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จังหวัดขอนแก่น 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ท่ีตั้งและพ้ืนท่ี 
 จังหวัดขอนแก่น ต้ังอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี ๑๕ - ๑๗ องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี ๑๐๑ - ๑๐๓  

องศาตะวันออก ซ่ึงอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๔๔๕ กิโลเมตร  
มีพ้ืนท่ี ๑๐,๘๘๕.๙๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖.๘ ล้านไร่  ภูมิประเทศเป็นพ้ืนท่ีราบ มีลักษณะสูงตํ่าสลับ
เป็นลูกคลื่นลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้  มีท่ีราบลุ่มแถบลุ่มน้ําชีและลุ่มน้ําพอง พ้ืนท่ีสูงกว่า
ระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ย  ๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร 

๑.๒  อาณาเขต 
ทิศเหนือ - ติดกับจังหวัดอุดรธานี เลย และหนองบัวลําภู  
ทิศใต้  - ติดกับจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์  
ทิศตะวันออก - ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาสารคาม  
ทิศตะวันตก - ติดกับจังหวัดชัยภูมิ  และเพชรบูรณ์ 

๑.๓  การปกครอง 
อําเภอ   - จํานวน 26 อําเภอ  198 ตําบล  2,331 หมู่บ้าน และ 389 ชุมชน  
(ท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2554) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน -  จํานวน 225 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จํานวน 1 แห่ง  เทศบาล จํานวน 75 แห่ง (เทศบาลนคร จํานวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จํานวน 6 แห่ง และ
เทศบาลตําบล จํานวน 68 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 149 แห่ง   
(ท่ีมา : สํานักงานท้องถ่ินจังหวัดขอนแก่น 2555)  

ราชการส่วนภูมิภาค    -  3๓ ส่วนราชการ  
ราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ -  208 หน่วยงาน 

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

จํานวนบ้าน  534,715 หลัง  (ท่ีมา : กรมการปกครอง ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕4)     
๑.๕  เส้นทางคมนาคม 

� ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินผ่านพ้ืนท่ีจํานวน 7 สาย ได้แก่ 
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ทางหลวงหมายเลข   2 : สระบุรี-นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย 
ทางหลวงหมายเลข  12 : ขอนแก่น-เพชรบูรณ์ 
ทางหลวงหมายเลข  23 : แยกจากทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านอําเภอบ้านไผ่  

(ขอนแก่น) - มหาสารคาม 
ทางหลวงหมายเลข 201 : ขอนแก่น-ชัยภูมิ-เลย 
ทางหลวงหมายเลข 207 : ขอนแก่น-บุรีรัมย์ 
ทางหลวงหมายเลข 208 : ขอนแก่น-มหาสารคาม  
ทางหลวงหมายเลข 209 : ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ 

  � ทางรถไฟ เส้นทางจาก กรุงเทพฯ-หนองคาย ขนานกับทางหลวงหมายเลข 2 หรือถนน
มิตรภาพ ผ่านอําเภอในเขตพ้ืนท่ี  คือ อําเภอพล บ้านไผ่ บ้านแฮด เมืองขอนแก่น น้ําพอง และเขาสวนกวาง 

ตารางท่ี 1 : ตารางเดินรถไฟจังหวัดขอนแก่น 
เท่ียวข้ึน(กรุงเทพฯ-ขอนแก่น) เท่ียวล่อง(ขอนแก่น-กรุงเทพฯ) 

ต้นทาง ปลายทาง ขบวนรถ 

ชื่อสถานี เวลาออก 

ขอนแก่น 

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 ชุมทางแก่งคอย 05:00 11:20 ขอนแก่น 11:20 

ด75 กรุงเทพ 08.20 16:20 อุดรธานี 18.10 

ต้นทาง ปลายทาง ขบวนรถ 

ชื่อสถานี เวลาออก 

ขอนแก่น 

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 ชุมทางแก่งคอย 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 

* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง /  
ท= รถท้องถ่ิน / น= รถนําเท่ียว / ส= รถสินค้า 

ท่ีมา : การรถไฟแห่งประเทศไทย 2555 
  � ทางเครื่องบิน มีท่าอากาศยานพาณิชย์ 1 แห่ง ห่างจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร เส้นทางบิน
กรุงเทพฯ -ขอนแก่น- กรุงเทพ ฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที วันละ 8 เท่ียวบิน 

ตารางท่ี 2 : ตารางเท่ียวบินจังหวัดขอนแก่น 
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ขอนแกน (KKC) 

วัน เที่ยวบิน  ออกเวลา ถึงเวลา 

ทุกวัน TG040 07:05 08:00 

ทุกวัน TG044 11:35 12:30 

พฤ,ศ,ส TG042 14.45 15.40 

ทุกวัน TG046 18:20 19:15  

ขอนแกน (KKC) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) 

วัน เที่ยวบิน  ออกเวลา ถึงเวลา 

ทุกวัน TG041 08:45 09:40 

ทุกวัน TG045 13:15 14:10 

พฤ,ศ,ส TG043 16.20 17.15 

ทุกวัน TG047 20:00 21:00  
ท่ีมา : บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 2555 
 ๑.๖  ภูมิอากาศ 
  ในรอบปี ๒๕๕4 อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 39.4 องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 21 เมษายน ๒๕๕4 และ
อุณหภูมิตํ่าสุดวัดได้ ๑1.6 องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม ๒๕๕4  และในปี ๒๕๕5 (นับถึงเดือน
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กรกฎาคม ๒๕๕5 ) อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ ๓๙ องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 2 เมษายน ๒๕๕5 และอุณหภูมิตํ่าสุดวัด
ได้ ๑5 องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี ๑1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 โดยในรอบ ๑๐ ปี  สามารถเปรียบเทียบอุณหภูมิได้ตาม
ตารางท้ายนี้ (ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น 2555) 

ตารางท่ี 3 : อุณหภูมิเปรียบเทียบย้อนหลัง ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๔5 – ๒๕๕4) 

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

หมายเหตุ ๑. อุณหภูมิสูงสุด หรือต่ําสุด คือ ค่าของอุณหภูมิสูงท่ีสุดหรือต่ําท่ีสุดท่ีตรวจวัดได้ในช่วงเวลา ๒๔ ช่ัวโมง 
(เวลา ๐๗.๐๐ น.วันน้ี ถึง เวลา ๐๗.๐๐ น.วันพรุ่งน้ี) 
๒. อุณหภูมิเฉลี่ยของปี คือ ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิท่ีตรวจวัดได้ทุกครั้งในเวลา ๑ ปี 

๑.๗  ปริมาณน้ําฝน 
สถิติข้อมูลปริมาณน้ําฝนของจังหวัดขอนแก่น โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น  เปรียบเทียบย้อนหลัง 

๑๐ ปี (๒๕๔5-๒๕๕4) ฝนตกมากท่ีสุดปี พ.ศ.๒๕๕๑ วัดได้ ๑,๗๘๐.๖ มิลลิเมตร จํานวนวันท่ีฝนตก ๑๒๒ วัน 
ฝนตกน้อยท่ีสุดในปี พ.ศ.๒๕๔๘ วัดได้ ๙๓๖.๕ มิลลิเมตร  จํานวนวันท่ีฝนตก ๑๐๖ วัน 

ตารางท่ี 4 : จํานวนปริมาณน้ําฝนเปรียบเทียบย้อนหลัง ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๔5-พ.ศ.๒๕๕4) 
 

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

๑,๔๐๒.๖ 
๑,๔๖๗.๔ 
๑,๒๒๑.๘ 
๙๓๖.๕ 

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

๑๑๓ 
๑๐๔ 
๙๔ 

๑๐๖ 
๑๐๘ 
๑๐๑ 
๑๒๒ 
๑๐๔ 
๑๑๐ 
131 

 

การกระจายของฝน  :  ปริมาณฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น จากสถิติย้อนหลัง ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๔5-
๒๕54) พ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดได้แก่ อําเภอบ้านแฮด เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดได้ ๓,๖๖๕.๗ มิลลิเมตร พ้ืนท่ีท่ีมี
ฝนตกน้อยท่ีสุดได้แก่ อําเภอแวงน้อย เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔5 วัดได้ ๒๕๑.๑ มิลลิเมตร  
(ท่ีมา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2555) 
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2. เศรษฐกิจ 
๒.๑  GPP 
ปี 2553 GPP จังหวัดขอนแก่นมีมูลค่าจํานวน 145,372  ล้านบาท เป็นลําดับท่ี 18 ของประเทศ 

และเป็นลําดับท่ี 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองจากจังหวัดนครราชสีมา รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (Per 
Capita GPP) ของจังหวัดขอนแก่น ปี  2553 คือ 76,871  บาท  อยู่ ในอันดับท่ี 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับท่ี 35 ของประเทศ (ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ปี 2554) 

๒.๒  อุตสาหกรรม 
มีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับอนุญาตให้ประกอบการ (สะสมจําพวก 2,3) จํานวนท้ังสิ้น 1,353 โรงงาน 

เงินทุน 73,810,755,116 บาท คนงาน 60,738 คน แยกตามจําพวกโรงงานได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 5 : ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ จําพวกท่ี 2 คือ ต้องแจ้งให้ทราบก่อนการประกอบกิจการโรงงาน 
  จําพวกท่ี 3 คือ ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินกิจการได้ 
(ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 2555) 
สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด 7 อันดับแรกของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 

1. อุตสาหกรรมอโลหะ    จํานวน 208 โรงงาน 
2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ   จํานวน 202 โรงงาน 
3. อุตสาหกรรมขนส่ง    จํานวน 179 โรงงาน 
4. อุตสาหกรรมอาหาร    จํานวน 131 โรงงาน 
5. อุตสาหกรรมการเกษตร    จํานวน 111 โรงงาน 
6. อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล   จํานวน 114 โรงงาน 
7. อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  จํานวน 56 โรงงาน 

มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการท่ีใช้แรงงานเกิน 100 คนข้ึนไป แยกได้ดังนี้ 
1. โรงงานท่ีใช้คนงานต้ังแต่ 100-200 คน  มี 33 โรงงาน 
2. โรงงานท่ีใช้คนงานต้ังแต่ 200-500 คน  มี 25 โรงงาน 
3. โรงงานท่ีใช้คนงานต้ังแต่ 500-1,000 คน  มี 7 โรงงาน 
4. โรงงานท่ีใช้คนงานต้ังแต่ 1,000 คนข้ึนไป  มี 7 โรงงาน 

๒.๓  เกษตรกรรม 
มีพ้ืนท่ีการเกษตร 4,369,043 ไร่ (ร้อยละ 64.19 ของพ้ืนท่ีจังหวัด) โดยอยู่ในเขตชลประทาน 

614,680 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 9.19 ของพ้ืนท่ีจังหวัด) จํานวนคนทํางานในภาคเกษตร 312,487 คน 
(ท่ีมา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 2555) 

โดยมีผลผลิตจากพืชท่ีสําคัญ ดังนี้ 
ข้าว 
�นาปี  ผลผลิตรวม 1,106,974 ตัน 
�นาปรัง ผลผลิตรวม 76,960 ตัน 

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

รวม 1,353 73,810,755,116 60,738 
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อ้อยโรงงาน ผลผลิตรวม 6,340,349 ตัน 
มันสําปะหลัง ผลผลิตรวม 831,047 ตัน 
ถ่ัวเหลือง ผลผลิตรวม 7,673  ตัน 

โดยมีผลผลิตจากสัตว์ท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 โคเนื้อ ผลผลิตรวม  45,654 ตัว 
 สุกร ผลผลิตรวม  142,531 ตัว มีฟาร์มสุกร 130 แห่ง 
 ไก่เนื้อ ผลผลิตรวม  8,095,504 ตัว มีฟาร์มไก่เนื้อ 116 แห่ง 
 โคนม ผลผลิตน้ํานมดิบรวม 25,249 ตัน มีฟาร์มโคนม 437 แห่ง 
 ไก่ไข่ ผลผลิตไข่ไก่รวม  109,096,191 ฟอง มีฟาร์มไก่ไข่ 211 แห่ง 
(ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 4 และ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ปี 2554) 
ด้านประมง 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 เลี้ยง
ในนาข้าว 72 แปลง จํานวน 72 ราย และมีผู้เลี้ยงจระเข้ 31 ราย จํานวนจระเข้ท่ีเลี้ยง 2,142 ตัว  

(ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น 2555) 
๒.๔  พลังงาน 
มีโรงงานผลิตเอทานอล 2 แห่ง กําลังการผลิตจากมันสําปะหลัง 130,000 ลิตร/วัน และจาก

กากน้ําตาล 150,000 ลิตร/วัน  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 523 แห่ง  สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) 9 
แห่ง สถานีบริการก๊าซ LPG 30 แห่ง และร้านจําหน่ายก๊าซหุงตุ้ม (LPG) 80 แห่ง  
(ท่ีมา : สํานักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น 2555) 

๒.๕  ส่ือสารและโทรคมนาคม 
มีท่ีทําการไปรษณีย์ จํานวน 28 แห่ง แยกเป็นประเภทรับฝาก (ปทฝ.) 4 แห่ง และประเภทรับ-จ่าย 

(ปทจ.) 24 แห่ง มีสํานักงานเขตโทรศัพท์ภูมิภาคท่ี 2 ซ่ึงมีชุมสายในการปฏิบัติงานในจังหวัด 8 แห่ง 
สื่อมวลชนมีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ขอนแก่น สํานักประชาสัมพันธ์เขต 1 สถานี

ถ่ายทอดผ่านดาวเทียมของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และช่อง 9 อ.ส.ม.ท. สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 ช่อง 7 และทีวีไทย นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 14 สถานี หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง 
12 ฉบับ และหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน 13 ฉบับ (ท่ีมา : สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น 2555) 

๒.๖  การเงินการธนาคาร 
เป็นท่ีตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันการเงินพิเศษของ

รัฐ ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รวมท้ังธนาคารพาณิชย์สาขาหลักและสาขาย่อย รวมท้ังสิ้น 103 แห่ง 

-ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์คงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 มียอดคงค้าง 75,589.57 ล้าน
บาท ขยายตัวจากเดือนเดียวกันปีท่ีแล้วร้อยละ 11.17 ชะลอตัวจากเดือนท่ีแล้วท่ีขยายตัวร้อยละ 15.85 ตาม
การชะลอตัวของเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา เนื่องจากผู้ฝากเงินหันไปลงทุนในรูปแบบอ่ืนท่ีให้
ผลตอบแทนสูงกว่ามากข้ึน ในขณะท่ีเงินฝากกระแสรายวันหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีท่ีแล้ว ร้อยละ 1.25 
และปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีแล้วท่ีขยายตัว ร้อยละ 0.66 

-ปริมาณเงินฝากธนาคารรัฐ (ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 มียอดค้าง 35,123.42 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกัน
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ของปีท่ีแล้วร้อยละ 14.47 ชะลอตัวจากเดือนท่ีแล้ว ท่ีขยายตัวร้อยละ 16.52 เนื่องจากการชะลอตัวของเงิน
ฝากธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์  

-ปริมาณสินเชื่อธนาคารพาณิชย์คงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 มียอดคงค้าง 102,494.87 ล้าน
บาท ขยายตัวจากเดือนเดียวกันปีท่ีแล้ว ร้อยละ 17.42 ชะลอจากเดือนท่ีแล้วท่ีขยายตัวร้อยละ 22.39 ตามการ
ชะลอตัวของเงินให้กู้และต๋ัวเงิน 

-ปริมาณสินเชื่อธนาคารรัฐ (ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 มียอดค้าง 73,002.10 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันปี
ท่ีแล้วร้อยละ 27.85 ปรับตัวดีข้ึนจากเดือนท่ีแล้ว ท่ีขยายตัวร้อยละ 27.51 จากการขยายตัวของสินเชื่อตาม
นโยบายของภาครัฐผ่านธนาคารออมสิน ในขณะท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ปรับตัวดีข้ึน ชะลอตัวจากเดือยเดียวกันของปีท่ีแล้ว และเดือนท่ีแล้ว 
(ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2555) 

๒.๗  การค้าและการบริการ 
ปี 2555 มีนิติบุคคลจดทะเบียน 608 ราย ทุนจดทะเบียน 2,215.38 ล้านบาท โดยมีนิติบุคคลจด

ทะเบียนท่ียังคงอยู่ท้ังสิ้น 41,474 แห่ง (ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น 2555) 
มีโรงแรม  188 แห่ง  ห้องพัก 6,476 ห้อง  มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 6 แห่ง และขนาดกลาง 23 แห่ง 

โรงภาพยนตร์ 20 โรง สถานบริการ 65 แห่ง (ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น 2555) 
๒.๘  ประปา 
การประปา มีสํานักงานประปาอยู่ในพ้ืนท่ี จํานวน 9 แห่ง ให้บริการจ่ายน้ําประปา 8 แห่ง ได้แก่ 

สํานักงานประปาขอนแก่น บ้านไผ่ ชุมแพ น้ําพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ และเมืองพล จํานวนผู้ใช้น้ํารวม 
157,207 ราย กําลังการผลิตท่ีใช้งาน 211,008 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณน้ําผลิต 5,248,792 ลูกบาศก์
เมตร ปริมาณน้ําผลิตจ่าย 5,700,213 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําจําหน่าย 3,459,429 ลูกบาศก์เมตร 

 
ตารางท่ี 6 : แสดงข้อมูลการใช้น้ําประปา จังหวัดขอนแก่น 

ท่ีมา :  สํานักงานประปาเขต 6 ขอนแก่น  เดือนตุลาคม 2555 
2.9  ไฟฟ้า 

          การไฟฟ้า มีแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีสําคัญ คือ โรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนอุบลรัตน์ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
น้ําพอง กําลังผลิต 25.2 เมกกะวัตต์ และ 710 เมกกะวัตต์ตามลําดับ สถานะการใช้ ไฟฟ้าของจังหวัดขอนแก่น 
478,919 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้แล้ว 464,286 ครัวเรือน เป็นร้อยละท่ีมีไฟฟ้าใช้ 96.94 

รายการ ขอนแก่น บ้านไผ่ ชนบท กระนวน พล ชุมแพ หนองเรือ นํ้าพอง รวม 

จํานวนผู้ใช้นํ้า
ท้ังหมด (ราย) 

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

กําลังผลติท่ีใช้
งาน (ลบ.ม./วัน) 

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

ปริมาณนํ้าผลิต 
(ลบ.ม.) 

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

ปริมาณนํ้าผลิต
จ่าย (ลบ.ม.) 

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

ปริมาณนํ้า
จําหน่าย (ลบ.ม.) 

2,222,038 196,195 174,345 142,564 138,127 237,534 111,684 236,942 3,459 ,429 
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ตารางท่ี 7 : แสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้า จังหวัดขอนแก่น 

อําเภอ จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า(ราย) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า(หน่วย) มูลค่าการใช้ไฟฟ้า(บาท) 
อําเภอเมืองขอนแก่น 134,443 96,434,338.91 343,310,734.94 
อําเภอบ้านฝาง 16,105 3,659,808.67   13,040,054.23   
อําเภอพระยืน 8,753   1,749,170.72   5,841,022.55 
อําเภอหนองเรือ 25,807   5,407,359.39   19,738,242.39 
อําเภอชุมแพ 25,837   8,510,547.56   32,416,584.58   
อําเภอสีชมพู 17,971   2,158,302.30   7,801,087.43   
อําเภอน้ําพอง 27,356   14,604,994.64   50,931,343.22   
อําเภออุบลรัตน์ 13,757   2,193,358.52   7,602,180.59   
อําเภอกระนวน 20,370   4,099,072.04   13,835,254.74   
อําเภอบ้านไผ่ 30,192   8,665,197.82   30,267,270.04   
อําเภอเปือยน้อย 5,413   601,511.88   2,047,228.83   
อําเภอพล 21,921   5,342,993.23   18,711,437.64   
อําเภอแวงใหญ่ 6,508   782,697.44   2,617,839.52   
อําเภอแวงน้อย 10,481   1,236,666.99   4,134,023.86   
อําเภอหนองสองห้อง 18,055   2,255,834.05   8,299,128.90   
อําเภอภูเวียง 21,666   3,007,354.31   10,709,109.43   
อําเภอมัญจาคีรี 18,039   2,675,183.08   9,653,121.73   
อําเภอชนบท 11,996   2,011,566.40   6,731,159.37   
อําเภอเขาสวนกวาง 7,110   1,141,360.10   3,867,286.33   
อําเภอภูผาม่าน 9,432   1,864,689.78   6,968,805.37   
อําเภอซําสูง 5,212   791,849.82   2,628,922.76   
อําเภอโคกโพธิ์ไชย 5,976   773,373.95 2,579,447.65   
อําเภอหนองนาคํา 5,340   707,714.67   2,442,254.87   
อําเภอบ้านแฮด 6,835   2,074,647.78   7,266,542.04   
อําเภอโนนศิลา 2,030   255,658.04   927,203.71   
รวม 150,548 97,207,712.86 368,889,999.88 

ท่ีมา :  สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  เดือนตุลาคม 2555 
 
3. สังคม การศึกษา และสาธารณสุข 

๓.๑  แรงงาน 
ประชากรและกําลังแรงงาน ผลสํารวจข้อมูลสภาวการณ์ทํางานไตรมาส 3 ปี 2555 (กรกฎาคม-

กันยายน) ของสํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น พบว่ามีประชากรท้ังสิ้น 1,902,117 คน เป็นผู้มีอายุ 15 ปีข้ึนไป 
จํานวน 1,524,297 คน คิดเป็นร้อยละ 80.13 ของประชากรรวมท้ังหมด เป็นผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงานมีจํานวน 
1,084,630 คน คิดเป็นร้อยละ 71.15 ของผู้มีอายุ 15 ปีข้ึนไป โดยแบ่งเป็น ผู้มีงานทําจํานวน 1,079,538 
คน คิดเป็นร้อยละ 99.53 ผู้ว่างงานจํานวน 1,669 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15 ผู้รอฤดูกาลจํานวน 3,422 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน ส่วนผู้ท่ีไม่อยู่ในกําลังแรงงานมีจํานวน 439,667 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 28.84 ของผู้มีอายุ 15 ปีข้ึนไป แบ่งเป็นกลุ่มทํางานบ้านจํานวน 106,090 คน คิดเป็นร้อยละ 24.12 
กลุ่มเรียนหนังสือจํานวน 162,947 คน คิดเป็นร้อยละ 37.06 และอ่ืนๆ จํานวน 170,631 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.80 ของผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 

ส่วนผู้ท่ีมีอายุต่ํากว่า 15 ปี มีจํานวน 377,820 คน คิดเป็นร้อยละ 19.86 ของประชากรรวมท้ังหมด 
 

แผนภูมิท่ี 1 : โครงสร้างประชากรของจังหวัดขอนแก่น (ข้อมูล ณ กันยายน 2555) 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น 
การมีงานทํา การมีงานทําของประชากรในจังหวัดขอนแก่น พบว่า มีจํานวนท้ังสิ้น 1,079,538 คน 

แบ่งเป็น ชายจํานวน 598,578 คน คิดเป็นร้อยละ 55.48 หญิงจํานวน 480,560 คน คิดเป็นร้อยละ 44.51 
ซ่ึงจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ทํางานในสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
มีจํานวน 593,210 คน คิดเป็นร้อยละ 54.95 ของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไปท่ีมีงานทํา รองลงมาคือ การขาย
ส่ง ขายปลีกมีจํานวน 132,814 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 การผลิต มีจํานวน 94,249 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.73 การก่อสร้างจํานวน 64,691 คน คิดเป็นร้อยละ 5.99 กิจกรรมโรงแรมและอาหาร มีจํานวน 39,135  
คิดเป็นร้อยละ 3.62 
แผนภูมิท่ี 2 : ผู้มีงานทํา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2555 (5 อันดับแรก) 
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ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น กันยายน 2555 

ประชากรรวม 
1,902,117  คน 

ประชากร 
อายุ 15 ปี ข้ึนไป 1,524,297  คน 

ประชากร 
อายุต่ํากว่า 15 ปี 377,820 คน 

ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน  
1,084,630  คน 

ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 
439,667 คน 

ผู้มีงานทํา 1,079,538 คน 

ผู้ว่างงาน 1,669  คน 

ผู้รอฤดูกาล  3,422 คน 

ทํางานบ้าน 106,090 คน 

เรียนหนังสือ 162,947 คน 

อ่ืนๆ 170,631 คน 



	 
 

การว่างงาน มีผู้ว่างงานจํานวนท้ังสิ้น 1,669 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15 เป็นชายจํานวน 400 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.96 เป็นหญิงจํานวน 1,269 คน คิดเป็นร้อยละ 76.03 ของผู้ว่างงานท้ังหมด 

การจัดหางานในประเทศ มีตําแหน่งงานว่างท้ังสิ้น 2,065 คน เป็นชายจํานวน 57 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 
2.76 เป็นหญิงจํานวน 30 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 1.45 และไม่ระบุเพศจํานวน 1,978 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 
95.79 

ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจํานวนท้ังสิ้น 2,721 คน เป็นชายจํานวน 1,255 คน คิดเป็นร้อยละ 46.12 
เป็นหญิงจํานวน 1,466 คิดเป็นร้อยละ 53.88 

การบรรจุงานมีจํานวนท้ังสิ้น 3,923 คน เป็นชายจํานวน 1,574 คน คิดเป็นร้อยละ 40.12 เป็นหญิง
จํานวน 2,349 คน คิดเป็นร้อยละ 59.87 

แรงงานต่างด้าว  ในจังหวัดขอนแก่นมีจํานวนท้ังสิ้น 4,786 คน จําแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1. แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาในราชอาณาจักรว่าด้วยกฎหมายคนเข้าเมืองและคนต่างด้าวบนพ้ืนท่ีสูง มี

จํานวนท้ังสิ้น 604 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเภทชั่วคราว จํานวน 517 คน คิดเป็นร้อยละ 85.60 รองลงมาเป็น
การส่งเสริมการลงทุน จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 10.43 ส่วนคนต่างด้าวมาตรา 12 ( คนต่างด้าวซ่ึงเข้ามา
ทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายอ่ืน เช่น 
พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น) จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 3.97 

2. แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่
ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการผ่อนผันให้ทํางานชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ณ เดือนกันยายน 2555 
จํานวนท้ังสิ้น 860 คน โดยแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับใบอนุญาตทํางานส่วนใหญ่เป็นสัญชาติพม่าจํานวน 416 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.37 รองลงมาสัญชาติลาวจํานวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 33.26 ส่วนสัญชาติกัมพูชา
จํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 18.37 

3. แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาทํางานในราชอาณาจักรตามข้อตกลงระหว่างรัฐ 
(MOU) ได้แก่ แรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา สัญชาติท่ีมีมากท่ีสุดคือสัญชาติลาว จํานวน 651 
คน รองลงมาคือสัญชาติพม่า จํานวน 490 คน และสัญชาติกัมพูชา จํานวน 14 คน เข้ามาทํางานใน
ราชอาณาจักรตามข้อตกลงระหว่างรัฐ (MOU) 

4. แรงงานต่างด้าวท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้รับอนุญาตให้ทํางาน จํานวน 2,167 คน เป็นแรงงาน
สัญชาติพม่า จํานวนท้ังหมด 1,946 คน แรงงานสัญชาติลาว จํานวน 169 คน และแรงงานสัญชาติกัมพูชา 
จํานวน 52 คน (ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น 2555) 

๓.๒  ประกันสังคม 
ไตรมาส 3 ปี 2555 (กรกฎาคม-กันยายน) สถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนกองทุนประกันสังคมจํานวน 

5,640 แห่ง ผู้ประกันตน 152,044 คน รายรับ 607,983,451.81 บาท รายจ่าย 244,505,142.53 บาท 
สํ าหรับสถานประกอบการ ท่ี มีนายจ้ า ง ข้ึนทะเบี ยนกอง ทุนทดแทนจํ านวน 4 ,860 แห่ ง  รายรับ 
13,314,288.59 บาท รายจ่าย 11,350,704.15 บาท ผู้ข้ึนทะเบียนประกันสังคมกรณีว่างงาน 92,903 
คน  ผู้ข้ึนทะเบียนประกันสังคมตามมาตรา39 (การสมัครใจประกันตนต่อหลังจากสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน) 
10,228 คน มีผู้ใช้บริการสถานพยาบาลประกันสังคมจํานวน 149,023 ราย พบได้ว่ามีผู้ใช้บริการใน
สถานพยาบาลของรัฐจํานวน 142,338 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.51 และผู้ใช้บริการในสถานพยาบาลของ
เอกชนจํานวน 6,685 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.49 

ด้านเงินกองทุนทดแทนมีจํานวนของผู้มาใช้บริการจากการประสบอันตรายจากการทํางานจํานวน 197 
คน ซ่ึงมีผู้ประกันตนท่ีใช้บริการสูงสุด แยกเป็นหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 81.22 
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และหยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.18 สูญเสียอวัยวะบางส่วนจํานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.60 เสียชีวิตและทุพพลภาพ ไม่มีผู้ใช้บริการ 

มีสถานพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นท้ังหมด 4 แห่ง เป็น
สถานพยาบาลของรัฐจํานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลชุมแพ โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ ส่วนสถานพยาบาลเอกชนจํานวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ 

หมายเหตุ สถานประกอบการ หมายถึง สถานท่ีหรือบางส่วนของสถานท่ีท่ีมีท่ีตั้งท่ีแน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจไม่ว่ากิจกรรมน้ันจะดําเนินงานโดยบุคคลท่ีเป็นเจ้าของหรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคล 

 (ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 2555) 
๓.๓  การศึกษา 
โรงเรียนทุกสังกัดท่ีเปิดทําการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในจังหวัดขอนแก่น จํานวน 1,138 

แห่ง  จํานวนนักเรียน 247,429 คน จํานวนครู 13,599 คน จํานวนห้องเรียน 11,440 ห้อง (ท่ีมา : 
กระทรวงศึกษาธิการ 2555) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 6 แห่ง เป็นของรัฐ 3 แห่ง   เอกชน 3 แห่ง 

๓.๔  สาธารณสุข 
มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาล 32 แห่ง เป็นโรงพยาบาลสังกัดสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 23 แห่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 แห่ง กระทรวงกลาโหม 1 แห่ง กรมอนามัย 1 แห่ง กรม
สุขภาพจิต 1 แห่ง กรมการแพทย์ 1 แห่ง เอกชน 3 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 248 
แห่ง บุลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ 1,007 คน (อัตราส่วนต่อคนไข้ 1:1,755 )  ทันตแพทย์ 260 คน 
(อัตราส่วนต่อคนไข้ 1:6,798) เภสัชกร 247 คน (อัตราส่วนต่อคนไข้ 1:7,156)  และพยาบาล 4,137 คน 
(อัตราส่วนต่อคนไข้ 1:427) (ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2555) 

3.5 ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา 1,312 แห่ง ประกอบด้วย วัด 

1,276 แห่ง โบสถ์คริสต์ 58 แห่ง มัสยิด 7 แห่ง และสุเหร่า 2 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี 
26 แห่ง และมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 2555) 

การดําเนินงานในด้านการส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้จัดให้มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
จํานวน 138 แห่ง  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 45 แห่ง  แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 12 แห่ง ศูนย์
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 79 แห่ง ศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา 26 แห่ง องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1 แห่ง สภาวัฒนธรรมอําเภอ 26 แห่ง สภาวัฒนธรรมตําบล 199 แห่ง 
สภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน 2,337 แห่ง (ท่ีมา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 2555) 
 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.๑  ป่าไม้ 
เป็นพ้ืนท่ีป่า 1,296,400 ไร่ (ร้อยละ 11.91 ของพ้ืนท่ีจังหวัด) มีอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง มีพ้ืนท่ีรวม 

743,973 ไร่ วนอุทยาน 2 แห่ง มีพ้ืนท่ีรวม 6,200 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ 22 ป่า มีพ้ืนท่ีรวม 1,697,052 ไร่ 
ป่าชุมชน 206 แห่ง มีพ้ืนท่ีรวม 49,316 ไร่ สภาพป่าประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่า
เต็งรัง พรรณไม้สําคัญ ได้แก่ ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก เหียง พลวง แดง เต็ง รัง พรรณไม้พ้ืนล่างท่ีข้ึนอยู่หนาแน่น 
ได้แก่ หว่านไพร ชัน ข่าป่า เพ็ก หวาย กล้วยไม้ป่า หญ้าคา แฝก ฯลฯ 
(ท่ีมา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2555) 
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๔.๒  แหล่งน้ํา 
       (๑)  น้ําผิวดิน 
จังหวัดขอนแก่นอยู่ในเขตของลุ่มน้ําหลัก 2 ลุ่มน้ํา คือ ลุ่มน้ํามูลและลุ่มน้ําชี  พ้ืนท่ีลุ่มน้ํามูล ได้แก่ กลุ่ม

ลุ่มน้ําสาขาท่ีไหลลงลําห้วยแอก ลําห้วยสะแทด และลําพังชู ในส่วนพ้ืนท่ีลุ่มน้ําชี ได้แก่      กลุ่มลุ่มน้ําท่ีไหลลง
อ่างเก็บน้ําอุบลรัตน์ กลุ่มลุ่มน้ําท่ีไหลลงลําน้ําพองตอนล่าง กลุ่มลุ่มน้ําท่ีไหลลงแม่น้ําชี และกลุ่มลุ่มน้ําสาขาลําปาว
ตอนบน โดยมีลําน้ําสายหลักท่ีไหลผ่านจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ลําน้ําพอง ลําน้ําเชิญ และลําน้ําชี  ซ่ึงสามารถแบ่ง
พ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่นท้ังหมดออกเป็น 11 ลุ่มน้ํา และปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยรายเดือนท่ีเกิดจากพ้ืนท่ี   รับน้ําของ
จังหวัดขอนแก่นท้ัง 11 ลุ่มน้ําย่อยสรุปได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 8 : ข้อมูลลุ่มน้ําจังหวัดขอนแก่น 
 

ลําดับท่ี ลุ่มน้ําย่อย พ้ืนท่ีรับน้ําฝน (ตร.กม.) 
ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉล่ีย 

(ล้าน ลบ.ม) 
1 ลุ่มน้ําห้วยแอก 859.39 120.93 
2 ลุ่มน้ําลําสะแทด 77.86 11.83 
3 ลุ่มน้ําพังชู 189.89 26.86 
4 ลุ่มน้ําชีส่วนท่ี 2 350.49 37.29 
5 ลุ่มน้ําชีส่วนท่ี 3 3,244.00 362.23 
6 ลุ่มน้ําลําห้วยสามหมอ 98.29 15.58 
7 ลุ่มน้ําพองตอนบน 2,150.49 411.78 
8 ลุ่มน้ําพองตอนล่าง 2,194.42 359.69 
9 ลุ่มน้ําลําปาวตอนบน 95.52 26.38 

10 ลุ่มน้ําเชิญ 1,168.57 174.53 
11 ลุ่มน้ําห้วยสายบาตร 457.06 87.82 

 รวม 10,885.98 1,634.92 
ท่ีมา : โครงการชลประทานขอนแก่น 2555 

 ปริมาณน้ําท่าในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําชี  จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ําท่าจากสถานีวัดน้ําท่าท่ีอยู่ใน  ลุ่มน้ําชี
ท้ังหมด32 สถานี พบว่าปริมาณน้ําท่าของแม่น้ําชีส่วนใหญ่จะมีมากในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 
และมีปริมาณน้อยในช่วงฤดูแล้งโดยเดือนท่ีมีปริมาณน้ําท่าสูงสุดได้แก่ช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ส่วนลุ่ม
น้ําย่อยท่ีอยู่ในลุ่มน้ํามูลพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น จะมีปัญหาการขาดแคลนน้ํามากพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ําท่าท่ีเกิดจากลุ่มน้ํามีน้อย และยังไม่มีแหล่งเก็บกักน้ําขนาดกลาง 
                  จังหวัดขอนแก่นมีลําน้ําท่ีสําคัญไหลผ่าน 3 สาย ดังนี้ 
  1)  ลําน้ําพอง  มีต้นกําเนิดจากภูกระดึงและเทือกเขาสันปันน้ําของลุ่มน้ําป่าสักกับลุ่มน้ําชี ไหล
ผ่าน อ.ภูกระดึง จ.เลย และ อ.อุบลรัตน์, อ.เมือง จ.ขอนแก่น และไหลบรรจบแม่น้ําชีท่ี อ.เมือง จ.ขอนแก่นมีการ
ก่อสร้างเข่ือนอุบลรัตน์ก้ันลําน้ําพอง ท่ี อ.อุบลรัตน์  เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน มีพ้ืนท่ีชลประทาน
ประมาณ 258,000 ไร่   โดยการก่อสร้างฝายหนองหวายเพ่ือทดน้ํา ท่ี อ.น้ําพอง ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย 
 ลําน้ําพองสามารถแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
                    1.1)  ลําน้ําพองตอนบน   ซ่ึงอยู่เหนือเข่ือนอุบลรัตน์ ลําน้ําสาขาประกอบด้วย หนอง
โก ลําน้ําพวย ห้วยทรายขาว ลําน้ํามอ ห้วยแกน และห้วยซําจาน ซ่ึงไหลลงเข่ือนอุบลรัตน์ 
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                    1.2)  ลําน้ําพองตอนล่าง ซ่ึงอยู่ท้ายเข่ือนอุบลรัตน์ ลําน้ําสาขาประกอบด้วย ห้วย
ทราย ห้วยคุมมุมห้วยยาง ห้วยโจด ห้วยเสือเต้น ห้วยเสียว ห้วยเก้าคต ห้วยใหญ่ ห้วยสายบาตร และห้วยพระคือ 
  2)  ลําน้ําเชิญ   มีต้นกําเนิดจากสันปันน้ําของลุ่มน้ําป่าสักและลุ่มน้ําชี ใน จ.ชัยภูมิ และ อ.ชุม
แพ จ.ขอนแก่น และไหลลงเข่ือนอุบลรัตน์ท่ี อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
  3) ลําน้ําชี   มีต้นกําเนิดจากสันปันน้ําของลุ่มน้ําป่าสักและลุ่มน้ําชี ใน จ.ชัยภูมิ  ไหลเข้าสู่
จังหวัดขอนแก่นบริเวณ อําเภอแวงน้อย ไหลผ่านอําเภอแวงใหญ่ อําเภอชนบท อําเภอมัญจาคีรี อําเภอบ้านไผ่ 
และอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไหลผ่าน จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร 
และบรรจบแม่น้ํามูล ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 900 กม. ในสภาพปัจจุบันน้ําท่าจากแม่น้ําชีไหลผ่านแม่น้ํา
มูลประมาณ 8.752 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี 

       (๒)  น้ําบาดาล 
 บ่อบาดาลในจังหวัดขอนแก่นมีจํานวน 6,462 บ่อ บ่อน้ําบาดาลส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์    เพ่ือการ
ผลิตน้ําประปาหมู่บ้านและเพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ส่วนบ่อบาดาลท่ีใช้สําหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ    เช่น 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และการเลี้ยงสัตว์ มีอยู่บ้างแต่เป็นจํานวนไม่มากนัก จํานวนบ่อบาดาล 
ท่ีดําเนินการขุดเจาะโดยหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 9 : ข้อมูลบ่อน้ําบาดาลจังหวัดขอนแก่น 
 

ประเภท จํานวน 
1) บ่อน้ําบาดาล (บ่อ) 

   - ใช้การได้ (บ่อ) 
- หมดสภาพ (บ่อ) 

6,462 
6,066 
396 

2) จุดจ่ายน้ํา (แห่ง) 71 

3) น้ําด่ืมได้ (แห่ง) 39 

4) ระบบประปาบาดาล (แห่ง)� 1,705 

รวม 8,167 

ท่ีมา  : สํานักงานทรัพยากรนํ้าบาดาลภาค 4 ขอนแก่น  2555 
หมายเหตุ � = ผลการสาํรวจปี 2548 เป็นบ่อท่ีหมดสภาพเป็นบ่อท่ีรออุดกลบภายหลัง 

 

ตารางท่ี 10 : โครงการแหล่งน้ําในจังหวัดขอนแก่น 
 

ขนาดโครงการ จํานวน  
(แห่ง) 

ปริมาณน้ําเก็บกัก  
(ล้าน ลบ.ม.) 

พ้ืนท่ีรับประโยชน์  
(ไร่) 

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

โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 109 - 212,065 
ท่ีมา : โครงการชลประทานขอนแก่น 2555 
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4.3  ทรัพยากรธรณี 
แหล่งทรัพยากรธรณีท่ีสําคัญในจังหวัดขอนแก่น คือ  
1. แร่หินปูน มีอยู่ในเขตอําเภอภูผาม่าน อําเภอสีชมพู และอําเภอชุมแพ มีพ้ืนท่ีรวม 160 ไร ปริมาณแร่

สํารอง 61.43 ล้านตัน มีการประกอบกิจการเหมืองแร่หินปูนเพ่ือการอุตสาหกรรมก่อสร้าง จํานวน 12 แปลง 
2. ก๊าซธรรมชาติ พบท่ีอําเภอน้ําพอง เขาสวนกวาง และอําเภอชนบท มีเพียงแหล่งท่ีอําเภอน้ําพองและ

อําเภอเขาสวนกวางท่ีได้ขุดข้ึนมาใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนร่วมในการผลิตกระแสไฟฟ้า     ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีหลุมขุดเจาะก๊าซ จํานวน 2 แห่ง คือ 

2.1 หลุมขุดเจาะก๊าซ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด ต้ังอยู่ท่ีตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพองมี
ปริมาณก๊าซสํารองประมาณ 1.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ในปี พ.ศ.2533 มีปริมาณการใช้วันละ 40 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต ปี พ.ศ.2537 มีปริมาณการใช้วันละ 200 ล้านลูกบาศก์ฟุต ก๊าซท่ีแหล่งน้ําพองมี
โรงงานผลิตก๊าซต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกับหลุมขุดเจาะก๊าซ 

2.2 แหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จํากัด โดยมีหลุมขุดเจาะอยู่ท่ี
อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง มีปริมาณก๊าซสํารอง 
500,000-700,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต และมีการต่อท่อระยะทาง 63 กม. เพ่ือนํามาผลิตก๊าซท่ีตําบล
กุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง     มีกําลังการผลิต 70 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
3.แหล่งแร่ท่ีสําคัญของจังหวัดขอนแก่น คือ แร่โพแทช หมายถึง แร่ท่ีมีธาตุโพแทชเซียม (K) เป็น

ส่วนประกอบท่ีสําคัญ แร่โพแทชท่ีเกิดร่วมกับเกลือหินในประเทศไทยมี 2 ชนิดใหญ่ ๆ  ได้แก่ 
3.1  แร่ซิลไวต์ (Sylvite : KCL) ซ่ึงมีธาตุโพแทชเซียมสูงถึงร้อยละ 52.4  มีสีขาว  ขาวขุ่น 
หรือใส 
3.2  แร่คาร์นัลไลต์ (Carnallite : KMgCl3H22O) ประกอบด้วยโพแทชเซียมคลอไรด์ (KCl) 
ร้อยละ 26.87 และแมกเนเซียมคลอไรด์ (MgCl2) ร้อยละ 34.3 

แร่โพแทชท่ีพบในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่จะเป็นแร่คาร์นัลไลต์ มีความหนาเฉลี่ย 25.88 เมตร  ท่ี
ระดับความลึกประมาณ 200-300 เมตร พบได้ในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอบ้านฝาง และอําเภอ
ทางตอนไต้ของจังหวัด แร่คาร์นัลไลต์ของจังหวัดขอนแก่น มีปริมาณท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ประมาณ 
27,800 ล้านเมตริกตัน และแร่ซิลไวต์มีปริมาณท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ประมาณ 580 ล้านเมตริกตัน 
 
5. บทบาทเชิงพ้ืนที่ 

5.1 เป็นพ้ืนท่ีต้ังอยู่แนวระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor : EWEC) ตัดกับแนวเชื่อมโยงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ สู่พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Sea 
Board : ESB) 

5.2 เป็นพ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลส่งเสริมให้เป็น 1 ใน 3 จังหวัดนําร่องในการพัฒนาให้เป็นนครแห่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกเหนือจากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ 

5.3 เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเอ้ืออํานวยต่อการส่งเสริมการค้าการลงทุน เนื่องจากเป็นเมือง
ศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆพร้อมรองรับการพัฒนา สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จัดจังหวัดขอนแก่นอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนทุนเขต 3 ซ่ึงมีสิทธิและ
ประโยชน์ ดังนี้ 

1. ให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร 
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      2. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดย
ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี ท้ังนี้ผู้ได้รับการส่งเสริมในโครงการท่ีมีขนาดการลงทุนต้ังแต่ 
10 ล้านบาทข้ึนไป (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) จะต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายในระยะเวลา 2 ปีนับต้ังแต่วันเปิดดําเนินการ หาก
ไม่สามารถดําเนินการได้จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี  

      3. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นสําหรับส่วนท่ีผลิตเพ่ือการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 

4. สําหรับโครงการท่ีต้ังสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ี
ได้รับการส่งเสริม ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้  

          4.1 ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการลงทุน
ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันท่ีพ้นกําหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล  

          4.2 อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 
ปี นับแต่วันเริ่มมีรายได้จากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม  

  5. สําหรับโครงการท่ีตั้งสถานประกอบการนอกนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ท่ีได้รับการส่งเสริม อนุญาตให้หักค่าติดต้ังหรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกจากกําไรสุทธิร้อยละ 25 ของเงินท่ี
ลงทุนในกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งก็ได้ภายใน 10 
ปีนับแต่วันท่ีมีรายได้จากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม ท้ังนี้ นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 

 

6. การทบทวนและประเมินผลการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
 

6.1 ข้อมูลช้ีวัดระดับการพัฒนาท่ีสําคัญ 
 (1) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

�อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ปี 2553 จํานวน 
145,372  ล้านบาท เป็นลําดับท่ี 18 ของประเทศ และเป็นลําดับท่ี 2 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดนครราชสีมา 
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แผนภูมิท่ี 3 : แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขอนแก่น ตามราคาประจําปี 2549-2553 
(หน่วย : ล้านบาท) 
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 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) 106,132 113,925 123,666 138,050 145,372 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2554 
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แผนภูมิท่ี 4 : แสดงการขยายตัวผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น ปี 2549-2553 
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 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์
จังหวัด (Growth rate) 

14.9% 6.0% 5.1% 5.0% 0.2% 

 
� สาขาการผลิตท่ีสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

สาขาการผลิตท่ีสร้างรายได้ให้กับจังหวัดขอนแก่นในปี 2553 คือ สาขา
นอกภาคเกษตร มีมูลค่า 129,118 ล้านบาท โดยสาขาภาคเกษตร มี
มูลค่า 16,253 ล้านบาท 
สาขานอกภาคเกษตร ท่ีมีมูลค่าอันดับ 1 คือ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม 
มีมูลค่า 59,638 ล้านบาท รองลงมาคือ การศึกษา มีมูลค่า 14,203 
ล้านบาท และการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมฯ มีมูลค่า 12,855 ล้าน
บาท 
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แผนภูมิท่ี 5 : แสดงรายได้เปรียบเทียบตามสัดส่วน GPP สาขานอกภาคเกษตรและสาขาภาคเกษตร  

       ป ี2549-2553 
(หน่วย : ล้านบาท) 
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 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
สาขาภาคเกษตร 11,116 12,643 13,027 15,804 16,253 
สาขานอกภาคเกษตร       95,016 101,282 110,639 122,246 129,118 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แผนภูมิท่ี 6 : แสดงมูลค่าของสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่นภาคนอกเกษตรท่ีมีมูลค่าสูง 3 อันดับแรก  
                 ปี 2549-2553 

(หน่วย : ล้านบาท) 
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 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
การผลิตอุตสาหกรรม 40,810 43,635 50,460 54,033 59,638 
การศึกษา 10,734 11,641 12,520 13,303 14,203 
การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมฯ 9,791 10,410 10,657 11,923 12,855 
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�รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 
รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (Per Capita GPP) ของจังหวัดขอนแก่น ปี 2553 

คือ 76,871 บาท อยู่ในลําดับท่ี 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นลําดับ 35 ของประเทศ 
แผนภูมิท่ี 7 : แสดงรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (Per Capita GPP) ปี 2549-2553 

(หน่วย : บาท) 
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 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 
(Per Capita GPP) 

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

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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(2) การส่งเสริมและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
มีโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 4,737 แห่ง เงินทุน 75,294 ล้านบาท การจ้างงาน 

73,324 คน แยกเป็น 
-โรงงานจําพวกท่ี 1 จํานวน 3,384 แห่ง เงินทุน 314 ลา้นบาท คนงาน 4,263 คน 
-โรงงานจําพวกท่ี 2 จํานวน 538 แห่ง เงินทุน 856 ล้านบาท คนงาน 4,060 คน 
-โรงงานจําพวกท่ี 3 จํานวน 815 แห่ง เงินทุน 74,124 ล้านบาท คนงาน 65,001 คน 
 

ตารางท่ี 11 : การจดทะเบียนโรงงาน ปี 2551-2555 
 

ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 2555 

จังหวัดขอนแก่นอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน เขต 3 ของ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ตารางท่ี 12 : โครงการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2551-2555 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ตุลาคม 2555 

 

 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 

จํานวนโรงงาน (แห่ง) 80 73 70 60 20 

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

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

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 

จํานวนโครงการ 8 7 23 14 19 

เงินทุน (ล้านบาท) 3,064 1,345 4,140.99 2,191.89 15,239.98 

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

ประชุมสัมมนา รายได้จากการท่องเท่ียว ปี2550-2554 ดังนี้ 
แผนภูมิท่ี 8 : แสดงจํานวนนักท่องเท่ียวของจังหวัดขอนแก่น ปี 2550-2554 

(หน่วย : คน) 
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 2550 2551 2552 2553 2554 
จํานวนนักท่องเท่ียวรวม  1,798,723 1,710,279 1,651,182 1,811,647 3,210,374 
- ชาวไทย 1,739,815 1,663,006 1,619,823 1,760,501 3,158,862 
- ชาวต่างประเทศ  58,908 47,273 31,359 51,146 51,512 
หมายเหตุ  นักท่องเท่ียว หมายถึง ผู้เดินทางไปเยือนจังหวัดน้ัน โดยวัตถุประสงค์ต่างๆท่ีไม่ใช่การไปทํางานประจํา

การศึกษา และไม่ใช่คนท้องถ่ินท่ีมีภูมิลําเนา หรือศึกษาอยู่ท่ีจังหวัดน้ัน ท้ังน้ีต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน 
ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียว 

นักท่องเท่ียวรวม 
 
ชาวไทย 
 
ชาวต่างประเทศ 
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แผนภูมิท่ี 9 : แสดงรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดขอนแก่น ปี 2550-2554 
(หน่วย : ล้านบาท) 
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รายได้รวมจากการท่องเท่ียว  5,711.93 6,100.34 3,725.01 6,257.85 7,794.20 
- รายได้จากชาวไทย 5,171.98 5,842.01 3,569.06 6,001.26 7,645.95 
- รายได้จากชาวต่างประเทศ 539.95 258.33 155.95 256.59 148.24 

หมายเหตุ นักท่องเท่ียว หมายถึง ผู้เดินทางไปเยือนจังหวัดน้ัน โดยวัตถุประสงค์ต่างๆท่ีไม่ใช่การไปทํางานประจํา
การศึกษา และไม่ใช่คนท้องถ่ินท่ีมีภูมิลําเนา หรือศึกษาอยู่ท่ีจังหวัดน้ัน ท้ังน้ีต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน 

ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียว 
รายได้รวมจากการท่องเท่ียว 

 
รายได้จากชาวไทย 

 
รายได้จากชาวต่างประเทศ 
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แผนภูมิท่ี 10 : แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเท่ียวท่ีใช้จ่ายในจังหวัดขอนแก่น  
ปี 2550-2554 

(หน่วย : บาท) 
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 2550 2551 2552 2553 2554 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน 985.09 1,052.08 1,003.19 1,018.81 1,159.06 
- นักท่องเท่ียว 1,028.81 1,098.77 1,070.77 1,062.91 1,234.56 
- นักทัศนาจร  700.07 747.67 754.14 774.04 797.67 
หมายเหตุ นักท่องเท่ียว หมายถึง ผู้เดินทางไปเยือนจังหวัดน้ัน โดยวัตถุประสงค์ต่างๆท่ีไม่ใช่การไปทํางานประจํา

การศึกษา และไม่ใช่คนท้องถ่ินท่ีมีภูมิลําเนา หรือศึกษาอยู่ท่ีจังหวัดน้ัน ท้ังน้ีต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน 
  นักทัศนาจร หมายถึง ผู้เยี่ยมเยือนท่ีไม่พักค้างคืน 
ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียว 
  ค่าเฉลี่ยใช้จ่าย/คน/วัน    นักท่องเท่ียว   นักทัศนาจร 

6.2 ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคม 
  (1) การประเมินสภาพการพัฒนาคนโดยดัชนีความก้าวหน้าของคน(Human 

Achievement Index : HAI) 
จากรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2552 ซ่ึงจัดทําโดย โครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติประจําประเทศไทยได้ใช้ดัชนีความก้าวหน้าของคนจากกลุ่มตัวชี้วัด 8 กลุ่ม มาประเมินสถานภาพ
การพัฒนาคน พบว่าในภาพรวมจังหวัดขอนแก่นมีดัชนีความก้าวหน้าของคนอยู่ในอันดับท่ี 56 ของประเทศ และ
เม่ือแยกเป็นกลุ่มตัวชี้วัดจังหวัดขอนแก่นอยู่ในอันดับดังต่อไปนี้ 

�สุขภาพ   : อยู่ในอันดับท่ี 43 โดยอันดับท่ี 1 คือ ภูเก็ต (ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
ทารกแรกเกิดน้ําหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ ประชากรท่ีเจ็บป่วย ประชากร
พิการและ/หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ประชากรท่ีออกกําลังกาย ผู้ป่วยทาง
จิตประสาท พฤติกรรมท่ีเป็นภัยต่อสุขภาพและจํานวนแพทย์ต่อ
ประชากร) 

�การศึกษา : อยู่ในอันดับท่ี 49 โดยอันดับท่ี 1 คือ กทม. (ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยในประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป อัตรานักเรียน
ต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจํานวน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อชั้นเรียน) 
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�ชีวิตการงาน : อยู่ในอันดับท่ี 48 โดยอันดับท่ี 1 คือ ระยอง (ประกอบด้วย ตัวชี้วัด
อัตราการว่างงาน อัตราการทํางานตํ่าระดับ แรงงานท่ีมีประกันสังคม
และการบาดเจ็บจากการทํางาน) 

�รายได้      :  อยู่ในอันดับท่ี 42 โดยอันดับท่ี 1 คือ กทม. (ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
รายได้ครัวเรือน ค่าดัชนีความเสมอภาคของรายได้ (จินี่) สัดส่วน
ประชากรยากจน และครัวเรือนท่ีมีหนี้สิน) 

�ท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม  : อยู่ในอันดับท่ี 68 โดยอันดับท่ี 1 คือ พัทลุง 
(ประกอบด้วย ตัวชี้วัดครัวเรือนท่ีมีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเอง     
ครัวเรือนท่ีมีตู้เย็น ครัวเรือนท่ีหุงต้มด้วยเตาไฟฟ้าหรือเตาก๊าซ            
ประชากรท่ีประสบภัยแล้ง ประชากรท่ีประสบภัยน้ําท่วม  

�ชีวิตครอบครัวและชุมชน : อยู่ในอันดับท่ี 11 โดยอันดับ 1 คือ อุดรธานี 
(ประกอบด้วย ตัวชี้วัด จํานวนเด็กท่ีประสบภาวะยากลําบาก 
ครัวเรือนท่ีมีหัวหน้าเป็นม่าย หย่าร้าง หรือแยกกันอยู่ ผู้สูงอายุท่ีอยู่
ลําพังคนเดียว                   คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ และ
การจับกุมท่ีเก่ียวกับยาเสพติด) 

�การคมนาคมและการสื่อสาร  :  อยู่ ใ น อั น ดับ ท่ี 4 4  โ ดย อัน ดั บ1  คื อ  ภู เ ก็ ต 
(ประกอบด้วยตัวชี้วัด หมู่บ้านท่ีถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี ความ
ยาวถนนต่อพ้ืนท่ี จํานวนรถจดทะเบียน อุบัติเหตุบนท้องถนน 
ครัวเรือนท่ีมีโทรทัศน์ ประชากรท่ีมีโทรศัพท์มือถือ และประชากรท่ี
เข้าถึงอินเทอร์เนต) 

�การมีส่วนร่วม :  อยู่ในอันดับท่ี 52 โดยอันดับ 1 คือ มุกดาหาร (ประกอบด้วย          
ตัวชี้วัด การใช้สิทธิเลือกต้ัง จํานวนองค์กรชุมชนครัวเรือนท่ีเป็น
สมาชิกกลุ่มหรือองค์กรท้องถ่ิน ครัวเรือนท่ีมีส่วนร่วมทํากิจกรรม
สาธารณะหมู่บ้าน) 

 
ตารางท่ี 13 : เปรียบเทียบการประเมินดัชนีความก้าวหน้าของคน(Human Achievement Index : HAI) 
จังหวัดขอนแก่น ปี 2550-2552 

ลําดับที ่ 

ตัวช้ีวัด 
 ปี 2550 ปี 2552 

สุขภาพ 74 43 
การศึกษา 27 49 

ชีวิตการงาน 64 48 
รายได้ 45 42 

ท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 56 68 
ชีวิตครอบครัวและชุมชน 3 11 

การคมนาคมสื่อสาร 27 44 
การมีส่วนร่วม 33 52 

ภาพรวม 47 56 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาโครงการแห่งสหประชาชาติประจาํประเทศไทย 
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(2) การประเมินความม่ันคงของมนุษย์ ปี 2553 โดยสํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้ประเมินดัชนีความม่ันคงของ
มนุษย์ ทราบว่า ในภาพรวมจังหวัดขอนแก่น มีค่าดัชนีความม่ันคงของมนุษย์อยู่ในลําดับท่ี 5 ของประเทศ และ
เม่ือแยกกลุ่มมิติการประเมินในด้านต่าง ๆ จังหวัดขอนแก่นอยู่ในอันดับดังต่อไปนี้ 

�ท่ีอยู่อาศัย  : อยู่ในอันดับท่ี 5 โดยอันดับท่ี 1 คือ ยโสธร, ยะลา, นราธิวาส 
(มิติท่ีอยู่อาศัย หมายถึง การมีสิทธิครอบครองท่ีอยู่อาศัยท่ีมี
สภาพม่ันคง มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีเพียงพออยู่ภายใต้
สิ่งแวดล้อมท่ีดี และมีทางเข้า-ออกท่ีสะดวก ประกอบด้วยตัวชี้วัด
ร้อยละของท่ีอยู่อาศัยมีสภาพคงทนถาวร ) 

�สุขภาพอนามัย    : อยู่ในอันดับท่ี 3 โดยอันดับท่ี 1 คือ นครนายก (มิติสุขภาพ
อนามัย หมายถึง การมีสถานภาพด้านสุขภาพอนามัย (Health 
status) ท่ีดี ได้รับการคุ้มครองจากหลักประกันสุขภาพท่ีพอเพียง 
สามารถเข้าถึงได้โดยมีข้อจํากัดน้อย ปราศจากพฤติกรรมเสี่ยง
จากการเจ็บป่วยด้านร่างกายและจิตใจ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
อัตราแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยเอดส์ต่อประชากร 100,000 
คน) 

�การศึกษา  : อยู่ในอันดับท่ี 12 โดยอันดับท่ี 1 คือ ลําพูน (มิติการศึกษา 
หมายถึง การได้รับการศึกษาท่ีดีอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่าการศึกษา
ภาคบังคับ และได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียม 
ตลอดจนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตรงตาม
การศึกษาท่ีได้รับมา  ประกอบด้วยตัวชี้วัดอัตรานักเรียนต่อ
ห้องเรียน อัตราครูต่อนักเรียน อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) 

�การมีงานทําและรายได้ : อยู่ในอันดับท่ี 58 โดยอันดับท่ี 1 คือ ชัยภูมิ (มิติการมี
งานทําและรายได้ หมายถึง การได้ทํางานเต็มเวลาท่ีม่ันคงและพึง
พอใจ มีรายได้และเงินออมท่ีเพียงพอแก่การดํารงชีพ โดยไม่มี
หนี้สินท่ีไม่มีคุณค่า ประกอบด้วยตัวชี้วัดอัตราการว่างงานต่อ
กําลังแรงงานรวม) 

�ความม่ันคงส่วนบุคคล : อยู่ในอันดับท่ี 13 โดยอันดับท่ี 1 คือ แม่ฮ่องสอน (มิติ
ความม่ันคงส่วนบุคคล หมายถึง ความปลอดภัยและรู้สึก
ปลอดภัยจากการประทุษร้ ายทางร่ างกายและทรัพย์สิน
ประกอบด้วยตัวชี้วัดจํานวนคดีอาญา 5 กลุ่มต่อประชากร 
100,000 คน) 

�ครอบครัว  : อยู่ในอันดับท่ี 60 โดยอันดับท่ี 1 คือ นราธิวาส (มิติครอบครัว 
หมายถึง การท่ีสมาชิกครอบครัวมีความสัมพันธ์ท่ีดี เคารพและให้
เกียรติซ่ึงกันและกัน มีการร่วมรับผิดชอบในภาระของครอบครัว 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดอัตราการจดทะเบียนหย่าต่อ 1,000 
ครัวเรือน) 
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�การสนับสนุนทางสังคม : อยู่ในอันดับท่ี 14 โดยอันดับท่ี 1 คือ อํานาจเจริญ (มิติ
การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การท่ีบุคคลมีบุคคลท่ีพร้อมจะ
ให้การช่วยเหลือ ได้รับการคุ้มครองและสามารถเข้าถึงบริการของ
สังคมได้ โดยมีข้อจํากัดน้อยและความรู้สึกมีคุณค่าและความสุข
ในชีวิต ประกอบด้วยตัวชี้วัด จํานวนศาสนสถานทุกประเภทต่อ
ประชากร 100,000 คน และอัตราการฆ่าตัวตายและทําร้าย
ตนเองต่อประชากร 100,000 คน) 

�สิทธิและความเป็นธรรม : อยู่ในอันดับท่ี 43 โดยอันดับท่ี 1 คือ ปัตตานี (มิติสิทธิ
และความเป็นธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับการเคารพในสิทธิ 
ไม่ถูกล่วงละเมิดสิทธิ และรู้สึกถึงการได้รับโอกาสจากสังคมอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม ประกอบด้วยตัวชี้วัดคดีในศาลปกครอง
ต่อประชากร 100,000 คน และจํานวนเรื่องร้องเรียนขอความ
เป็นธรรมผ่านศูนย์ดํารงธรรมต่อประชากร 100,000 คน) 

�การเมืองและธรรมาภิบาล : อยู่ในอันดับท่ี 35 โดยอันดับท่ี 1 คือ จังหวัดลําพูน
(มิติการเมืองและธรรมาภิบาล หมายถึง การท่ีบุคคลมีส่วนร่วม
ทางการเมืองประเภทต่างๆ และระดับต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
ตลอดจนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากหน่วยงานและ
บุคลากรของรัฐ นอกจากนี้ยังรู้สึกไว้วางใจในความโปร่งใสของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประกอบด้วยตัวชี้วัดอัตราการมา
ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง และจํานวน
เรื่องร้องเรียนหน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีของรัฐผ่านศูนย์ดํารงธรรมต่อ
ประชากร 100,000 คน 

 
ตารางท่ี 14 : เปรียบเทียบการประเมินความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น ปี 2550-2553 

ลําดับที่ (ค่าดัชนีร้อยละ)  

ตัวช้ีวัด 
 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี2553 

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

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

ครอบครัว 35 (68.64) 53 (68.67) 64 (64.17) 60 (64.74) 
การสนับสนุนทางสังคม 41 (72.27) 54 (68.51) 18 (76.58) 14 (80.92) 
สิทธิและความเป็นธรรม 49 (68.53) 50 (68.88) 56 (68.33) 43 (71.25) 

การเมืองและธรรมาภิบาล 58 (66.22) 62 (58.61) 45 (68.76) 35 (72.27) 
ภาพรวม 25 (70.90) 32 (71.08) 7 (79.97) 5 (85.24) 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  
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6.3 ข้อมูลสํารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย 2554  
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทําการสํารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็ก

นักเรียนไทย 2554 เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานแสดงสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย ท้ังในระดับประเทศ 
ระดับภาค และระดับจังหวัด โดยทําการสํารวจในเด็กนักเรียนอายุ6-15 ปี ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฎ) และสังกัด
กรุงเทพมหานคร ท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ จากการสุ่มตัวอย่าง7-16 โรงเรียนต่อจังหวัด จํานวนนักเรียน
ประมาณ 851-1,163 คน ต่อจังหวัด รวมท้ังสิ้น 72,780 คน โดยระดับสติปัญญา(Intelligence Quotient : 
IQ) คือ คะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐานในการวัดความสามารถทางสติปัญญา เช่น การเรียนรู้ คิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหาเป็นต้น ผลจากการสํารวจพบว่า เด็กนักเรียนไทยมีคะแนนสติปัญญาเฉลี่ย98.59 ถือเป็น
ค่าระดับสติปัญญาท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ค่อนข้างไปในทางตํ่ากว่าค่าระดับสติปัญญามาตรฐานสากลในปัจจุบัน
(IQ=100) โดยมีการแบ่งระดับสติปัญญา ดังนี้  

1. นักเรียนมีระดับสติปัญญา (IQ) มากกว่า 100 จํานวน 18 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 24   
2. นักเรียนมีระดับสติปัญญา (IQ) เท่ากับ 100 จํานวน 20 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 26   
3. นักเรียนมีระดับสติปัญญา (IQ) น้อยกว่า 100 จํานวน 38 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 50   
สําหรับจังหวัดท่ีอยู่ในลําดับท่ี 1 คือ จังหวัดนนทบุรี มีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) เท่ากับ 108.91  

จาก 979 คนท่ีสํารวจ จังหวัดขอนแก่นถูกจัดอยู่ในกลุ่มนักเรียนมีระดับสติปัญญา (IQ) น้อยกว่า 100 อยู่ใน
ลําดับท่ี 63 ของประเทศ มีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) เท่ากับ 95.93  จาก 964 คนท่ีสํารวจ 

 
 

 
6.4 ข้อมูลปัญหาสําคัญของจังหวัด 
  (1) ปัญหาด้านความยากจนจากข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
   จากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2555 ในเขตพ้ืนท่ีชนบท จํานวน 26 อําเภอ 

195 ตําบล 2,224 หมู่บ้าน 254,520 ครัวเรือน พบว่ามีประชากรท่ีอาศัยอยู่จริง 996,326 คน เป็นชาย 
495,396 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 เป็นหญิง 550,930 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3  พบว่าคุณภาพชีวิตของคน
ไทยในชนบทตามเครื่องชี้วัด จปฐ. จํานวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด ปรากฏว่า บรรลุเป้าหมาย 21 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด  
แผนภูมิท่ี 11 : แสดงสัดส่วนตัวชี้วัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ท่ีบรรลุเป้าหมายและไม่บรรลุเป้าหมาย 

ไมบรรลุเปาหมาย
, 9, 30%

บรรลุเปาหมาย,

 21, 70%
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ในห้วงระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
ข้อมูล จปฐ. มีจํานวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย 5 อันดับแรก 
1. ตัวชี้วัดท่ี 19 เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทําได้รับการฝึกอาชีพ 
2. ตัวชี้วัดท่ี 25 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการด่ืมเป็นครั้งคราว) 
3. ตัวชี้วัดท่ี 18 เด็กท่ีจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 
4. ตัวชี้วัดท่ี 27 คนอายุ 6 ปีข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
5. ตัวชี้วัดท่ี 16 เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 

ในปี 2554 จังหวัดขอนแก่นมีครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้ตํ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (23,000บาท/
คน/ปี) จํานวน 1,969 ครัวเรือน และหลังจากจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในปี 2555 ซ่ึงได้เปลี่ยนรายได้ตํ่ากว่าเกณฑ์
เป็น 30,000 บาทต่อคนต่อปี พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้ตํ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. จํานวน 
6,692 ครัวเรือน 
ตารางท่ี 15 : เปรียบเทียบครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. (30,000บาท/คน/ปี) ปี 2552-2555 

(หน่วย : ครัวเรือน) 
อําเภอ  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

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

น้ําพอง 42 42 93 42 
สีชมพู 71 71 69 786 

กระนวน 33 33 21 123 
ภูเวียง 172 172 249 352 

หนองเรือ 166 166 159 290 
หนองสองห้อง 40 40 10 717 

บ้านไผ่ 437 437 149 170 
ชุมแพ 248 248 89 123 

อุบลรัตน์ 226 226 70 376 
พระยืน 21 21 13 42 
แวงใหญ่ 79 79 80 239 
ชนบท 52 52 28 166 

มัญจาคีรี 96 96 38 167 
แวงน้อย 95 95 55 583 
เปือยน้อย 71 71 44 25 
บ้านฝาง 70 70 30 43 

เขาสวนกวาง 23 23 32 114 
ภูผาม่าน 23 23 32 42 

หนองนาคํา 78 78 183 86 
โคกโพธิ์ไชย 87 87 59 309 
บ้านแฮด 74 74 56 49 
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อําเภอ  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ซําสูง 11 11 1 93 

โนนศิลา 102 102 49 88 
เวียงเก่า 4 4 2 19 

รวม 2,890 2,890 1,969 6,692 
 
 
แผนภูมิท่ี 12 : แสดงจํานวนครัวเรือนยากจนจากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2550-2555 
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ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 2555 
 
ตารางท่ี 16 : แสดงจํานวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2555 

(หน่วย : ครัวเรือน) 
ครัวเรือนรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. อําเภอ จํานวนครัวเรือน 

ที่จัดเก็บข้อมูล ครัวเรือนยากจน ร้อยละ 
เมืองขอนแก่น 46,441 1,248 2.69 

พล 13,598 400 2.94 
น้ําพอง 16,560 42 0.25 
สีชมพู 11,904 786 6.60 

กระนวน 12,526 123 0.98 
ภูเวียง 11,570 352 3.04 

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

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

อุบลรัตน์ 7,241 376 5.19 
พระยืน 4,656 42 0.90 
แวงใหญ่ 4,234 239 5.64 
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ครัวเรือนรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. อําเภอ จํานวนครัวเรือน 
ที่จัดเก็บข้อมูล ครัวเรือนยากจน ร้อยละ 

ชนบท 7,410 166 2.24 
มัญจาคีรี 12,720 167 1.31 
แวงน้อย 7,411 583 7.87 
เปือยน้อย 2,269 25 1.10 
บ้านฝาง 9,201 43 0.47 

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

หนองนาคํา 4,118 86 2.09 
โคกโพธิ์ไชย 3,813 309 8.10 
บ้านแฮด 5,110 49 0.96 

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

รวม 254,520 6,692 2.63 
 
 

(2) ปัญหาการพัฒนาจากข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) 
    จากการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ปี 2554 จํานวน 26 อําเภอ 195 ตําบล 
2,224 หมู่บ้าน พบว่า จังหวัดขอนแก่น ไม่มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง) มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา
อันดับ 2 (ปานกลาง) จํานวน 261 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 11.07 และหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 
(ก้าวหน้า) จํานวน 1,963 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 88.3 

ปัญหาพ้ืนฐานของหมู่บ้านตัวชี้วัด 5 อันดับแรก คือ  
๑. การกีฬา  จํานวน 1,120 หมู่บ้าน หรือร้อยละ 50.36 
๒. คุณภาพของดิน  จํานวน 1,017 หมู่บ้าน หรือร้อยละ 45.73  
๓. การเรียนรู้โดยชุมชน  จํานวน 1,009 หมู่บ้าน หรือร้อยละ 45.37 
๔. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน จํานวน 886 หมู่บ้าน หรือร้อยละ 39.84  
๕. คุณภาพของน้ํา จํานวน 779 หมู่บ้านหรือร้อยละ 35.03 

ตัวชี้วัดการกีฬา     : บ่งบอกถึงความร่วมมือของประชาชนในการดําเนินการแข่งขันกีฬา 
โดยดูจากจํานวนครั้งท่ีได้มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้านหรือระหว่างหมู่บ้าน  

ตัวชี้วัดคุณภาพของดิน   : บ่งบอกถึงพ้ืนผิวดินในหมู่บ้านว่ามีคุณภาพอย่างไร 

ตัวชี้วัดการเรียนรู้โดยชุมชน  : สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการได้รับการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน 
หรือจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ว่ามีมากน้อยเพียงใด 

ตัวชี้วัดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน  : สะท้อนให้เห็นถึงคนในครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ มีโอกาสได้รับ
เงินทุนหรือเงินกู้เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาว่ามีมากน้อยเพียงใด 

ตัวชี้วัดคุณภาพน้ํา   : คุณภาพของแหล่งน้ําผิวดินในหมู่บ้าน มีคุณภาพเป็นอย่างไร 
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ตารางท่ี 17 : แสดงระดับการพัฒนาหมู่บ้านตามข้อมูล กชช.2ค ปี 2554 ของจังหวัดขอนแก่น 
 

เร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 
(ล้าหลัง) 

เร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 
(ปานกลาง) 

เร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 
(ก้าวหน้า) 

พ้ืนท่ี จํานวน 
หมู่บ้าน 
ท้ังหมด จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

อ.เมืองขอนแก่น 277 - - 74 26.7 203 73.3 
อ.บ้านฝาง 70 - - 2 2.9 68 97.1 
อ.พระยืน 40 - - 6 15 34 85 
อ.หนองเรือ 146 - - 7 4.8 139 95.2 
อ.ชุมแพ 126 - - 4 3.2 122 96.8 
อ.สีชมพู 114 - - 3 2.6 111 97.4 
อ.น้ําพอง 162 - - 4 2.5 158 97.5 
อ.อุบลรัตน์ 69 - - 6 8.7 63 91.3 
อ.กระนวน 
อ.บ้านไผ่ 
อ.เปือยน้อย 
อ.พล 
อ.แวงใหญ่ 
อ.แวงน้อย 
อ.หนองสองห้อง 
อ.ภูเวียง 
อ.มัญจาคีรี 
อ.ชนบท 
อ.เขาสวนกวาง 
อ.ภูผาม่าน 
อ.ซําสูง 
อ.โคกโพธิ์ไชย 
อ.หนองนาคํา 
อ.บ้านแฮด 
อ.โนนศิลา 
อ.เวียงเก่า 

94 
110 

25 
132 

45 
74 

136 
114 
115 

72 
48 
40 
29 
34 
35 
39 
42 
36 

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

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

28 
10 

3 
3 
9 

16 
18 

6 
7 

14 
21 

- 
11 

2 
- 

7 
- 
- 

29.8 
9.1 
12 
2.3 
20 

21.6 
13.2 

5.3 
6.1 

19.4 
43.8 

- 
37.9 

5.9 
- 

17.9 
- 
- 

66 
100 

22 
129 

36 
58 

118 
108 
108 

58 
27 
40 
18 
32 
35 
32 
42 
36 

70.2 
90.9 

88 
97.7 

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

รวมท้ังหมด 2,224 - - 261 11.7 1,963 88.3 
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ตารางท่ี 18 :  แสดงสภาพปัญหาจําแนกตามตัวชี้วัดระดับจังหวัด ปี 2554 ของจังหวัดขอนแก่น 
 

มีปัญหามาก มีปัญหาปานกลาง มีปัญหาน้อย/ไม่มี ตัวช้ีวัด 
หมู่บ้าน ร้อยละ หมู่บ้าน ร้อยละ หมู่บ้าน ร้อยละ 

ด้านโครงสร้าง 
      

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

ด้านการประกอบอาชีพและมีงานทํา 
      

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

ท่องเท่ียว 

ด้านสุขภาพและอนามัย 
15. ความปลอดภัยในการทํางาน 
16. การป้องกันโรคติดต่อ 
17. การกีฬา 
18. การปลอดยาเสพติด 

ด้านความรู้และการศึกษา 
19. ระดับการศึกษาของประชาชน 
20. อัตราการเรียนต่อของประชาชน 
21. การได้รับการศึกษา 
 

184 
62 
94 

237 
318 

94 
55 

 
 
 

34 
70 

1,120 
6 

 
 

11 
107 
350 

8.3 
2.8 
4.2 

10.7 
14.3 

4.2 
2.5 

 
 
 

1.5 
3.1 

50.4 
0.3 

 
 

0.5 
4.8 

15.7 

206 
72 

2694 
100 
129 

5 
30 

 
 
 

87 
117 
899 
203 

 
 

233 
7 

123 

9.3 
3.2 

11.9 
4.5 
5.8 
0.2 
1.3 

 
 
 

3.9 
5.3 

40.4 
9.1 

 
 

10.5 
0.3 
5.5 

1,834 
148 

1,133 
418 

54 
4 

62 
 
 
 

2,103 
2,057 

205 
1,996 

 
 

1,980 
1,841 
1,751 

 

82.5 
6.7 

50.9 
18.8 

2.4 
0.2 
2.8 

 
 
 

94.6 
91.6 

9.2 
89.7 

 
 

89 
82.8 
78.7 
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มีปัญหามาก มีปัญหาปานกลาง มีปัญหาน้อย/ไม่มี ตัวช้ีวัด 
หมู่บ้าน ร้อยละ หมู่บ้าน ร้อยละ หมู่บ้าน ร้อยละ 

ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
22. การเรียนรู้โดยชุมชน 
23. การได้รับการคุ้มครองทางสังคม 
24. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
25. การรวมกลุ่มของประชาชน 
26. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ                 
ชุมชน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ                  
ส่ิงแวดล้อม 
27. คุณภาพของดิน 
28. คุณภาพของน้ํา 
29. การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น 
30. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
31. การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 

1,009 
103 

50 
51 

886 
 
 
 

1,017 
779 
104 
130 
384 

 
 

45.4 
4.6 
2.2 
2.3 

39.8 
 
 
 

45.7 
35 
4.7 
5.8 

17.3 

 
 

181 
28 
39 
75 

198 
 
 
 

604 
673 

1,121 
263 
361 

 
 

8.1 
1.3 
1.8 
3.4 
8.9 

 
 
 

27.2 
30.3 
11.8 
50.4 
16.2 

 
 

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

 
 
 

595 
772 

80 
293 

1,479 

 
 

46.5 
94.1 

96 
94.3 
51.3 

 
 
 

26.8 
34.7 

3.6 
13.2 
66.5 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 2554 
 
 
 

(3) ปัญหาด้านสังคม 
 3.1 ปัญหาด้านยาเสพติด 
 เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมไปสู่ภูมิภาคต่างๆ 

ดังนั้น ปัญหาด้านยาเสพติดจึงเป็นลักษณะของเส้นทางผ่านเพ่ือไปยังจังหวัดต่างๆ โดยยาเสพติดจะมีท้ัง แอมเฟตา
มีน กัญชาแห้ง-สด กระท่อม สารระเหย และยาไอซ์ 

 
ตารางท่ี 19 : แสดงสถิติคดียาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ปี 2551-2555 
 

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 

 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2555 
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แผนภูมิท่ี 13 : แสดงจํานวนคดีและผู้ต้องหา ปี2551-2555 
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2551 2552 2553 2554 2555

 
ท่ีมา : ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศพส.จ.ขก.) ท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น 
        ตุลาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2 ปัญหาด้านแรงงาน 
    � สถานการณ์แรงงานในจังหวัดขอนแก่นไตรมาส 3 กรกฎาคม-กันยายน  

     2555 
     � ผู้ท่ีอยู่ในวัยกําลังแรงงาน 1,902,177  คน 
     �  มีงานทํา 1,079,538 คน ร้อยละ   99.53 
     � ว่างงาน 1,669  คน ร้อยละ   0.15 
      �  รอฤดูกาล 3,422  คน ร้อยละ   0.31 

3.3 จังหวัดขอนแก่นมีแรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
เดือนกันยายน 2555 จํานวน 356 คน   

(ท่ีมา :  สํานักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น) 
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3.4 ปัญหาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    1. ปัญหาด้านอาชญากรรม 
         จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่ีมีผู้คนมาอาศัยและประกอบอาชีพด้านต่างๆ 
เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การขนส่ง รวมท้ังเป็นเมืองแห่งการศึกษา ประกอบกับเป็นเมืองท่ีมี
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ค่าครองชีพสูง จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 
 
ตารางท่ี 20 : แสดงสถิติการเกิดคดี-การจับกุมจําแนกตามกลุ่มคดี ปี 2551-2555 
 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ประเภทคดี 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

กลุ่มท่ี1:คดีอุกฉกรรจ์และ
สะเทือนขวัญ 

60 51 70 52 68 57 42 34 37 29 

กลุ่มท่ี2:คดีชีวิตร่างกายและ
เพศ 

613 481 620 442 554 431 298 222 325 220 

กลุ่มท่ี3:คดีประทุษร้าย           
ต่อทรัพย์ 

807 680 611 455 
 

677 537 412 313 
 

491 301 

ท่ีมา : ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2555 ) 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 14 : แสดงสถิติการรับแจ้งการเกิดคดี-การจับกุม คดีกลุ่มท่ี 1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 
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รับแจ้ง    จับกุม 
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แผนภูมิท่ี 15  : แสดงสถิติการรับแจ้งการเกิดคดี-การจับกุม คดีกลุ่มท่ี 2 คดีชีวิตร่างกายและเพศ 
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รับแจ้ง    จับกุม 

 
 
 
แผนภูมิท่ี 16 : แสดงสถิติการรับแจ้งการเกิดคดี-การจับกุม คดีกลุ่มท่ี 3 ประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
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2. ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางบก 
จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ 

จํานวนรถยนต์เพ่ิมข้ึนทุกปีขณะท่ีพ้ืนท่ีการคมนาคมขนส่งคงเดิมหรือเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีไม่สัมพันธ์กับจํานวนรถยนต์ 
จึงเกิดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน 
 
แผนภูมิท่ี 17 :  แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ปี 2551-2555 
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 2551 2552 2553 2554 2555 

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

ท่ีมา : สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น  (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2555) 

  

          จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 

          เสียชีวิต (ราย) 

          บาดเจ็บ (ราย) 
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3.5 ปัญหาด้านสาธารณสุข 
1. สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก ได้แก่  

- ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอริซึมอ่ืนๆ 
- โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกับ

ระบบภูมิคุ้มกัน 
- โรคความดันโลหิตสูง 
- โรคแทรกซ้อนในการต้ังครรภ์ 
- โรคติดเชื้อและปรสิตอ่ืนๆ 

    2. โรคระบาดสําคัญท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดขอนแก่น 
 
ตารางท่ี 21 : แสดงจํานวนผู้ป่วยท่ีเกิดโรคระบาดในจังหวัดขอนแก่น ปี 2549-2553 
 

จํานวนผู้ป่วย โรคระบาด 
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

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

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  2554 
สําหรับปี 2554 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม)โรคระบาดท่ีเกิดข้ึนสูงสุด 10 อันดับแรก

ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 
1. อุจจาระร่วงเฉียบพลัน มีผู้ป่วย  25,891 คน 
2. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ  มีผู้ป่วย  6,797  คน 
3. อาหารเป็นพิษ  มีผู้ป่วย  4,126  คน 
4. ปอดอักเสบ   มีผู้ป่วย  3,726  คน 
5. ตาแดง   มีผู้ป่วย  1,964  คน 
6. อีสุกอีใส   มีผู้ป่วย  1,856  คน 
7. วัณโรคปอด  มีผู้ป่วย  1,114  คน 
8. ไข้เลือดออก  มีผู้ป่วย  790   คน 
9. ไข้หวัดใหญ่   มีผู้ป่วย  388  คน 
10.  งูสวัด   มีผู้ป่วย  308  คน 
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4. ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ 

จังหวัดขอนแก่น เป็นพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาภัยธรรมชาติทุกปีโดยเฉพาะภัยแล้ง
และอุทกภัย 

 

ตารางท่ี 22 : แสดงครัวเรือนท่ีประสบภัย ปี 2551-2555 

ประเภทภัย 2551 2552 2553 2554 2555 

  อัคคีภัย 56 80 113 56 79 

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

  ฟ้าผ่า 49 7 35 18 15 

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

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

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

ท่ีมา :  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดขอนแก่น (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2555) 
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ตารางที่ 23 : แสดงมูลค่าความเสียหายและความช่วยเหลือ ปี 2551-2555 

(หน่วย : บาท) 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ประเภท 

ภัย เสียหาย ช่วยเหลือ เสียหาย ช่วยเหลือ เสียหาย ช่วยเหลือ เสียหาย ช่วยเหลือ เสียหาย ช่วยเหลือ 

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

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

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

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

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

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

ที่มา : สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น  (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2555) 
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แผนภูมิท่ี 18 : เปรียบเทียบครัวเรือนท่ีประสบปัญหาภัยแล้งและภัยหนาว ปี 2551-2555  

   (หน่วย : ครัวเรือน) 
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แผนภูมิท่ี 19 : เปรียบเทียบมูลค่าการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งและภัยหนาว ปี 2551-2555  

   (หน่วย : บาท) 
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5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       5.1 ทรัพยากรป่าไม้ ประกอบด้วย 
     (1) ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 22 ป่า พ้ืนท่ีรวม 1,697,052 ไร่ 
     (2) ป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติจํานวน 4 แห่ง พ้ืนท่ี  
743,973 ไร่ และวนอุทยาน จํานวน 2 แห่ง พ้ืนท่ี 6,200 ไร่  รวมพ้ืนท่ี 750,173 ไร่ 
(ท่ีมา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2554) 
 
แผนภูมิท่ี 20 : แสดงพ้ืนท่ีป่าจังหวัดขอนแก่น ปี 2548-2552 
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 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2552 

พ้ืนท่ีป่า (ไร่) 1,065,940 966,980 1,296,448 
ร้อยละต่อพ้ืนท่ีจังหวัด 9.79 8.88 11.91 

ท่ีมา : สถิติการป่าไม้ของประเทศไทย ปี 2553 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
 

ในปัจจุบันสภาพปัญหาพ้ืนท่ีป่าไม้จังหวัดขอนแก่นท่ีเป็นปัญหาหลักมีอยู่    2  กลุ่ม  คือ  ปัญหาสิทธิใน
พ้ืนท่ีประกาศเขตป่าไม้  และปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้  ดังนี้ 
             1)  ปัญหาสิทธิในพ้ืนท่ีประกาศเขตป่าไม้โดยมีสาเหตุมาจากการประกาศเขตป่าทับพ้ืนท่ีทํากิน   แนว
เขตป่าไม่ชัดเจน ความต้องการพ้ืนท่ีทํากิน ความไม่เข้าใจในข้อกฎหมายบางประการของราษฎร 
             2)  ปัญหาป่าเสื่อมโทรม    โดยมีสาเหตุมาจาก กลุ่มนายทุนว่าจ้างราษฎรตัดไม้เพ่ือการแปรรูป 
ราษฎรบุกรุกลักลอบตัดไม้ การแผ้วถางป่าเป็นพ้ืนท่ีทํากิน การทําถนนและแหล่งน้ํา ไฟป่า ขาดแคลนเครื่องมือ
เครื่องใช้สําหรับเจ้าหน้าท่ีรักษาป่าราษฎร ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
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            โดยมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนท่ี  ดังนี้ 
                  -    เขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีพบปัญหารุนแรง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติดงลาน และดงซํา 
                  -    เขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีพบปัญหาไม่รุนแรง  ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติภูเวียง  ภูระงํา  โสก
แต้  เขาสวนกวาง  โคกหลวง  ภูเม็ง เป็นต้น 
                  -    เขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีพบปัญหาน้อย  ได้แก่  ป่าสงวนแห่งชาติโนนน้ําแบ่ง  หนองอ่าง กุดน้ํา
ใส สาวะถี หัวฝาย หนองนกเขียน เป็นต้น ท้ังนี้เนื่องจากป่าเหล่านี้เป็นป่าขนาดเล็กและได้มีการส่งมอบพ้ืนท่ีให้
สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม (สปก.)แล้ว 
(ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ) 

   5.2 ทรัพยากรน้ํา จังหวัดขอนแก่นอยู่ในเขตพ้ืนท่ี 5 ลุ่มน้ํา คือ ลุ่มน้ําเชิญ ลุ่มน้ําพอง  
ลุ่มน้ําชี ลุ่มน้ําห้วยแอก และลุ่มน้ําลําพังชู โดยเขตท่ีมีการใช้ประโยชน์จากแม่น้ําจะอยู่ในเขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ําพองมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ลุ่มน้ําชี โดยจะใช้ประโยชน์ท้ังด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดังนั้นปัญหาท่ีพบอยู่เสมอ
คือ ปัญหาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในเขตลําน้ําพอง 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในลําน้ําสําคัญ 3 สาย คือ ลําน้ําชี ลําน้ําพอง   
ลําน้ําเชิญ จํานวน 20 สถานี ปี 2553 พบว่า คุณภาพน้ําอยู่ในระดับคุณภาพดี ร้อยละ 7 คุณภาพพอใช้ ร้อยละ 
53 และคุณภาพเสื่อมโทรมร้อยละ 40 

 

แผนภูมิท่ี 21 : คุณภาพน้ําในลําน้ํา จังหวัดขอนแก่น 
 

 
 
 ประเภทท่ี 1 คุณภาพดี  ประเภทท่ี 2 คุณภาพพอใช้ ประเภทท่ี 3 คุณภาพเสื่อมโทรม 
ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10 , 2553 

คุณภาพน้ําในลําน้ําสายหลักของจังหวัดขอนแก่น  ได้แก่  แม่น้ําพอง  ชี  และเซิน  ในช่วงฤดูแล้งคุณภาพ
น้ําค่อนข้างเสื่อมโทรมกระทบต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา และการอุปโภคบริโภคของประชาชน   โดยเฉพาะ
คุณภาพในแม่น้ําชีช่วงท่ีไหลผ่านอําเภอชนบท  อําเภอมัญจาคีรี  และอําเภอเมือง  บริเวณตําบลท่าพระ  มีค่าการ
นําไฟฟ้าสูงเนื่องจากเกิดการชะล้างจากพ้ืนท่ีดินเค็ม  นอกจากนี้  การขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็วทําให้มีการ
ปล่อยน้ําท้ิงลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ โดยมิได้ผ่านการบําบัด  ทําให้แหล่งน้ําธรรมชาติมีคุณภาพเสื่อมโทรม  ได้แก่ 
ลําห้วยจิกในพ้ืนท่ีอําเภอบ้านไผ่ลําห้วยพระคือและบึงหนองโคตรในพ้ืนท่ีอําเภอเมือเป็นต้น 
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7 % 

53 % 

40% 



�� 
 

        สําหรับลําน้ําพอง  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นจํานวนมาก  เช่น  โรงงานผลิตเยื่อ
กระดาษ โรงงานน้ําตาล  โรงงานผลิตสุรา  และโรงงานผลิตอัลกอฮอล์  เป็นต้น  และการขยายตัวของการเลี้ยง
ปลาในกระชังเป็นจํานวนมาก ส่งผลกระทบทําให้คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมในช่วงฤดูแล้ง  และเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างสถานประกอบการและกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เป็นประจํา 
(ท่ีมา :สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น) 
      5.3 คุณภาพอากาศ 
    จากการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ บริเวณท่ีทําการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ขอนแก่น) เขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2551-2554 ณ 
เดือนสิงหาคม พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศท่ัวไป  
(ท่ีมา : สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 2554)                              
      5.4 ปัญหาขยะมูลฝอย 
    ปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดขอนแก่นประมาณ 1,040 ตันต่อวัน หรือ 
ประมาณ 366,634 ตันต่อปี โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 0.57 กก./คน-วัน แบ่งตามเขต
พ้ืนท่ี ดังนี้ 

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 ของขยะท้ังหมด 
   การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันมีระบบกําจัด จํานวน 7 แห่ง  
รองรับขยะได้จํานวน 328 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.66 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมดของจังหวัด 

1) ศูนย์กําจัดขยะเทศบาลเมืองเมืองพล มีพ้ืนท่ี 71 ไร่ ต้ังอยู่บ้านหนองกุง  
ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล  รองรับปริมาณขยะมูลฝอย 34 ตันต่อวัน โดยปริมาณของเทศบาลเมือง     
เมืองพล จํานวน 22 ตันต่อวัน และท้องถ่ินใกล้เคียง 10 แห่ง จํานวน 12 ตันต่อวัน 

2) ศูนย์กําจัดขยะเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีพ้ืนท่ี 65 ไร่ ต้ังอยู่ตําบลหินต้ัง  
อําเภอบ้านไผ่ รองรับปริมาณขยะ 37 ตันต่อวัน โดยปริมาณขยะของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 20 ตันต่อวัน และ
ท้องถ่ินใกล้เคียงอีก 9 แห่ง ปริมาณขยะ 17 ตัน  

3) ศูนย์กําจัดขยะเทศบาลเมืองชุมแพ มีพ้ืนท่ี 40 ไร่ ต้ังอยู่บ้านหนองไผ่ 
เหนือ ตําบลหนองไผ่ อําเภอชุมแพ รองรับปริมาณขยะ 27 ตันต่อวัน   
    4)  ศูนย์กําจัดขยะเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง และเทศบาลตําบลน้ําพอง             
มีพ้ืนท่ี 21 ไร่ ต้ังอยู่ในเขตตําบลคําม่วง อําเภอเขาสวนกวาง รองรับปริมาณขยะ 7 ตันต่อวัน โดยปริมาณขยะ
ของเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง 3 ตันต่อวัน และเทศบาลตําบลน้ําพอง 4 ตันต่อวัน 
    5)  ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลหนองโก มีพ้ืนท่ี 24 ไร่ ต้ังอยู่บ้าน    
บะแต้ ตําบลหนองโก รองรับปริมาณขยะ 12 ตันต่อวัน  
    6)  ศูนย์กําจัดขยะเทศบาลตําบลท่าพระ มีพ้ืนท่ี 5 ไร่ ใช้ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าพระรองรับปริมาณขยะ 11 ตันต่อวัน โดยปริมาณขยะของเทศบาลตําบลท่าพระ 7 ตันต่อ
วัน  
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   7) ศูนย์กําจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น ต้ังอยู่บ้านคําบอน กม.17 ตําบลโนนท่อน 
อําเภอเมืองขอนแก่น เนื้อท่ี 98 ไร่ห่างจากเทศบาล 17.5 กิโลเมตร ใช้ประโยชน์ต้ังแต่ปี 2511 เป็นต้นมา โดย
เทศบาลนครขอนแก่น ใช้งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง โดยปริมาณขยะของเทศบาลนคร
ขอนแก่นประมาณ 200 ตันต่อวัน ในปัจจุบันได้มีการฝังกลบขยะเต็มพ้ืนท่ีฝังกลบแล้ว 
   สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดขอนแก่น 

1) ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ของประชาชนจากการ 
จัดการขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 

2) ปัญหาการขาดแคลนสถานท่ีกําจัดขยะ เนื่องจากการจัดหาสถานท่ีแห่งใหม่ 
จะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง นอกจากนี้ยังขาดการวางแผนการจัดการความร่วมมือกัน   
ในการจัดต้ังศูนย์จัดการขยะร่วมกันทําให้ไม่คุ้มทุน 

3) ปัญหาด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ สําหรับการจัดการขยะไม่เพียงพอ 
4) ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะ ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายท่ีใช้ 

ในการดําเนินการ  (ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10 ปี 2554) 
   5.5 ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์  
    ทรัพยากรดินของจังหวัดขอนแก่นจะเป็นดินท่ีเป็นปัญหาประกอบด้วย ดินกรด 
พ้ืนท่ี 680,488 ไร่ (ร้อยละ 10)  ดินเค็ม พ้ืนท่ี 118,012 ไร่ (ร้อยละ 1.73) ดินต้ืน (มีลูกรัง กรวด หิน) พ้ืนท่ี 
300,000 ไร่  (ร้อยละ 4.41) ดินทราย พ้ืนท่ี 823,743 ไร่ (ร้อยละ 12.11) พ้ืนท่ีลาดชัน พ้ืนท่ี 472,526 
ไร่ (ร้อยละ 6.95) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ (เช่น เป็นด่าง พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด) พ้ืนท่ี 4,408,808 ไร่ (ร้อยละ 64.8) 
(ท่ีมา : สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดขอนแก่น  2554) 
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7. แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี 2557-2560 
 

วิสัยทัศน์ : ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซี่ยน 
พันธกิจ : 1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข 
   2. พัฒนาให้เป็นและเป็นต้นแบบของการพัฒนาและบริหารจังหวัดแบบ

บูรณาการ 
   3.พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมและ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านการเกษตร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน
การเกษตรและเศรษฐกิจของภูมิภาค 
เป้าประสงค์ 

1) เพ่ิมการปลูกข้าวหอมมะลิ โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมคุณค่า (Value creation) ด้วยการ
ยกมาตรฐานการผลิตสู่สินค้าปลอดภัย (GAP) เพ่ือการส่งออก 

2) เพ่ิมการผลิตข้าวเหนียวโดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการปลูก 
3) เพ่ิมการผลิตอ้อย โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และลดผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อมจากการเพาะปลูก 
4) เพ่ิมผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนในการปลูกมันสําปะหลัง เพ่ือมุ่งสู่การเป็นวัตถุดิบ   

ในการผลิตอาหาร (แป้งมันสําปะหลัง) พลังงานทดแทน (เอทานอล) และอาหาร
สัตว์ 

5) เพ่ิมการเพาะปลูกยูคาลิปตัสเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกระดาษใน
พ้ืนท่ี 

6) เพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกหม่อน เพ่ือส่งเสริมการผลิตผ้าไหมเป็นสินค้าสําคัญของ
จังหวัด 

7) เพ่ิมการผลิตโคเนื้อ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือมุ่งสู่การเสริมสร้างจุดเด่นตามศักยภาพ
พ้ืนท่ี 
เป้าประสงค์ 

1) เพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพโรงสีข้าว/อบเมล็ด เพ่ือรองรับการส่งออกข้าวหอม
มะลิ 

2) ลดผลกระทบต่อชุมชน จากกระบวนการผลิตของโรงงานมันสําปะหลัง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขนส่ง 

3) ลดผลกระทบและเพ่ิมกิจกรรมสนับสนุนต่อชุมชนของโรงงานน้ําตาล 
4) เพ่ิมปริมาณผลผลิตด้านพลังงานทดแทน (เอทานอล) 
5) เพ่ิมผลผลิตด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม (ผ้าไหม) โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ท่ีเสริมเอกลักษณ์   

ของจังหวัด 



�� 
 

6) เพ่ิมผลผลิตด้านซอฟต์แวร์ และ ICT เพ่ือส่งเสริมให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรม ICT ของภูมิภาค 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการค้า การท่องเท่ียว การบริการ และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน สู่ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค 
เป้าประสงค์ 

1) เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเท่ียวของภาค โดยมุ่งเน้นการท่องเท่ียวยุคก่อน 
ประวัติศาสตร์ (ภูเวียง/ภูกุ้มข้าว) มีแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็น
เสน่ห์และเอกลักษณ์ของเมือง 

2) เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค โดยการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าระหว่าง
ประเทศ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการค้าท้องถ่ิน 

3) มีโครงสร้างพ้ืนฐานท้ังด้านการลงทุน การบริการ การเงิน และด้านคมนาคม           
ท่ีเพียงพอ มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า บริการและ
การลงทุนของภูมิภาค 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาพ้ืนฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ 

1) ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง 
2) ประชาชนชาวขอนแก่น ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการศึกษานอก

ระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนในหมู่บ้านมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
2) ผู้นําชุมชนมีสมรรถนะในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 
3) ชุมชนมีความม่ันคงทางด้านทุนชุมชน 
4) ชุมชนมีแนวทางการพัฒนาท่ีมีทิศทาง คุณภาพและมีการบูรณาการ 
5) แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมอาชีพเพียงพอต่อการประกอบอาชีพใน
ครัวเรือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข และการแพทย์ 
เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อท่ีเป็นปัญหาสําคัญลดลง 
2) ประชาชนมีพฤติกรรมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันท่ีถูกต้อง เหมาะสม 
3) ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
4) ประชาชนได้บริโภคอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีสะอาดปลอดภัย 
5) เป็นศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์ ท่ีสํ า คัญในระดับภาคและนานาชาติ         

(Trauma Center ล้างและเปลี่ยนไตศูนย์มะเร็ง Plastic Surgery ดูแลผู้สูงอายุ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนมีการอออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย และถูกต้องต่อเนื่อง ครอบครัว
และชุมชนใช้กีฬาเป็นกิจกรรมในวันหยุด 

2) ประชาชนมีทักษะการเล่นกีฬาท่ีดี และมีการจัดการแข่งขันกีฬาทุกรุ่นอย่างต่อเนื่อง 
3) เป็นศูนย์กลางการกีฬาแห่งภูมิภาค 
4) ขอนแก่นเป็นเมืองกีฬา ประชาชนมีความสนใจให้การสนับสนุนกีฬาระดับจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสนับสนุนสวัสดิการสังคม และส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ 

1) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส มีหลักประกันความม่ันคง 
และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 
2) ครอบครัวมีความอบอุ่น เข้มแข็ง 
3) ผู้ใช้แรงงานมีหลักประกันในการทํางาน มีสวัสดิการ มีความม่ังคงปลอดภัยในการ

ทํางาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การสนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์ 

1) ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับการรวบรวม เรียบเรียงเป็นวิถี
วัฒนธรรม เพ่ือความมีเสน่ห์ของเมืองขอนแก่น 

2) ประชาชนชาวขอนแก่น มีความรักและภูมิใจในเสน่ห์เมืองขอนแก่น 
3) มรดกทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์ต่อยอดเพ่ิมคุณค่า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์  
ทรัพยากรดิน 
เป้าประสงค์ 

1) ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
2) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาแหล่งน้ํา เพ่ือเพ่ิมปริมาณทรัพยากรน้ํา ระบบการ
กระจายน้ํา และจัดการคุณภาพน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 

1) จังหวัดขอนแก่น มีน้ําใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการในภาคเกษตร-อุตสาหกรรม-
อุปโภคบริโภค 

2) มีคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมกับประโยชน์การใช้งาน 
3) มีระบบกระจายน้ําและบริหารจัดการน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
อย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ 

1) พ้ืนท่ีป่าได้รับการปกป้องดูแลรักษา ไม่มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า 
2) พ้ืนท่ีป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการเติบโตของ
เมืองอย่างเป็นระบบ 
เป้าประสงค์ 

1) คุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี อยู่ในระดับมาตรฐาน 
- ขยะ 
- น้ําเสีย 
- การบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือรองรับความต้องการการ
ใช้พลังงานอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนมีจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงาน 
2) ประชาชนหันมาใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แบบบูรณาการ 
เป้าประสงค์ 

1) มีการบูรณาการเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง จังหวัด และท้องถ่ิน อย่างเป็นระบบ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย 
เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย 
เป้าประสงค์ 

1) มีพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้อย 
2) ประชาชนมีความปลอดภัย ไม่ได้รับผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินจากอุทกภัย 
3) ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
4) พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําท่วมลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การป้องกันลดผลกระทบ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
เป้าประสงค์ 

1) มีพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยลง 
2) ประชาชนมีความปลอดภัย ไม่ได้รับผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยแล้ง 
3) ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2) ระบบบริหารจัดการด้านการสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การลดปัญหายาเสพติด เพ่ือขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 
เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 
เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรทางถนน 
2) ผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากอาคารและป้าย 
เป้าประสงค์ 

1) อาคาร/และป้ายมีความม่ันคงปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 การรักษาความม่ันคงและสงบเรียบร้อย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
เป้าประสงค์ 

1)  จังหวัดขอนแก่นมีความม่ันคงปลอดภัยสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุวุ่นวายจากการชุมนุม
ประท้วง 

2) ไม่มีการก่อการร้าย/การก่ออาชญากรรมจากชาวต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9  การบริหารจัดการด้านความม่ันคง และความปลอดภัยในเชิงบูรณา
การ 
เป้าประสงค์ 

1) มีการบูรณาการเพ่ือการจัดการความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนระหว่างส่วนกลาง จังหวัด และท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 1  การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
เป้าประสงค์ 

1) การจัดเก็บรายรับของส่วนราชการในจังหวัดได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

2) การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 
เป้าประสงค์ 

1) เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่บุคลากรอย่างท่ัวถึงตามภารกิจของจังหวัด 
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาระบบ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 

1)  การใช้ ICT สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารและการบริการภาครัฐท่ีดี 
2)  การใช้ ICT เพ่ือยกระดับสังคมอินเตอร์เน็ตของประชาชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนได้รับบริการท่ีมีประสิทธิภาพจากจังหวัด หน่วยงานกลางรัฐวิสาหกิจ 
อปท. อย่างเบ็ดเสร็จ สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง ตรงตามความต้องการ 
2) คณะทํางานภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง รับรู้  และมีส่วนร่วมในการแสดง
ความเห็น ในการดําเนินงานของส่วนราชการเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ 
เป้าประสงค์ 

1)  การประชาสัมพันธ์จังหวัดอย่างบูรณาการในด้านข่าวสาร สื่อ ช่องทาง และรูปแบบ  
การประชาสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุม ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
2) จังหวัดขอนแก่นมีภาพลักษณ์ท่ีชัดเจน กลุ่มเป้าหมายมีความรับรู้ท่ีถูกต้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เป้าประสงค์ 

1) เป็นเมืองพ่ีน้องกับเมืองสําคัญของประเทศพันธมิตรในการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ 
2) มีข้อตกลงร่วมระหว่างเมืองเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด 


