177 

74,989 

1,883 

1,297 

60,167 

2,589 

8,208 

14,610 

1,873 

3,402 

5,642 

8,313 

7,600 

14,440 

3,702 

1,087 

112 

150,606 

79,639 

1,891 

1,402 

60,976 

2,580 

7,222 

15,056 

2,085 

3,686 

6,408 

8,396 

8,418 

15,824 

4,188 

1,226 

130 

55,272 

81,884 

1,896 

1,316 

53,132 

3,900 

6,767 

24,345 

1,100 

1,871 

11,587 

10,891 

8,376 

12,075 

5,110 

722 

227 

157,783 

107,065 

1,741 

ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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 1.6.2  อุตสาหกรรม  

            สาขาอุตสาหกรรมของจังหวัดขอนแก่น มีการขยายตัวในอัตราที่สูงอย่างต่อเน่ือง  และเพ่ิม 
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้นเป็นลําดับ ประเภทของอุตสาหกรรมก็ได้เริ่มปรับเปลี่ยนจาก
อุตสาหกรรมเกษตร มาเป็นอุตสาหกรรมวิศวการ แม้จะมีโรงงานขนาดใหญ่อยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่ยังเป็น
อุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลางที่มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นสูง โดยข้อมูลถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2557 มีโรงงานที่จดทะเบียนประกอบกิจการ จํานวน 4,172 แห่ง เงินทุนมีจํานวน 106,525 ล้านบาท       
การจ้างงาน 55,963 คน ดังแสดงตามตารางที่ 31 

ตารางที่ 31 แสดงสถิติจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามหมวดอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2557 
 

ท่ี รายการ จํานวน เงินลงทุน (บาท) การจ้างงาน รวม 
ชาย หญิง 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร 2,762 3,066,142,513 4,144 2,315 6,459 

2 อุตสาหกรรมอาหาร 174 5,644,028,182 2,201 830 3,031 

3 อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 18 18,589,082,420 1,202 965 2,167 

4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 41 2,046,904,200 2,043 6,785 8,828 

5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 20 336,968,500 959 3,253 4,212 

6 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 6 378,323,000 705 2,348 3,053 

7 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 65 481,185,225 1,031 412 1,443 

8 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน 53 309,617,195 873 283 1,156 

9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 14 22,503,855,000 1,113 446 1,559 

10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 24 152,239,000 183 79 262 

11 อุตสาหกรรมการเคมี 30 683,390,286 335 204 539 

12 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 12 381,317,000 133 20 153 

13 อุตสาหกรรมยาง 22 70,652,000 248 58 306 

14 อุตสาหกรรมพลาสติก 38 923,658,098 848 758 1,606 

15 อุตสาหกรรมอโลหะ 233 8,130,306,290 2,233 1,740 3,973 

16 อุตสาหกรรมโลหะ 2 6,000,000 50 0 50 

17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 227 1,637,993,775 1,562 207 1,769 

18 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 109 478,261,902 1,229 246 1,475 

19 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 15 4,486,855,000 3,006 1,906 4,912 

20 อุตสาหกรรมขนส่ง 178 6,821,721,892 3,056 826 3,882 

21 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 129 29,397,073,297 2,569 1,156 3,725 

รวม 4,172 106,525,574,775 29,723 24,837 54,560

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 
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1.6.3  ด้านเกษตรกรรม 
         การเกษตรเป็นอาชีพหลักของจังหวัดขอนแก่น มีประชากรในชนบทจํานวน 1,320,061 
คน  คิดเป็นร้อยละ 75.8 ของประชากรทั้งจังหวัด โดยมีครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อย
ละ 55.27 ของครอบครัวทั้งหมด มีพ้ืนที่การเกษตร 4,369,043 ไร่ (ร้อยละ 64.19 ของพ้ืนที่จังหวัด) โดยอยู่ใน
เขตชลประทาน 757,542 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 13.14 ของพ้ืนที่การเกษตร หรือร้อยละ 8 ของพื้นที่จังหวัด) 
จํานวนคนทํางานภาคเกษตร 324,879 คน  โดยแยกเป็น 3  ด้าน   คือ  
 

1) ด้านกสิกรรม 
         ด้านพชื  พืชเศรษฐกิจที่ทํารายได้หลักใหแ้ก่เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ข้าว       

อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง และ ถั่วเหลือง   

ตารางที่  32 แสดงข้อมูลการผลิต ปี พ.ศ.2558 

รายการ พื้นทีเ่พาะปลกู(ไร่) ผลผลิตรวม
(ตัน) 

ผลผลิตต่อพื้นที่เก็บเก่ียว(กก./ไร่)

(1) ข้าว    

     - ข้าวนาปรัง 261,401 136,451 522 

     - ข้าวนาปี 2,599,353 902,545,326 401.44 

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

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

(4) ถั่วเหลือง 32,197 8,285 257 

(5) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 838.75 517.36 - 

(6) ถั่วเขียว 1,493 116 78 

(7) ถั่วลิสง 4,092 988 241 

(8) ยางพารา 47,604   

    -  เปิดกรีดยางได้ 12,208 2,613 214 
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   2) ด้านปศุสตัว์ 
   สัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญ คือ โคนม และโคเนื้อ เลี้ยงมากในเขตอําเภอพล และบ้านไผ่ ส่วน
กระบือ  มีเลี้ยงในอําเภอเมือง และภูเวียง สําหรับการเล้ียงสุกร เลี้ยงมากที่อําเภอบ้านไผ่ และอําเภอเมือง    
ดังแสดงตามตารางที่ 33 
ตารางที่ 33  แสดงขอ้มูลด้านปศุสัตว์  ปี พ.ศ.2558,,, 

ท่ีมา : ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2558 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
 3) ด้านการประมง  
   มีผู้เลี้ยงปลาจํานวน 43,484 ราย แยกเป็นเลี้ยงในบ่อดิน 66,038 บ่อ จํานวน 42,040 ราย 
เลี้ยงในกระชัง 2,548 กระชัง  จํานวน 187 ราย เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ 1,385 บ่อ จํานวน 1,185 ราย เลี้ยงในนา
ข้าว 72 แปลง จํานวน 72 ราย และมีผู้เลี้ยงจระเข้ จํานวน 31 ราย จํานวนจระเข้ที่เลี้ยง 2,142 ตัว  
(ที่มา: สํานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น 2555)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ประเภท จํานวน (ตัว) หมายเหตุ 
1. โคนม 16,741 
2. โคเน้ือ 212,520 *ปริมาณเป็ดไข่ได้ปีละ160-170ฟอง:ปี 
3. ไก่ไข่ 6,192,482   เป็ดเน้ือ เลี้ยง 6 สัปดาห์ขึ้นไป 
4. เป็ดไข่ 551,125  
5. กระบือ 27,746  
6. สุกร 140,561  
7. ไก่เน้ือ -  
8. เป็ดเน้ือ 551,125  
9. ไก่พ้ืนเมือง -  
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1.6.4  ด้านการเงินการธนาคาร 
        จังหวัดขอนแก่นมีธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบัน
การเงินพิเศษของรัฐ ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน     
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสถาบันการเงินทั้งสิ้น 168 แห่ง ซึ่งจากข้อมูลของธนาคาร            
แห่งประเทศไทย ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์คงค้าง ณ สิ้นเดือน มกราคม 2559 มียอดค้าง 
665.1 พันล้านบาท มียอดเงินรับฝาก 88,441 ล้านบาท ขยายตัวจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 
3.6 ชะลอตัวจากเดือนที่แล้วขยายตัวร้อยละ 6.5 ตามการชะลอตัวของเงินฝากออมทรัพย์ และเงิน
ฝากประจํา เงินเบิกเกินบัญชี (O.D.) 18,703 ล้านบาท เน่ืองจากผู้ฝากเงินหันไปลงทุนในรูปแบบอ่ืนที่
ให้ผลตอบแทนสูงกว่ามากขึ้น ในขณะท่ีเงินฝากกระแสรายวันหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว      
ร้อยละ 121.9 และปรับตัวลดลงจากเดือนธันวาคมท่ีขยายตัว ร้อยละ 128.9 หน่วยครัวเรือน บัตรเงิน
ฝาก 826 ล้านบาท  เท่ากับ เงินให้กู้ 102,031 ล้านบาทรวมบัญชีออมทรัพย์ 51,544 ล้านบาท 

  
  
 1.6.5  การค้าและบริการ 

ปี 2555 มีนิติบุคคลจดทะเบียน 608 ราย ทุนจดทะเบียน 2,215.38 ล้านบาท โดยมีนิติ
บุคคลจดทะเบียนที่ยังคงอยู่ทั้งสิ้น 41,474 แห่ง  

(ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น 2555) 
 
มีโรงแรม  188 แห่ง  ห้องพัก 6,476 ห้อง  มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 10 แห่ง และขนาดกลาง  

23 แห่ง โรงภาพยนตร์ 21 โรง สถานบริการ 65 แห่ง  
(ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น 2555) 
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1.7 งานประเพณีสําคัญ และแหล่งท่องเที่ยว 
      1.7.1 งานประเพณี 
          “งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น”   ระหว่างวันที่ 29 
พฤศจิกายนถึง 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นงานเทศกาลประจําปี เป็นงานที่รวบรวมผ้าไหมที่สวยงามและ
คุณภาพดีของจังหวัดแล้ว ยังมี “พิธีผูกเสี่ยว” เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มีมายาวนาน (เสี่ยว หมายถึง 
เพ่ือนแท้ หรือเพ่ือนตาย)   
         “งานสุดยอดประเพณีสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว”บริเวณริม
บึงแก่นนคร และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) เทศบาลนครขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุก
ปี เป็นงานเทศกาลประจําปีที่มีช่ือเสียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีกิจกรรมการทําบุญตักบาตร การรด
นํ้าขอพรจากผู้สูงอายุ ขบวนแห่รถบุปพชาติ การละเล่นพ้ืนบ้าน และการเล่นสาดนํ้า โดยเฉพาะบริเวณถนน
ข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ที่จัดให้เป็นเขตเล่นนํ้าสงกรานต์ ปลอดแอลกอฮอล์  
          “งานไหว้พระธาตุ” ณ พระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  อําเภอนํ้าพอง  ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6   
พระธาตุขามแก่น สิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้าน คู่เมือง ตามตํานานเล่าว่าพระอรหันต์เมืองโมรีย์ อัญเชิญพระอังคารธาตุ
ของพระพุทธเจ้า ไปบรรจุไว้ในพระธาตุพนม ครั้นเดินทางผ่านมาได้วางพระอังคารธาตุบนตอมะขามใหญ่ที่ตาย 
เมื่อเดินทางถึงพระธาตุพนม  ทราบว่าได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเรียบร้อยแล้ว จึงอัญเชิญพระอังคารธาตุ
กลับเส้นทางเดิม แล้วได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ คือ ตอมะขามที่ตายแล้วกลับผลิก่ิงก้าน จึงสร้างเจดีย์ครอบตอ
มะขาม พร้อมนําพระอังคารธาตุบรรจุไว้ภายใน “พระธาตุขามแก่น”  
           “งานศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย” งานแสดงแสง สี เสียง (MINI LIGHT & SOUND) ณ 
บริเวณปราสาทเปือยน้อย อําเภอเปือยน้อย เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองปราสาท และเป็นการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับการสืบสานประเพณีผูกเสี่ยว ซึ่งมีการจัดพิธีดังกล่าวในงาน
ด้วย 
        “ประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟ และวิถีอีสาน”  งานลอยกระทง หรือลอยประทีปโคมไฟ ในวัน
ออกพรรษา ณ บริเวณบึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น และบึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

       “ประเพณีตักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท” เป็นการจําลองพุทธประวัติ 
โดยพระภิกษุจํานวนกว่า 500 รูป เดินจากบริเวณลานพระใหญ่บนยอดเขา ตามบันไดนาคลงมายังพ้ืนราบ
ศาลาวัดพระพุทธบาทภูพาน อําเภออุบลรัตน์ สูง 1,049 ขั้น และทุกปีมีประชาชนกว่า 30,000 คน ร่วม ตัก
บาตรเทโวอาหารแห้ง และจตุปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีตักบาตรเทโวแล้ว จะมีการปล่อยโคมลมยักษ์ 
จุดตะไลยักษ์ เพ่ือเฉลิมฉลอง เน่ืองในช่วงเทศกาลออกพรรษาด้วย 
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1.7.2 แหล่งท่องเที่ยว 
                ศาลเจ้าเทพารักษ์หลักเมือง “ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง” ทีต้ั่ง ถนนเทพารักษ์ เทศบาลนคร 
ขอนแก่น เป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวขอนแก่น ประดิษฐานอยู่หน้าศาลาสุขใจ ถนน
เทพารักษ์  ท่านเจ้าคุณปู่พระราชสารธรรมมุนี และหลวงธุรนัยพินิจ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ริเริ่ม
สร้างขึ้น โดยนําหลักศิลาจารึกจากโบราณสถานในท้องที่อําเภอชุมแพมาประกอบพิธีทางพุทธศาสนา ต้ังเป็น
ศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2499        

    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น  ที่ต้ัง ถนนหลังศูนย์ราชการ  อําเภอเมืองขอนแก่น 
        เป็นที่เก็บรวบรวม และจัดแสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุอันมีค่า ต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  จนถึง                 
สมัยประวัติศาสตร์ จัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่บ้านเชียง เครื่องมือเครื่องใช้ ใบเสมาหินทรายขนาด
ใหญ่ ซึ่งเป็นงานพุทธศิลป์สมัยทวาราวดี จําหลักภาพพุทธประวัติที่งดงามและสมบูรณ์มาก เปิดให้เข้าชมทุกวัน
เวลา 09.00-16.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท  โทร. 0-4324-6170 
              โฮงมูนมัง  ริมบึงแก่นนคร  เทศบาลนครขอนแก่น ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวอันเป็นที่มาของเมือง
ขอนแก่น เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนภาพวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่น ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 5 โซน คือ โซนที่ 1 แนะนําเมืองขอนแก่น โซนที่ 2 ประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น และ
วัฒนธรรมโบราณ โซนที่ 3 การต้ังเมือง โซนที่ 4 บ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น และโซนที่ 5  
ขอนแก่นวันน้ี เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ต้ังแต่เวลา 09.00-17.00 น. ค่าเข้า
ชมชาวไทย  ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท  ชาวต่างชาติ 90 บาท โทร.  0-4327-1173 
              พระมหาธาตุแก่นนคร  (พระธาตุ 9 ชั้น)  ภายในวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) ริมบึงแก่นนคร 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูน เรือนยอดทรงเจดีย์ เป็นสถานที่บรรจุพระสารีริกธาตุ และรวบรวม
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา บานประตู หน้าต่าง แต่ละช้ันแกะสลักภาพชาดก ภาพพุทธประวัติ ภาพแกะสลัก
รูปพรหม 16 ช้ัน ภายในผนังทั้ง 4 ด้าน มีภาพประวัติเมืองขอนแก่น และช้ันที่ 9 เป็นสถานที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุกลางบุษบก และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ตัวเมืองขอนแก่นที่สวยงาม  
               หอศิลปวัฒนธรรม ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด้านประตูสีฐาน) เป็นสถานที่จัดนิทรรศการ
เ ก่ียว กับศิลปะแขนงต่าง  ๆ  และรวบรวมเรื่ องราวทางภูมิศาสตร์  และประวั ติศาสตร์ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ โบราณคดี ชาติพันธ์ุวิทยา สถาปัตยกรรมอีสาน ภูมิปัญญา
พ้ืนเมือง และอีสานในยุคปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โทร. 0-4333-2035 
               สิมอีสาน  (ภายในวัดป่าแสงอรุณ) ต.พระลบั อ.เมืองขอนแก่น ห่างจากจังหวัด 3 กิโลเมตร           
เส้นทางขอนแก่น – กาฬสินธุ์   สิมอีสาน หรือ โบสถ์ เป็นอาคารมีความวิจิตร งดงาม ภาพเขียนฝาผนังลาย
ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้ และอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
              หมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง ห่างจากจังหวัด 49 กิโลเมตร  
ชาวบ้านโคกสง่า เดิมมีอาชีพขายยาสมุนไพร ควบคู่กับการทํานามาต้ังแต่รุ่นปู่ย่าตายาย แต่เมื่อปี 2494      
พ่อใหญ่เคน ยงลา หมอยาบ้านโคกสง่า จึงหาวิธีเรียกคนด้วยวิธีการใช้งูเห่ามาแสดงโชว์ เพ่ือดึงดูดคนแทนการ
เดินเข้าไปเร่ขายเช่นแต่เดิม  การแสดงงู ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ชาวบ้านจะเล้ียงงูจงอางไว้ใต้ถุนบ้าน
เกือบทุกหลังคาเรือนมีการจัดแสดงหลายรูปแบบเพ่ือดึงดูดให้น่าสนใจ เช่น การแสดงละครงู การชกมวย
ระหว่างคนกับงู  
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      เขื่อนอุบลรัตน์  อําเภออุบลรัตน์  เรียกอีกช่ือว่า “เขื่อนพองหนีบ”  แนวต่อระหว่างเทือกเขา    
ภูเก้า ภูพานคํา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในบริเวณมีร้านอาหาร บ้านพักบริการ และมีกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การน่ังเรือชมทัศนียภาพเหนือเขื่อน เดินชมสวนไม้ในวรรณคดี และสวนประติมากรรมไดโนเสาร์ และ
สนามกอล์ฟบริการด้วย สอบถามรายละเอียด ที่ทําการเขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่น โทร.   0-4344-6231 และ 
กรุงเทพ ฯ โทร.0-2436-6046-8            
                   พระพุทธบาทภูพานคํา  อําเภออุบลรัตน์   เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ คือ หลวง
พ่อใหญ่หรือหลวงพ่อขาว สูง 14 เมตร บริเวณใกล้เคียง   มีพระพุทธบาทจําลอง มีบันไดขึ้นไปหน้าวัด 1,049 
ขั้น เมื่อขึ้นไปบนวัดแล้วมองลงมาจะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม  
                   บางแสน 2 และหาดจอมทอง  บ้านหินเพิง ตําบลท่าเรือ อําเภออุบลรัตน์  เป็นชายหาดริม
ทะเลสาบนํ้าจืดเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ สวยสะดุดตาเมื่อพระอาทิตย์ฉายส่องลงมาในยามเย็นกระทบทิวเขาภูเก้า 
ที่ต้ังตระหง่านอยู่ข้างหลัง กิจกรรมทางน้ําที่น่าสนใจ คือ จักรยานน้ํา บานาน่าโบ๊ท ห่วงยาง เรือสกู๊ตเตอร์ 
นอกจากน้ี ยังมีบริการอาหารเลิศรสที่ปรุงจากปลาในเขื่อนอุบลรัตน์  
                   พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์  อําเภอภูเวียง อาคารพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนบริการ   
ส่วนวิชาการ และส่วนนิทรรศการ โดยในส่วนจัดนิทรรศการ แบ่งพ้ืนที่แสดงเป็นการกําเนิดโลก หิน แร่ ซากดึก
ดําบรรพ์ และหุ่นจําลองไดโนเสาร์ เปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันพุธ ต้ังแต่เวลา 09.00-17.00น. โทร.0-4343-8204-6 
                   อุทยานแห่งชาติภูเวียง  อําเภอภูเวียง มีพ้ืนที่ 380 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม อําเภอภูเวียง  
อําเภอสีชมพู ชุมแพ เวียงเก่า ค้นพบซากกระดูกไดโนเสาร์ บนยอดภูประตูตีหมา หลุมขุดค้นที่ 1 พบฟอสซิล
ไดโนเสาร์ชนิดกินพืช  ลําตัวสูงใหญ่ประมาณ 15 เมตร คอยาว หางยาว ที่ไม่เคยพบที่ใดมาก่อน จึงได้อัญเชิญ
พระนามของสมเด็จพระเทพฯ มาต้ังช่ือเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติว่า “ภูเวียงโกซอรัส  สิรินธรเน่”   
                      เมืองโบราณโนนเมือง อําเภอชุมแพ เส้นทางขอนแก่น–ชุมแพ (ทางหลวงหมายเลข 12)   
ลักษณะเป็นเนินดินรูปไข่มีพ้ืนที่ประมาณ 170 ไร่  ล้อมรอบด้วยคูเมือง 2 ช้ัน พบใบเสมาหินทรายศิลปะทวา
ราวดี   ปักอยู่ในเมือง และพ้ืนที่โดยรอบ มีเศษภาชนะดินเผา ชนิดเขียนสีแดง ชนิดลาย ขูดขีด และลายเชือก
ทาบ  การเดินทางผ่านตัวอําเภอชุมแพ ถึงที่ทําการไปรษณีย์ เลี้ยวซ้ายเข้าไป 5 กิโลเมตร 
                  ภูผาม่าน  อําเภอภูผาม่าน  เป็นภูเขาหินปูนทั้งลูก มีหน้าผาตัดตรง เป็นแนวด่ิง มองจาก
ด้านหน้า จะเห็นคล้ายผ้าม่าน ความสูงประมาณ 520 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ความสูงวัดจากระดับ
พ้ืนดินประมาณ 300 เมตร ด้านบนของภูผาม่านเป็นหินสลับกับพ้ืนที่ป่าไม้ไผ่ มีสัตว์ป่าประเภทลิง หมูป่า และ
เก้งอาศัยอยู่ มีถ้ําที่สํารวจแล้ว ได้แก่   ถ้ําค้างคาว ถ้ําพระ ถ้ําเสือ เหมาะสําหรับนักท่องเท่ียวที่ชอบการผจญ
ภัย การไต่เขา การปีนหน้าผาที่สูงชัน 
                  ถํ้าค้างคาว  อําเภอภูผาม่าน  ต้ังอยู่บนภูผาม่าน ห่างจากท่ีว่าการอําเภอ 2.5 กิโลเมตร 
บริเวณหน้าผาด้านหน้าสูงจากระดับพ้ืนดินประมาณ 100 เมตร ภายในมีถ้ํามีค้างคาวขนาดเล็กอาศัยนับล้านตัว   
ทุกวันค้างคาวจะออกจากถํ้าในเวลา 18.00 น. ใช้เวลา 30-45 นาที บินออกเป็นกลุ่มยาวนับสิบกิโลเมตร 
                  ถํ้าภูตาหลอ  อําเภอภูผาม่าน  เป็นถ้ําที่โอ่โถง พ้ืนที่ประมาณไร่เศษ เพดานถํ้าสูง 5-7 เมตร       
มีหินงอก หินย้อย ซึ่งอยู่ในสภาพที่เป็นธรรมชาติ  พ้ืนถ้ําเป็นดินเรียบ อากาศภายในเย็นสบาย หินบางก้อนมี
ลักษณะคล้ายเขี้ยวหนุมาน 

         น้ําตกตาดฟ้า  อําเภอภูผาม่าน  เป็นนํ้าตกที่เกิดจากห้วยตาดฟ้า ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดน
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น กับ อําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในท้องที่บ้านดงสะคร่าน หมู่ 7 
ตําบล   วังสวาบ ห่างจากท่ีว่าการอําเภอภูผาม่าน 40 กิโลเมตร มีช้ันนํ้าตกประมาณ 5 ช้ัน  ช้ันที่มีความสูง 
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และความสวยงามมากที่สุด เป็นนํ้าตกช้ันสุดท้าย ที่มีความสูงประมาณ 80 เมตร เป็นนํ้าตกที่มีความสูงมาก
ที่สุดของอําเภอภูผาม่าน  

ผ้าไหมมัดหม่ี อําเภอชนบท  เป็นเอกลักษณ์ของอีสานที่มีวิธีการสร้างลายผ้าไหม  ด้วยวิธี
โบราณสืบต่อกันมา  โดยนําเส้นไหมมามัดแล้วย้อมสีต่าง ๆ เมื่อนําเส้นไหมที่ย้อมสีไปทอ จะได้ผ้าไหมที่มี
ลวดลายวิจิตร พิสดาร  สีสันสวยงาม กรรมวิธี มัด-ย้อม เส้นไหมน้ีชาวอีสานเรียกว่า “มัดหมี่”  

พระธาตุขามแก่น อําเภอน้ําพอง เป็นปูชนียสถานสําคัญคู่เมือง สันนิษฐานจากตํานานที่เล่าสืบ
ต่อกันมา พระธาตุขามแก่นน่าจะสร้างเมื่อ 2000 กว่าปีมาแล้ว และได้มีการบูรณะต่อกันมาอีกหลายคร้ัง ในวัน
เพ็ญเดือน 6 ของทุกๆ ปี จะมีงานสมโภชพระธาตุ ต้ังอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ที ่1 ตําบลบ้านขาม อําเภอ
นํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 12 กิโลเมตร  

บึงแก่นนคร อําเภอเมือง เป็นแหล่งนํ้าธรรมชาติขนาด 600 ไร่ ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
ขอนแก่น มีนํ้าตลอดปี ในฤดูฝนจะมีนํ้าเต็มฝั่งสวยงาม แต่ละมุมยังมีสิง่ก่อสร้างทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้แก่ รูปป้ันเก่ียวกับการดํารงชีวิตและศิลปวัฒนธรรมอีสาน เช่น คนเป่าแคน ขี่ควาย มีล้อเกวียน มีรูปก้ิงก่า
ยักษ์ มีรูปนกแร้งกําลังกินงู มีรูปคางคก กบ เต่า และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิให้ชาวเมืองสักการะ อย่างเจ้าแม่กวนอิม 
ต้ังอยู่ที่ สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ตลาดต้นตาล อําเภอเมืองขอนแก่น เป็นตลาดคนเดินแห่งใหม่ของชาวขอนแก่น เป็นทั้งแหล่ง    
ช้อปป้ิง และร้านอาหารแบบชิลๆ บนพ้ืนทีก่ว่า40ไร่ รวมร้านค้าไว้ถึง 400 ร้านค้า และเป็นแหลง่รวมงาน
ศิลปะทุกแขนง จึงไม่แปลกใจเลยที่ผู้คนจะหลั่งไหลกันมาเยือนตลาดแห่งน้ี แม้จะเพ่ิงเปิดตัวไปไม่นาน ต้ังอยู่ที่ 
ถนนมิตรภาพ ซอยบ้านกอก อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

วนอุทยานน้าํตกบ๋าหลวง อําเภอกระนวน วนอุทยานนํ้าตกบ๋าหลวง อยู่ในท้องที่บ้านโคกล่าม 
ตําบลห้วยยาง อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล มีเน้ือที่ประมาณ 1,200 ไร่ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนินดินลูกรัง มีพันธ์ุไม้เด่น คือ กระบก โมกมัน และสาธร ภายในอุทยานแห่งน้ีไมม่ีบ้านพัก
ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายจัดการวนอุทยาน สํานักอุทยานแห่งชาติ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กรุงเทพฯ ต้ังอยู่ที่วน ตําบลห้วยยาง อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ผานกเคา้ อําเภอชุมแพ  เป็นภูเขาหินปูนต้ังตระหง่าน อยู่ริมทาง มีรูปร่างคล้ายนกเค้าที่กางปีก
ออกทั้งสองข้าง เป็นภูเขาสูงต้ังตระหง่านอยู่ริมลํานํ้าพอง ในเขตท้องที่อําเภอชุมแพ หันหน้าชนกับภูกระดึง 
จังหวัดเลย ผานกเค้าอยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 125 กิโลเมตร ตามทางหลวงสายขอนแก่น-วังสะพุง 
(หมายเลข 2 และ 201) ผานกเค้าอยู่ทางด้านซ้ายมือของบ้านดงลาน ลักษณะของผานกเค้าเป็นภูเขาหินสีดํา
บางส่วนกระเทาะออกเห็นเน้ือหินสีส้ม บริเวณที่จะมองเห็นเค้าโครงของนกเค้าได้ชัดเจน ควรเดินเข้าไปในศูนย์
เพาะชํากล้วยไม้ กองบํารุง กรมป่าไม้ จะเห็นว่าลักษณะผาเหนือจงอยปากขึ้นไปมีลักษณะเป็นหงอน ถัดลงมา
เป็นหินกลมโคง้ ตํ่าจากส่วนหงอนลงมาเป็นส่วนหัว ตรงกลางหัวมีรอยหินกระเทาะเป็นสีส้มอยู่ในตําแหน่ง
ดวงตา ตํ่าลงมาจากส่วนหัวจะถึงแนวปีกทั้งสองข้างที่กางออกผานกเค้าอยู่เส้นทางเดียวกับวนอุทยานถ้ําผาพวง 
หากจะไปเที่ยวที่ผานกเค้าควรเลยไปถ้ําผาพวงด้วย  

     หมู่บ้านผึง้ อําเภอเมือง ต้ังอยู่ที่ ตําบลกุดขอนแก่น ศูนย์อนุรักษแ์ละขยายพันธ์ุผึ้งที่ 3 จังหวัด
ขอนแก่น ร่วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอภูเวียง ได้ส่งเสริมให้เกษตรเลี้ยงผึ้งและกิจกรรมปลูกพืชผกัสวนครัว 
ไม้ผลและปลูกพืชอาหารผึ้ง และจัดสรา้งซุ้มสาธิตเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและการเกษตร มีเกษตรกรร่วม
โครงการทั้งสิ้น 108 ราย มีร้านจําหน่ายนํ้าผึ้ง และผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ในราคาย่อมเยา  

หมู่บ้านเต่า อําเภอมัญจาคีรี มีเต่าเพ็ก เป็นเต่าบกชนิดหน่ึง กระดองสี เหลืองแก่ปนนํ้าตาล   
อยู่ทั่วไปในหมูบ้่าน จะมีเต่าบกชนิดหน่ึง (ชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่า “เต่าเพ็ก”) ลักษณะกระดองจะมีสีเหลือง
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564) 

แก่ปนนํ้าตาลอยู่เป็นจํานวนมาก บ้างก็จะอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านเพ่ือรออาหารจากชาวบ้าน บ้างก็เดินอยู่ตาม
ถนนภายในหมูบ้่านซึ่งจะหาดูได้ไม่ยาก  

พัทยาสอง อําเภอภูเวียง ต้ังอยู่ที่บ้านหนองกุงเซิน ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง ห่างจาก
อําเภอเมืองไปประมาณ 78 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบขนาดประมาณ 20 ไร่ มีทศันียภาพที่งดงามโดยมีเทือกเขา
ภูพานคําต้ังตระหง่านอยู่ด้านหลังแล้ว ยังได้น่ังรับประทานปลาน้ําจืดนานาชนิด (ที่หาได้จากทะเลสาบนี้เอง)
บรรยากาศที่เย็นสบาย นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมทางน้าํให้เลือกเล่นมากมายเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่มา
พักผ่อน 

บึงทุ่งสร้าง อยู่ในตัวเมือง ด้านศูนย์ราชการ เป็นบึงขนาดใหญ่ มสีวนสุขภาพ เป็นสถานที่
พักผ่อนอีกแห่งหน่ึง 

วนอุทยานถํ้าผาพวง ในพ้ืนที่บ้านดงลาน อําเภอชุมแพ เป็นถ้ําหินปูนมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม 
บริเวณทางขึ้นสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม 

ถํ้าปู่หลบุ อยู่ใกล้กับผานกเคา้ อยู่เชิงเขาอุโมงค์ กว้างขนาด 1.5 เมตร ภายในมีสระน้าํ ใกล้กับ
ถ้ํามีวัดที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มศีาลาครอบไว้ อยู่ริมทาง เป็นที่เคารพสักการะของผู้ที่เดินทางผ่านไปมา 

ถํ้าพระหนิลาดจําปา (ถ้ํากวาง) บ้านโนนสวรรค์ อําเภอภูเวียง เป็นหลืบหินขนาดใหญอ่ยู่ริมห้วย 
มีพระพุทธรูปอยู่เป็นจํานวนมาก เป็นลานหินกว้าง มีโขดหินสวยงาม 

น้ําตกตาดหมอก อําเภอภูผาม่าน เป็นนํ้าตกไหลลงมาตามช่องเขาตาดฟ้าเป็นช้ันๆ ในฤดูฝน
สวยงามมาก ต้ังอยู่ที่ บ้านดงสะคร่าน อําเภอภูผาม่าน 

น้ําตกตาดฟ้า อําเภอภูเวียง เป็นนํ้าตกสูงประมาณ 15 เมตร มีความสวยงามตามธรรมชาติ 
น้ําตกธารสวรรค ์ อําเภอเขาสวนกวาง เป็นนํ้าตกไหลลงมา 3 ช้ัน ใกล้ๆ  มถี้ํากินรีที่มี

พระพุทธรูปที่ศักด์ิสิทธ์ิ ต้ังอยู่ที่วัดตาดฟ้า อําเภอเขาสวนกวาง ห่างจากอําเภอประมาณ 5 กม. 
ฝายหนองหวาย อําเภอน้าํพอง เป็นฝายสันยาง ทําใหนํ้้าที่ไหลล้นฝายมีลักษณะเป็นนํ้าตกกว้าง

ผ่านโขดหิน 
น้ําตกทับพญาเสือ อําเภอภูเวียง อยู่บนเขาภูเวียง เป็นนํ้าตกสูง 6 เมตร ตอนล่างเป็นลานหิน

กว้าง นํ้าไหลผ่านสวยงามมาก 
  สวนองุน่เบญจพร  อําเภอหนองเรือ หา่งจากภูเวียง 6 ก.ม. มีพันธ์องุ่นแบบไฮโดรลิกซ ์ มีสวน

แบบระบบนํ้าแบบกระจาย แบบผักปลอดสารพิษ   มีของที่ระลึกจัดจําหน่าย   
           อุทยานแห่งชาติน้าํพอง อําเภอน้ําพอง มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 197 ตารางกิโลเมตร ครอบคลมุ                     

พ้ืนที่หลายอําเภอในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ อุบลรัตน์ ภูเวียง บ้านฝาง มัญจาคีรี และโคกโพธ์ิชัย และสอง
อําเภอในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ บ้านแท่น และ แก้งคร้อ ทีท่ําการอุทยานต้ังอยู่บริเวณอ่างเก็บนํ้าอุบลรัตน์ เป็น
ทั้งแหล่งต้นนํ้าของลํานํ้าชี ลํานํ้าพอง และแหล่งสมุนไพร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ใน
บริเวณอุทยานมีจุดชมวิวอยู่หลายแห่ง ได้แก่ “จุดชมวิวหินช้างสี” เป็นกลุ่มหินใหญ่บนสนัเขาป่าโสกแต้ 
ด้านข้างของหินมีรอยดินที่ช้างใช้ลําตัวสีก้อนหินติดอยู่ ใช้เวลาเดินเท้าจากที่ทําการประมาณ 2 ช่ัวโมง หรือ
โดยสารรถยนต์จากสวนป่าโสกแต้ 80 กิโลเมตร จากจุดน้ีจะมองเห็นทัศนียภาพของอ่างเก็บนํ้าอุบลรัตน์ และ
เมืองขอนแก่น เดินเท้าจากจุดน้ีไป 30 นาท ีจะเป็น “จุดชมวิวพลาญชาด”  เป็นลานหินที่มีต้นชาดขึ้นอยู่ 
ถัดไปคือ “ผาสวรรค์” เป็นหน้าผาบนเทือกเขาโสกแต้อยู่บริเวณบ้านโนนสวรรค์ อําเภออุบลรัตน์ เป็นจุดชม
ทัศนียภาพของอ่างเก็บนํ้าที่งดงามอีกจุดหน่ึง ใช้เวลาเดินเท้าจากที่ทําการประมาณ 2 ช่ัวโมง สถานที่น่าสนใจ
อีกแห่งหน่ึงก็คือ “คําโพน” เป็นบ่อหินกลมคล้ายปล่องภูเขาไฟเกิดจากสภาพทางธรณีวิทยา 

  


