
สัญลักษณจังหวัดขอนแกน

ตราประจ ําจังหวัดขอนแกน
รูปเจดีย ครอบตนมะขาม

หมายถึง พระอุรังคธาตุตั้งอยูบนตอตนมะขามที่ตายแลว
จังหวัดขอนแกน ใชอักษรยอวา "ขก"
คํ าขวัญของจังหวัดขอนแกน

!พระธาตุขามแกน เสียงแคนดอกคูณ ศูนยรวมผาไหม รวมใจผูกเสี่ยว
เท่ียวขอนแกนนครใหญ ไดโนเสารลือกอง เหรียญทองมวยโอลิมปก”

ธงประจ ําจังหวัดขอนแกน

ดอกไมประจ ําจังหวัด
ชื่อดอกไม ดอกราชพฤกษ

ตนไมประจํ าจังหวัด
ช่ือพรรณไม กัลปพฤกษ

ชื่อวิทยาศาสตร Cassia bakeriana



เพลงขอนแกนรํ าลึก
คํ ารอง/ทํ านอง รุง รพีพรรณ
ขับรอง พรชัย ศศิธรานนท
SLOW-BOLERO

โอละเนอ...เมืองดอกคูนเสียงแคน
ขอนแกนแดนน้ี ชางมีมนตขลัง

ไดยินเสียงแคนกลอมแดนอีสานแววดัง
ดอกคูนเหลืองบานสะพรั่ง ดังจติรกรวาดไว

เลื่องลือกันคนโจษจันทั่วแดน
ขอนแกนเปนแควนศูนยรวมผาไหม
ไดมางานรวมผูกพันผูกเส่ียวเอาไว

ซาบซึ้งไมตรียิ่งใหญ น้ํ าใจของคนขอนแกน
บึงแกนนครยามตะวันรอนงามลํ ้า

ลองเรือตามนํ้ าเพลิดเพลิน เสียงล ําเสียงแคน
ไดเจอะงามขํ าคนงามสาวเมืองขอนแกน
เห็นเธอยิ้มแปนอยากจะเปนแฟนผูกพัน
โอละเนอ...เมืองดอกคูนเสียงแคน
ขอนแกนแดนน้ี ชางมีอาถรรพณ
จากไปไมลืม ไมเลือนยังรักผูกพัน

ฝากใจแทนกายหมายมั่น ทุกวันคิดถึงขอนแกน



ท่ีต้ังและอาณาเขต
จังหวัดขอนแกน ตั้งอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หางจากกรุงเทพฯ 445 กม. มีเนื้อที่

ประมาณ 10,885.991 ตร.กม. หรือประมาณ 6,803,744 ไร  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ   ติดตอกับ จังหวัดหนองบัวลํ าภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย
ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดชัยภูม ิและจังหวัดเพชรบูรณ

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต



หนวยการปกครอง
การปกครองแบงออกเปน 20 อํ าเภอ 5 กิ่งอํ าเภอ 4 ตํ าบล 2,155 หมูบาน 31 เทศบาล และ  194 อบต.

1. อํ าเภอเมืองขอนแกน 2. อํ าเภอกระนวน 3. อํ าเภอชนบท 4. อํ าเภอชุมแพ
5. อํ าเภอน้ํ าพอง 6. อํ าเภอบานไผ 7. อํ าเภอพล 8. อํ าเภอภูเวยีง
9. อํ าเภอมัญจาคีรี 10. อํ าเภอสีชมพู 11. อํ าเภอหนองเรือ 12. อํ าเภอหนองสองหอง
13. อํ าเภอแวงนอย 14. อํ าเภออุบลรัตน 15. อํ าเภอบานฝาง 16. อํ าเภอพระยืน
17. อํ าเภอแวงใหญ 18. อํ าเภอเปอยนอย 19. อํ าเภอเขาสวนกวาง 20. อํ าเภอภูผามาน
21. กิ่งอํ าเภอโคกโพธิ์ไชย 22. กิ่งอํ าเภอซํ าสูง 23. กิ่งอํ าเภอหนองนาค ํา 24. กิ่งอํ าเภอบานแฮด
25. กิ่งอํ าเภอโนนศิลา



ฝน
ปริมาณน้ํ าฝนของจังหวัดขอนแกน  ระหวางป 2538 ถึง 2542 จะอยูในชวง 897.7 มม. ถึง

1,478.8 มม.  ฝนตกมากที่สุดในป 2538  วัดไดถึง 1,478.8 มม. จํ านวนวันฝนตก 103 วัน  สวนฝนตกนอยท่ีสุด
ในป 2540 วัดได 897.7 มม. จํ านวนวันฝนตก 101 วัน

ตารางแสดงปริมาณนํ ้าฝนและจ ํานวนวันท่ีฝนตก ป 2538 – 2542
ป พ.ศ. ปริมาณน้ําฝน จาํนวนวนัท่ีฝนตก
2538 1,478.80 103
2539 1,298.90 117
2540 897.70 101
2541 1,213.10 100
2542 1,246.00 126

แผนภูมิแสดงปริมาณนํ ้าฝนและจ ํานวนวันท่ีฝนตก ป 2538 - 2542
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อุณหภูมิ
ในชวงระหวางป 2538 ถึง 2542 จังหวัดขอนแกน มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดป  มีคาอยูในชวง 26.4 องศา

เซลเซียส ถึง 28.00 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ ่าสุดจะอยูในชวง 6.40 องศาเซลเซียส  ถึง 13.4  องศาเซลเซียส
โดยอุณหภูมิต่ํ าสุดที่วัดได 6.40 องศาเซลเซียส  เมื่อป 2542 และอุณหภูมิสูงสุดอยูในชวง 39.5 องศาเซลเซียส
ถึง 41.7 องศาเซลเซียส  โดยอุณหภูมิสูงท่ีสุดวัดได 41.7 องศาเซลเซียส เมื่อป 2541

ตารางแสดงอุณหภูมิต่ํ าสุด สูงสุด และเฉลี่ย ป 2538 – 2542

ป พ.ศ. ต่ําสุด สูงสุด เฉล่ีย
2538 10.5 41.5 27.0
2539 10.0 40.9 26.5
2540 12.3 39.5 27.0
2541 13.4 41.7 28.0
2542 6.4 41.4 26.4

แผนภูมิแสดงอุณหภูมิตํ่ าสุด สูงสุด และเฉลี่ย ป 2538-2542
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ปาไม
ในป  2542  จังหวัดขอนแกนมีเนื้อที่ปาไมทั้งหมด  811,912  ไร  หรือประมาณ 11.93%  ของเนื้อที่

ทั้งหมดของจังหวัด   มีจ ํานวนเนื้อที่ปาไมที่ถูกบุกรุกท ําลาย ป 2542  จํ านวน  49 ไร 2 งาน  มีจ ํานวนปาสงวน
แหงชาต ิ 22  แหง (มีเนื้อที่ 1,302,609 ไร) จํ านวนปาเตรียมการสงวน 1 ปา (มีเนื้อที ่142,500 ไร)   มีจ ํานวน
อุทยานแหงชาต ิ 4  แหง

แผนภูมิแสดงเนื้อที่ปาไม ป 2534-2542

ที่มา : สํ านักงานปาไมจังหวัดขอนแกน
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ประชากรจังหวัดขอนแกน
ประชากร  ณ  วันท่ี  31  ธ.ค.  2542  รวมทั้งสิ้น  1,747,730  คน  เปนชาย  872,534  คน  หญิง

875,196  คน  สํ าหรับอํ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแก  อํ าเภอเมืองขอนแกน  จํ านวน  233,608  คน
รองลงมา ไดแก  อํ าเภอน้ํ าพอง  จํ านวน  112,503  คน  และอํ าเภอชุมแพ จํ านวน 95,857 คน สํ าหรับอํ าเภอ
ที่มีความหนาแนนของประชากรมากที่สุด  คือ อํ าเภอเมืองขอนแกน  245  คน /ตร.กม.  รองลงมาไดแก อํ าเภอ
กระนวน  238 คน/ตร.กม.  กิ่งอํ าเภอซํ าสูง 203 คน/ตร.กม.

วัยเด็ก(0-2 ป) ชาย 23,455           หญิง 22,240        
รวม 45,695           คิดเปนรอยละ 3.16

วัยการศึกษาภาคบังคับ (8-15 ป) ชาย 109,682         หญิง 104,680      
รวม 214,362         คิดเปนรอยละ 14.83

วัยเยาวชน (15-24 ป) ชาย 156,348         หญิง 153,388      
รวม 309,736         คิดเปนรอยละ 21.43

วัยเจริญพันธ (15-49 ป) ชาย 518,013         หญิง 516,035      
รวม 1,034,048      คิดเปนรอยละ 71.56

วัยแรงงาน (13-60 ป) ชาย 623,933         หญิง 625,137      
รวม 1,249,070      คิดเปนรอยละ 86.44

วัยสูงอาย ุ(60 ปข้ึนไป) ชาย 68,123           หญิง 82,131        
รวม 150,254         คิดเปนรอยละ 10.40

อัตราสวนการเปนภาระ รอยละ 15.69



โครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาค และทองถิ่นในจังหวัด
การจดัองคกรราชการบริหารสวนภูมิภาค  มีหนวยราชการที่อยูในความควบคุมดูแล ของผูวาราชการ

จงัหวดั คือ สวนราชการตาง ๆ ในระดับจังหวัด อํ าเภอ ตํ าบล และหมูบาน
สวนราชการในระดับจังหวดัเปนหนวยงาน  2  ลักษณะ  คือ หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคประจ ํา

จงัหวดั และหนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง)
หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคประจ ําของจังหวัดขอนแกน  มีทั้งสิ้น  33 หนวยงาน  สังกัดกระทรวง

มหาดไทย  8 หนวยงาน  และสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ อีก  25  หนวยงาน
สวนหนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น  190 หนวยงาน  เปนหนวยงานท่ีสังกัดกระทรวง

ทบวง  กรมอื่น ๆ ท้ังส้ิน  169 หนวยงาน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  12หนวยงาน  และหนวยงานอิสระ  9 หนวยงาน
สวนการจัดองคกรราชการบริหารสวนทองถิ่น  มี  3  รูปแบบ คือ  องคกรบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล

และองคการบริหารสวนต ําบล
แผนภูมิแสดงโครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาคและทองถ่ินในจังหวัดขอนแกน

ราชการในจังหวัดทีข่ึ้นตรงตอสวนกลาง สวนราชการระดับจังหวัด สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
(1) เรือนจํากลางขอนแกน (1) สํานักงานจังหวัด (1) 20 อําเภอ (1) องคการบริหารสวนจังหวดั
(2) ทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแกน (2) ที่ทําการปกครองจังหวัด (2) 5 กิ่งอําเภอ (2) เทศบาล 31 แหง
(3) ศูนยปฏิบัติการ รพช.จังหวัดขอนแกน (3) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (3) 198 ตําบล      นคร …1….. แหง
(4) สํานักงานการประปาเขต 6 ขอนแกน (4) สํานักงานที่ดินจังหวัด (4) 2,155 หมูบาน      เมือง …..1…… แหง
(5) สํานักงานการประปาขอนแกน (5) สํานักงานโยธาธิการจังหวัด      ตําบล …29…… แหง
(6) สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค (6) สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัด (3) องคการบริหาร
      ภาค 2 (ภาค ตอ.น.) (7) สํานักงานผังเมืองจังหวัด สวนตําบล …194…… แหง
(7) สํานักงานเคหะชุมชนขอนแกน (8) เรือนจําจังหวดัพล



ราชการในจังหวัดท่ีขึ้นตรงตอสวนกลาง สวนราชการระดับจังหวัด สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
(8) สํานักงานผูตรวจราชการ (1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
      กระทรวงมหาดไทย เขต6 (2) สํานักงานสรรพากรจังหวัด
(9) กองฝกอบรมภูมิภาค 2 ขอนแกน (3) สํานักงานคลังจังหวัด
(10) ศูนยส่ือสารเขต 6 (4) สํานักงานสรรพสามิตจังหวัด
(11) สนง.การไฟฟาสวนภูมิภาค จ.ขอนแกน (5) สํานักงานปาไมจังหวัด
(12) ศูนยบํารุงรักษาทางขอนแกน (6) สํานักงานสหกรณจังหวัด
สังกัดกระทรวง ทบวง กรม อื่น (7) สํานักงานประมงจังหวัด
(1) สถานีตรวจอากาศเกษตรทาพระ (8) สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
(2) สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแกน (9) สํานักงานเกษตรจังหวัด
(3) สํานักงานจัดรูปท่ีดินจงัหวดั (10) สํานักงานพาณิชยจังหวัด
(4) ศูนยฝกอบรมการพัฒนาการเกษตรนานาชาติ(11) สํานักงานขนสงจังหวัด
(5) สํานักงานชลประทานที่ 4 (12) สํานักงานราชพัสดุจังหวัด
(6) โครงการชลประทานขอนแกน (13) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
(7) โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาหนองหวาย (14) ท่ีทําการสัสดีจังหวัด
(8) โครงการพัฒนาชลประทาน (15) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(9) โครงการคันคูน้ําและจัดรูปท่ีดิน 2 (16) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจงัหวดั
(10) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณขอนแกน (17) สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด
(11) ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืด (18) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
(12) ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทาพระ (19) สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
(13) ศูนยวิจัยการผสมเทียมขอนแกน (20) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
(14) ศูนยวิจัยอาหารสัตวขอนแกน (21) สํานักงานจดัหางานจงัหวดั
(15) ศูนยวิจัยและชันสูตรโรคสัตวภาค  ตอ.น. (22) สํานักงานแรงงานและสวัสดิการจังหวัด
(16) สํานักงานปาไมเขตขอนแกน (23) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
(17) ศูนยจัดการดับน้ําท่ี 17 (24) สํานักงานสถิติจังหวัด
(18) อุทยานแหงชาติเวียง (25) ตํารวจภูธรจังหวัด
(19) สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5
(20) สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน
(21) ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน
(22) สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตท่ี 3
(23) สถานีทดลองขาวขอนแกน
(24) สถานีทดลองขาวชุมแพ
(25) สถานีทดลองหมอนไหมขอนแกน
(26) สํานักงานสงเสริมการเกษตรภาค  ตอ.น.
(27) ศูนยขยายพันธุพืชที่ 17



ราชการในจังหวัดท่ีข้ึนตรงตอสวนกลาง สวนราชการระดับจังหวัด สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ระดับอําเภอ สวนทองถิ่น
(28) ศูนยขยายพันธุไหมที่ 4
(29) ศูนยอนุรักษและขยายพันธุผึ้งท่ี 3
(30) ศูนยชางสหกรณท่ี 4
(31) ศูนยฝกอบรมสหกรณที่ 4
(32) นิคมสหกรณดงมูล
(33) เขตเกษตรเศรษฐกจิที่ 4 สํานักงาน
        เศรษฐกิจการเกษตร
(34) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
(35) อุตสาหกรรมปาไมเขตขอนแกน
(36) คลังปจจัยการผลิต องคการตลาด
        เพื่อเกษตรกรจังหวัด
(37) องคการอุตสาหกรรมหองเย็น ขอนแกน
(38) สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
(39) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน
(40) วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน
(41) วิทยาลัยการอาชพีขอนแกน
(42) วิทยาลัยการอาชพีชุมแพ
(43) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
(44) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
(45) สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
(46) สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตขอนแกน
(47) โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
(48) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน
(49) สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิที ่7
(50) ทาอากาศยานขอนแกน
(51) บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
(52) ฝายโทรศัพทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(53) ศูนยสงเคราะหผูประสบภัยภาค ตอ.น.
(54) ศูนยปฏิบัติงานชางภาค ตอ.น.
(55) นิคมสรางตนเองเขื่อนอุบลรัตน จว.ขก.
(56) สถานคุมครองสวัสดิภาคเด็กภาค ตอ.น.
(57) ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการขอนแกน
(58) ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีรัตนาภา
(59) ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอาย ุขอนแกน
(60) สถานสงเคราะหเด็กบานแคนทอง
(61) ศูนยขาวสารตลาดแรงงานภาค ตอ.น.



ราชการในจังหวัดที่ข้ึนตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถิ่น
(62) สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค ตอ.น.
(63) โรงพยาบาลขอนแกน
(64) วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแกน 
(65) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีขอนแกน
(66) ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาค ตอ.น.
(67) ศูนยชางบํารุงที่ 6 ขอนแกน
(68) ศูนยอนามัยสิ่งแวดลอม เขต 6
(69) ศูนยสงเสริมสุขภาพ เขต 6 ขอนแกน
(70) ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาค ตอ.น.
(71) สํานกังานควบคุมโรคติดตอ เขต 6
(72) สํานกังานควบคุมโรคติดตอนาํโดยแมลงที่ 3 ขก.
(73) โรงพยาบาลโรคติดตอภาค ตอ.น.
(74) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยขอนแกน
(75) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน
(76) ศูนยสุขภาพจิต 3
(77) ศูนยมาลาเรียที่ 3
(78) สํานักงานทะเบียนการคา
(79) สํานักงานประกันภัยจังหวัด
(80) สํานักงานการคาภายในจังหวัด
(81) สํานักงานการคาตางประเทศจังหวัด
(82) ศูนยสงเสริมการสงออกภาค ตอ.น.
(83) ประจําสํานักงานพาณิชยจังหวัด
(84) ศูนยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาค ตอ.น.
(85) ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค ตอ.น.
(86) ฝายพัฒนานํ้าบาดาล 3
(87) คลังนํ้ามัน ปตท.ขอนแกน
(88) สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
(89) สถานีขนสงผูโดยสารปรับอากาศจังหวัด
(90) สํานักงานทางหลวงท่ี 5 ขอนแกน
(91)  สถานสงเคราะหเด็กบานแคนทอง
(92) สํานักงานศูนยสรางทางขอนแกน
(93) แขวงการทางขอนแกนท่ี 1
(94) แขวงการทางขอนแกนท่ี 2 (ชุมแพ)
(95) แขวงการทางขอนแกนท่ี 3 (บานไผ)



ราชการในจังหวัดท่ีขึ้นตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
(96) สถานีตรวจสอบและเฝาฟงวิทยุ ขอนแกน
(97) สํานักงานการสื่อสารไปรษณียเขต 4
(98) สํานักงานการสื่อสารโทรคมนาคม เขต ตอ.น.
(99) เขตโทรศัพทภาค ตอ.น.ท่ี 2
(100) โทรศัพทจังหวัดขอนแกน
(101) กองบํารุงทางเขตขอนแกน   (การรถไฟแหงประเทศไทย)
(102) ท่ีทําการ ร.ส.พ.เขตขอนแกน  (องคการรับสงสินคาและพัสดุ)
(103) ท่ีทําการ ร.ส.พ. สถานีขอนแกน
(104) ธนาคารออมสินภาค 7
(105) ธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน)
(106) ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา ขอนแกน
(107) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ สหกรณการเกษตร สาขาขอนแกน
(108) ศูนยพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(109) ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดประจําภาค ตอ.น.
(110) ศูนยประชาสัมพันธเขต 1 ขอนแกน
(111) สํานักงานขาวกรองแหงชาต ิ เขตปฏิบัติการที่ 5
(112) สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย  เขต 4 ขอนแกน
(113) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาค ตอ.น.เขต 3
(114) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ภาค ตอ.น.
(115) ศูนยสํารวจอุทกวิทยาขอนแกน
(116) ศูนยบริการโครงการสูบนํ้าดวย ไฟฟาจังหวัด
(117) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(118) มณฑลทหารบกที่ 23
(119) กรมทหารราบที่ 8
(120) กองพันทหารราบที่ 3
(121) กองพันทหารปนใหญที่ 8
(122) กรมทหารมาที่ 6
(123) ฝูงบิน 237 นํ้าพอง
(124) สํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกษาเขตขอนแกน
(125) สถานกงสุลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(126) สถานกงสุลสาธารณรับสังคมนิยมเวียดนาม
(127) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว  ขอนแกน



ราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถิ่น
(128) สถานีไฟฟาแรงสูง ขอนแกน 1
(129) สถานีไฟฟาแรงสูง ขอนแกน 2
(130) ฝายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(131) โรงไฟฟานํ้าพอง
(132) มหาวิทยาลัยขอนแกน
(133) สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จว.ขก.
(134) สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 ขอนแกน
(135) สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัด  ขก
(136) สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เอฟ.เอ็ม.ทีว.ีขอนแกน
(137) สถานีวิทยุองคการสื่อสารมวลชน แหงประเทศไทย จังหวัดขอนแกน
(138) สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 2  ขอนแกน (เอ.เอ็ม)
(139) สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 2  ขอนแกน (เอฟ.เอ็ม)
(140) สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดน จังหวัดขอนแกน
(141) สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 020 ขอนแกน
(142) สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษสันติราษฎรขอนแกน
(143) สถานีวิทยุกระจายเสียง  มหาวิทยาลัยขอนแกน
(144) สถานีวิทยุกระจายเสียงกองการวิทยุสื่อสารทหาร 5 บานไผ
(145) สถานีวิทยุประจําถิ่น 12 ขอนแกน
(146) สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอนแกน
(147) สถานีวิทยุโทรทัศน อ.ส.ม.ท.  จังหวัดขอนแกน
(148) สถานีวิทยุโทรทัศน ชอง 3  องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย
(149) สถานีวิทยุโทรทัศน กองทัพบก  ชอง 5
(150) สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก  ชอง 7
(151) สถานีวิทยุโทรทัศน ชอง 9  องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย
(152) สถานีวิทยุโทรทัศน ไอ.ทีวี.
(153) สํานักขาวไทย
(154) ธนาคารแหงประเทศไทย สาขาภาค ตอ.น.
(155) ตํารวจภาค 4
(156) กองกํากับการ 4 กองตํารวจสันติบาล 2
(157) โรงเรียนตํารวจภูธร 4
(158) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 2
(159) กองตํารวจสันติบาล 1
(160 กองกํากับการ 4 ตํารวจทางหลวง
(161) ศูนยสือสาร 6 กองตํารวจสือสาร
(162) กองกํากับการ กองบังคับการ  ตํารวจทองเทียวขอนแกน
(163) สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 4



ราชการในจังหวัดท่ีข้ึนตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ระดบัจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
(164) สถานพินิจและคุมคอรองเด็ก และเยาวชน
(165) ศาลเยาวชนและครอบครัว
(166) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
(167) สํานักงานบังคับคดีและวางทรัพย  ภูมิภาคที ่4
(168) ศาลจังหวัด
(169) ศาลแขวง
หนวยงานอิสระ
(1) สํานักงานอัยการเขต 4 
(2) สํานักงานคดีอาญาเขต 4
(3) สํานักงานคดีแพงเขต 4
(4) สํานักงานคดีศาลสูงเขต 4
(5) สํานักงานอัยการจังหวัดขอนแกน
 (6) สํานักงานอัยการประจําศาลจังหวัด พล (อําเภอพล)
(7) สํานักงานอัยการประจําศาลแขวง ขอนแกน 
(8) สํานักงานอัยการประจําศาลเยาวชน
      และครอบครัวจังหวัดขอนแกน
(9) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สาขาที่  13 ขอนแกน



การเลือกต้ัง
จงัหวัดขอนแกน  มีสถิติการเลือกตั้ง 5 ประเภท คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด

สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบล ดังนี้
การเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ( 17 พฤศจิกายน  2539) มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง คือ

รอยละ 61.75  เปนอันดับท่ี 54 ของประเทศ บัตรเสีย  รอยละ 2.19
การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (5 กมุภาพันธ 2543) มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง คือ รอยละ

58.10 เปนอันดับท่ี 37  ของประเทศ มีบัตรเสียรอยละ 3.19
การเลือกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล ( 29  มกราคม 2543)  จํ านวน  2  เทศบาล ดังนี้
-   เทศบาลนครขอนแกน  มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง คือ รอยละ 35.42 เปนอันดับท่ี 24 จาก

           24 เทศบาลที่มีการเลือกตั้ง  มีบัตรเสีย รอยละ  3.19
-   เทศบาลเมอืงเมืองพล  มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง คือ รอยละ 74.17 เปนอันดับท่ี  5  จาก

           24 เทศบาลที่มีการเลือกตั้ง  มีบัตรเสีย รอยละ  4.96
การเลือกตัง้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต ําบล จํ านวน 10 อํ าเภอ  3 กิ่งอํ าเภอ (10 มิถุนายน

2543) มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง คือรอยละ 67.16 เปนอันดับท่ี 33 ของประเทศ  มีบัตรเสีย  รอยละ 1.57
การเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภา  มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง คือรอยละ 69.68 เปนลํ าดบัท่ี 60 ของ

ประเทศ ซึง่ไดเลือกตั้งเมื่อวันที ่4 มีนาคม 2543 , วันท่ี 29 เมษายน 2543 และวันท่ี 4 มิถุนายน 2543 ไดรับการ
เลือกตั้งจ ํานวน 6 คน ดังนี้

1.  นายแคลว  นรปติ (4 มีนาคม 2543)
2.  นายสมควร  จิตแสง (4 มีนาคม 2543)
3.  พล.ต.อ.สมชาย  ไชยเวช (29 เมษายน 2543)
4.  นางระเบียบรัตน พงษพานิช (29 เมษายน 2543)
5.  ดร.พา  อักษรเสือ (29 เมษายน 2543)
6.  นายกว ี สุภธีระ (4 มิถุนายน 2543)

การก ําหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดขอนแกน

เขตเลือกตั้งที่ 1 ทองที่ที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง
อํ าเภอเมืองขอนแกน (ต.พระลับ ต.บึงเนียม) เทศบาลนครขอนแกน

เขตเลือกตั้งที่ 2 ทองที่ที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง
อํ าเภอเมืองขอนแกน ต.สํ าราญ ต.ทาพระ ต.บานทุม ต.เมืองเกา ต.บานเปด ต.สาวะถี
ต.ดอนหัน ต.บานคอ ต.ศิลา และต.แดงใหญ

เขตเลือกตั้งที่ 3 ทองที่ที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง
1. อํ าเภอเมืองขอนแกน ต.โคกสี และต.หนองตูม
2. อํ าเภอกระนวน
3. กิง่อํ าเภอซํ าสูง



4. อํ าเภอน้ํ าพอง ต.พังทุย ต.บัวเงิน ต.บัวใหญ ต.บานขาม และต.ทรายมูล
เขตเลือกตั้งที่ 4 ทองที่ที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง

1. อํ าเภอเมืองขอนแกน ต.โนนทอน
2. อํ าเภอน้ํ าพอง ต.น้ํ าพอง ต.สะอาด ต.กุดนํ้ าใส ต.หนองกงุ ต.วังชัย ต.มวงหวาน ต.โนนทอน
และต.3. ทากระเสริม
4. อํ าเภออุบลรัตน
5. อํ าเภอเขาสวนกวาง

เขตเลือกตั้งที่ 5 ทองที่ที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง
1. อํ าเภอเมืองขอนแกน ต.บานหวา และต.ดอนชาง
2. อํ าเภอมัญจาคีรี
3. กิง่อํ าเภอโคกโพธิ์ชัย
4. อํ าเภอพระยืน
5. อํ าเภอบางฝาง ต.บานเหลา

เขตเลือกตั้งที่ 6 ทองที่ที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง
1. อํ าเภอชุมแพ
2. อํ าเภอภูผามาน
3. อํ าเภอสีชมพู ต.นาจาน

เขตเลือกตั้งที่ 7 ทองที่ที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง
1. อํ าเภอภูเวยีง ต.ในเมือง ต.เมืองเกาพัฒนา ต.เขานอย ต.บานเรือ ต.ภูเวยีง ต.ดินดํ า

     ต.หวาทอง ต.ทุงชมพู ต.นาหวา ต.หนองกงุเซิน และต.หนองกุงธนสาร
2. อํ าเภอสีชมพู ต.สีชมพู ต.บริบูรณ ต.วังเพิ่ม ต.ดงลาน ต.บานใหม ต.ศรีสุข ต.ภูหาน

       ต.หนองแดง และต.ซ ํายาง
3. กิง่อํ าเภอหนองนาค ํา

เขตเลือกตั้งที่ 8 ทองที่ที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง
1. อํ าเภอหนองเรือ
2. อํ าเภอบางฝาง ต.บานฝาง ต.ปามะนาว ต.โนนฆอง ต.หนองบัว ต.โคกงาม และ

           ต.ปาหวายนั่ง
3. อํ าเภอภูเวยีง ต.กุดขอนแกน ต.สงเปอย และต.นาชุมแสง

เขตเลือกตั้งที่ 9 ทองที่ที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง
1. อํ าเภอพล ต.เพ็กใหญ ต.ลอมคอม ต.โคกสงา ต.หนองมะเขือ ต.โนนขา ต.เมืองพล

           ต.หนองแวงโสกพระ ต.โสกนกเตน และต.โจดหนองแก
2. อํ าเภอชนบท ต.หวยแก และต.วังแสง
3. อํ าเภอแวงนอย
4. อํ าเภอแวงใหญ



เขตเลือกตั้งที่ 10 ทองที่ที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง
1. อํ าเภอหนองสองหอง
2. อํ าเภอชนบท ต.บานแทน และต.ปอแดง
3. อํ าเภอบานไผ ต.ปาปอ
4. อํ าเภอพล ต.หัวทุง ต.หนองแวงนางเบา และต.เกางิ้ว
5. กิง่อํ าเภอโนนศิลา
6. อํ าเภอเปอยนอย

เขตเลือกตั้งที่ 11 ทองที่ที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง
1. อํ าเภอบานไผ ต.ในเมือง ต.บานไผ ต.เมืองเพยี ต.หัวหนอง ต.ภูเหล็ก ต.หนองน้ํ าใส

           ต.แคนเหนือ ต.บานลาน และต.หินต้ัง
2. กิง่อํ าเภอบานแฮด
3. อํ าเภอชนบท ต.ชนบท ต.โนนพยอม ต.กุดเพียขอม และต.ศรีบุญเรือง



แผนภูมิการเลือกต้ัง ส.ส., ส.จ., ส.ท. สมาชิกสภา อบต. และ สว.

การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

พ.ศ.2523 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
52,611 คน ผูมาใชสิทธิ
35.34 % (25)
พ.ศ.2528 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
66,710 คน ผูมาใชสิทธิ
40.97 % (55)
พ.ศ.2533 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
76,875 คน ผูมาใชสิทธิ
55.65 % (37)
พ.ศ.2538 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
89,135 คน ผูมาใชสิทธิ
31.56 % (62)
พ.ศ.2543  มีเลือกต้ัง 2 เทศ
บาล- - ทน.ขอนแกน ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง
38,632  คน ผูมาใขสิทธิ
35.42 % (24)จาก 24 ทบ.ท่ีมี
การเลือกตั้ง
 - ทม.เมืองพล ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
9,787  คน ผูมาใขสิทธิ
74.17 % (5)จาก 24 ทบ.ที่มีการ

พ.ศ.2518 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
573,456 คน ผูมาใชสิทธิ 54.43 %
(24)
พ.ศ.2519 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
579,593 คน ผูมาใชสิทธิ 49.03 %
(26)
พ.ศ.2522 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
596,663 คน ผูมาใชสิทธิ
52.42 % (19)
พ.ศ.2526 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
697,545 คน ผูมาใชสิทธิ
53.11 % (35)
พ.ศ.2529 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
73,113 คน ผูมาใชสิทธิ
70.19 % (20)
พ.ศ.2531 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
764,312 คน ผูมาใชสิทธิ
68.89!% (25)
พ.ศ.2535 (22 มี.ค. 35) ผูมีเลือกตั้ง
964,817 คน ผูมาใชสิทธิ
57.73 % (50)
พ.ศ.2536 (23 ก.ย. 36) ผูมีเลือกตั้ง
967,372 คน ผูมาใชสิทธิ
61.38 % (46)
พ.ศ.2538 (2 ก.ค.38) ผูมีสิทธิเลือก
ตั้ง1,108,975คน
ผูมาใชสิทธิ 61.60 % (53)
พ.ศ.2539 (17 พ.ย.39) ผูมีสิทธิเลือก
ตั้ง1,123,341คน
ผูมาใชสิทธิ 61.75 % (54)

พ.ศ.2523 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
642,825 คน ผูมาใชสิทธิ
30.37 % (53)
พ.ศ.2528 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
659,701 คน ผูมาใชสิทธิ
46.83 % (38)
พ.ศ.2533 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
886,913 คน ผูมาใชสิทธิ
46.48 % (47)
พ.ศ.2538 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
1,088,373 คน ผูมาใชสิทธิ
52.86 % (39)
พ.ศ. 2543 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
1,116,627 คน ผูมาใชสิทธิ
58.10 % ( )

พ.ศ.2539 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
291,668 คน ผูมาใชสิทธิ
60.44 % (33)
พ.ศ.2540 (11 พ.ค. 40) ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง 542,644 คน ผูมาใชสิทธิ
64.35 % (30)
พ.ศ. 2543 (10 มิ.ย. 43) ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง 321,228 คน (55 อบต./
10 อ./3 กิ่ง อ.) ผูมาใชสิทธิ
67.10 % (33)

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชกิสภา อบต.

(  ) = ลํ าดับที่ของผูมาใชสิทธิเปรียบเทียบทั่ว
 ประเทศ

่

สมาชิกวุฒิสภา

พ.ศ 2543 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
1,237,783 คน ผูมาใชสิทธิ
69.68 % (60)





ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแกน ในป 2540 พบวา ประชากรมีรายได เฉล่ียตอหัว 40,985

บาท ตอป  เปนอันดับท่ี 39 ของประเทศ  และเปนอันดับท่ี 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยทั้งจังหวัดมีผลิต
ภัณฑมวลรวม 71,887.479  บาท รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับสาขาอุตสาหกรรม มากที่สุดถึงรอยละ 24.09 คิด
เปนมูลคา  17,317.162  บาท  รองลงมาเปนสาขาการบริการรอยละ 15.59  คิดเปนมูลคา 11,205.858 บาท
และสาขาการคาสงและคาปลีกรอยละ 14.66 คิดเปนมูลคา 10,537.192 บาท  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
รอยละ 5.97

แผนภูมิแสดงผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ป 2540
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เงินฝากและสินเชื่อ
เงินฝากของจังหวัดขอนแกน ในชวงป 2538 – 2542 พบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้น  โดยมีอัตราเฉล่ีย รอยละ

4.69 ยอดเงินสูงสุดในป 2541 (33.864 พันลานบาท) มีอัตราเพิ่ม คิดเปนรอยละ 1.88  ยอดเงินตํ่ าสุดในป 2538
(27.015  พันลานบาท) มีอัตราเพิ่ม คิดเปนรอยละ 18.58  ป 2542  มียอดเงินฝาก  33.344  พันลานบาท (รอย
ละ 2.07 ของประเทศ) เปนอันดับท่ี 13 ของประเทศ  โดยในชวงเดือนตุลาคม มียอดเงินสูงสุด (36.873  พันลาน
บาท)  มีอัตราเพิ่ม คิดเปนรอยละ 0.52

สินเช่ือในชวงป 2538 – 2542  มีแนวโนมเพิ่มขึ้น  โดยมีอัตราเฉล่ีย รอยละ 3.23 ตอป  ยอดเงินสูงสุด
ในป 2540 (45.191  พันลานบาท)  มีอัตราเพิ่ม คิดเปนรอยละ 3.92  ยอดเงินตํ่ าสุด ในป 2538 (36.058  พัน
ลานบาท)  มีอัตราเพิ่ม คิดเปนรอยละ 24.24  ป 2542 มียอดเงินสินเชื่อ 41.873  พันลานบาท (รอยละ 3.64
ของประเทศ) เปนอันดับท่ี 6 ของประเทศ  โดยในชวงเดือนเมษายน มียอดเงินสูงสุด (43.482  พันลานบาท) มี
อัตราลด คิดเปนรอยละ 0.75

อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก  ในป 2542 ณ  เดือนเมษายน  มีอัตราสวนสูงสุด คิดเปนรอยละ 128.91
ของเงินฝาก (มียอดเงินสินเชื่อ 43.482 พันลานบาท และยอดเงินฝาก 33.731  พันลานบาท) อัตราสวนตํ่ าสุด
ณ เดือนกันยายน  คิดเปนรอยละ 110.53 ของเงินฝาก (มียอดเงินสินเชื่อ 40.545  พันลานบาท และยอดเงิน
ฝาก 36.683  พันลานบาท)  

แผนภูมิแสดงแนวโนมของเงินฝากและสินเชื่อ ป 2538 - 2542
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สถานประกอบการและลูกจาง
ในป 2541  จังหวัดขอนแกน  มีจ ํานวนสถานประกอบการทั้งหมด  4,933  แหง เพิ่มขึ้นจากปที่แลว  83

แหง หรือรอยละ 1.71 มีจ ํานวนลูกจางทั้งหมด  85,083  คน  ลดลง  1,674  คน  หรือรอยละ 1.93 จากปที่แลว
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แผนภูมิแสดงจํานวนสถานประกอบการป 2537 - 2541 
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ที่มา : สํ านักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดขอนแกน
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ที่มา :  สํ านักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดขอนแกน



ผูสมัครงาน ตํ าแหนงงานวาง และการบรรจุงาน
ในป 2542  จังหวัดขอนแกน  มีสถิติผูสมัครงานทั้งสิ้น  4,606  คน  ชาย  2,233 คน ( 48.48 %) หญิง 2,373

คน ( 51.52 %)  เพิ่มขึ้น รอยละ 19.05 เมื่อเทียบกับปกอน (ป 2541)
ตํ าแหนงงานที่วางรวมทั้งสิ้น  6,077  ตํ าแหนง  ชาย  1,336  ตํ าแหนง ( 21.98 %) หญิง 1,818  ตํ าแหนง

( 29.92 %)  ไมระบุเพศ 2,923  ตํ าแหนง ( 48.10 %) เพิ่มขึ้น รอยละ 40.80 จากปที่แลว
การบรรจุงานรวมทั้งสิ้น  2,122 คน  ชาย  1,007 คน ( 47.46 %) หญิง 1,115  คน ( 52.54 %) ลดลง รอยละ

26.52 จากปที่แลว  โดยมีการบรรจุงานรอยละ 46.07 ของผูสมัครงาน และรอยละ 34.92 ของต ําแหนงงานที่วาง
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํ านวนผูสมัครงาน ตํ าแหนงงานวาง และการบรรจุงาน

ป 2538 – 2542

ที่มา :  สํ านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแกน
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แผนภูมิแสดงอัตราการบรรจุงาน ป 2538 – 2542

ที่มา :  สํ านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแกน
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การใชพ้ืนท่ีและการถือครองท่ีดินทางการเกษตร
การใชพ้ืนท่ี จังหวัดขอนแกน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 6,803,744  ไร  จากขอมูลป 2538 สวนใหญเปนพื้นที่เพื่อการ

เกษตร 4,208,909 ไร ( 61.86 %) พ้ืนท่ีปาไม (ท่ีมีสภาพเปนปา) 509,613 ไร (7.49 %) ท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีท่ีไมได
จํ าแนก 2,085,222 ไร ( 30.65%)

การถือครองที่ดินทางการเกษตร สวนใหญพื้นที่เกษตร เปนของเกษตรกรเอง  3,817,026 ไร ( 90.69 %)
และยังเปนกรรมสิทธิของตนเองโดยสมบูรณ (ไมไดจํ านอง/ขายฝาก) 3,228,018 ไร (76.69 %) ไดจํ านอง/ขายฝาก
ไวแลว 589,008 ไร (14.00 %) ท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีของคนอ่ืน 391,883 ไร ( 9.31 %)

การออกเอกสารสิทธ ิป 2542  มีพ้ืนท่ีออกเอกสารสิทธิแลว 5,957,985  ไร (87.57 % ของพื้นที่จังหวัด)
เปนเอกสารสิทธิประเภทโฉนด 4,398,968 ไร (73.83%) และเปนเอกสารสิทธิอ่ืนๆ (น.ส.3ก  น.ส.3 และใบจอง)
1,559,017 ไร (26.17%)

แผนภูมิแสดงการใชพ้ืนท่ีป 2542

พื้นที่เพื่อการ
เกษตร 30.65%

พ้ืนท่ีท่ีไมไดจําแนก 
61.86%

พ้ืนท่ีปาไม 7.49%

      ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผนภูมิแสดงการถือครองที่ดินทางการเกษตร

กรรมสิทธิ์ตนเอง
77%

จํานองผูอื่น
14%

ขายฝาก
0%

เชาผูอื่น
3%

รับจํานอง
0%

รับขายฝาก
0%

ไดทําฟรี
6%

กรรมสิทธ์ิตนเอง
จํานองผูอื่น
ขายฝาก
เชาผูอื่น
รับจํานอง
รับขายฝาก
ไดทําฟรี



แผนภูมิแสดงการออกเอกสารสิทธิ ป 2542

ที่มา : สํ านักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน
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19.38
6.39 0.40
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พืชเศรษฐกิจของจังหวัด
พืชเศรษฐกิจที่สํ าคัญของจังหวัดขอนแกน  ไดแก
ขาวนาป จากสถิติการเพาะ ป 2538 – 2542 พบวา ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน กลาวคือใน

ป  2542  ผลิตได  486,631  เพิ่มขึ้นจาก ป 2541  เปนจ ํานวน  18,040  ตัน  หรือคิดเปนรอยละ  3.85  โดยมี
เนื้อที่เพาะปลูกในป  2542  เปนจ ํานวน  1,937,829  ไร  เพิ่มขึ้นจากป 2541  เปนจ ํานวน  69,651  ไร  หรือคิด
เปนรอยละ  3.73

แผนภูมิแสดงผลผลิตขาวนาป ป 2538 – 2542

แผนภูมิแสดงเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาป ป 2538 – 2542

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร  สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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สหกรณ การรวมกลุมและแหลงเงินทุนในทองถิ่น
สหกรณ
ป 2542 จังหวัดขอนแกน  มีสหกรณท้ังส้ิน  142  สหกรณ  สมาชกิ 258,154 คน เปนสหกรณภาค

เกษตร 99 สหกรณ (69.72 %)   สมาชกิ 200,926 คน ( 77.83 %) และเปนสหกรณนอกภาคการเกษตร 43
สหกรณ (30.28%) สมาชกิ 57,228 คน ( 22.17%)

การรวมกลุมและแหลงเงินทุนในทองถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย มุงพัฒนาชนบท เพื่อยกฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

โดยสงเสริมการใชแหลงเงินทุนในทองถ่ินสํ าหรับประกอบอาชีพ พัฒนาการลงทุน การผลิต และการตลาด ตลอด
จนการบริหารการจัดการเชิงธุรกิจในหมูบาน  โดยการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกัน  ซึ่งไดดํ าเนินการ ดังนี้

1. จัดตั้งกลุมอาชีพ  31  กลุม   จํ านวนสมาชิก  860  คน
-  กลุมอาชีพเยาวชน  4  กลุม   จํ านวนสมาชิก  50  คน
- กลุมอาชีพสตรี  27 กลุม   จํ านวนสมาชิก  810  คน

2. จัดตั้งยุงฉาง  23  แหง



ถนน
ในป พ.ศ. 2542 จังหวัดขอนแกน  มีระยะทางถนนที่กอสรางแลวเสร็จ  รวมทั้งสิ้น  1,772.589 กม.

เปนถนนในความรับผิดชอบของสํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบท  รวมทั้งสิ้น 952.433 กม. เปนถนนในความรับผิด
ชอบของกรมโยธาธิการ รวมทั้งสิ้น 820.156 กม. ถนนดังกลาวสวนใหญเปนถนนลาดยาง 1,448.90 กม.
(81.74%) นอกน้ันเปนถนนลูกรัง 224.612 กม. (12.67%) และถนนคอนกรีต 99.077 กม. (5.59%)

ตารางแสดงระยะทางถนนของจังหวัดจ ําแนกตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบ และประเภทผิวจราจร
รายละเอียด กม. รอยละ

ระยะทางถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 952.433 100.00
ลาดยาง 806.779 84.71
ลูกรัง 135.344 14.21
คอนกรีต 10.31 1.08
ระยะทางถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
กรมโยธาธิการ 820.156 100.00
ลาดยาง 642.121 78.29
ลูกรัง 89.268 10.89
คอนกรีต 88.767 10.82
รวมระยะทางถนนทั้งหมด (สํานักงานเรงรัด
พัฒนาชนบท และกรมโยธาธิการ 1,772.589 100.00
ลาดยาง 1,448.90   81.74
ลูกรัง 224.612 12.67      
คอนกรีต 99.077 5.59         



แหลงนํ้ า
แหลงน้ํ าธรรมชาติของจังหวัดขอนแกน ไดแก ลํ านํ ้าชี ลํ านํ ้าพองตอนบน และตอนลาง และลํ านํ ้าเชิญ

ลํ านํ ้า  พังชู ลํ านํ ้าหวยแอก  พ้ืนท่ีลุมน้ํ ารวมทั้งหมดประมาณ 10,921 ตร.กม. แหลงน้ํ าตามโครงการชลประทาน
ขนาดกลาง และขนาดใหญ 16 โครงการ  มีพ้ืนท่ีชลประทานรวม  294,411 ไร

ตารางแสดงโครงการชลประทานขนาดกลาง และขนาดใหญท่ีกอสรางแลวเสร็จ
ท่ี ชือ่โครงการ พ้ืนท่ีรับน้ําฝน พ้ืนท่ี ตวัเข่ือน สถานท่ีต้ัง

ชป.กลาง (ตร.กม.) ชลประทาน (ไร) ชนิด ความยาว สูง โครงการ

1 หวยใหญ 44.50 1,400               ทํานบดิน 50.0         6.00 อ.บานฝาง
2 หวยยาง 290.00 3,000               " 770          7.20 อ.มัญจาคีรี
3 หวยเตย 28.00 3,731               " 1,090       10.80 อ.เมือง
4 หวยทราย 21.90 1,100               " 880          9.70 อ.บานไผ
5 กกมวง 1.72 672                  " 370          8.00 อ.บานฝาง
6 โสกรวก 12.00 880                  " 830          6.00 อ.ภูเวียง
7 โสกสําอางค 1.00 70                    " 300          6.00 อ.ชุมแพ
8 หวยเสียว 374.00 374.20 " 1,200       6.60 อ.น้ําพอง
9 ละเลิงหวาย 260.00 2,750               " 2,340       3.60 อ.พล
10 หนองนาวัว 8.25 360                  " 1,252       4.00 อ.บานไผ
11 หนองชองแมว 7.10 อุปโภค-บริโภค " 340          3.50 อ.เมือง
12 หนองกรองแกว 315.00 อุปโภค-บริโภค " 9,725       4.00 อ.ชนบท
13 แกงละวา 946.25 อุปโภค-บริโภค " 7,668       13.90 กิ่งอ.บานแฮด
14 นํ้าเชิญ 1,483.80 20,000             ปตร. _ _ อ.ชุมแพ
15 หวยลอมไผ 29.00 2,900               ทํานบดิน 1,610       11.50 อ.สีชมพู

ชป.ขนาดใหญ "
16 อางหนองหวาย 2,338.72      257,000           คอนกรีต 125.24     5.90 อ.น้ําพอง

รวม 16 แหง 3,822.52      294,411           

ที่มา  :  โครงการชลประทานขอนแกน ป 2542

ป 2542 จังหวัดขอนแกน มีพ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลง 1,293 หมูบาน  184 ตํ าบล  20  อํ าเภอ  5 กิ่ง
อํ าเภอ และมีราษฎรเดือดรอน 825,042 คน  186,901  ครอบครัว



การประปา
การประปาในจังหวัดขอนแกน อยูภายใตความรับผิดชอบของสํ านักงานการประปาเขต 6 ขอนแกน  มี

แหลงผลิตน้ํ า  8  แหง โดยไดผลิตนํ ้าประปาตั้งแตเดือนตุลาคม 2541 - กันยายน 2542 รวมน้ํ าท่ีผลิตไดท้ังส้ิน
35,033,486 ลบ.ม. และรวมผูใชนํ้ าทั้งสิ้น 85,081 ราย



การไฟฟา
จังหวัดขอนแกน มีจ ํานวนโรงไฟฟา 6 แหง มีก ําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 325.2 เมกกะวัตต มีประมาณการ

ผลิตพลังไฟฟา 325 ลาน กว./ชม. จํ านวนหมูบานที่มีไฟฟาใช 2,124 หมูบาน จํ านวนหมูบานที่ไมมีไฟฟาใช 1 หมู
บาน มีความตองการใชไฟฟาทั้งหมด 161 เมกกะวัตต มีจ ํานวนกระแสไฟฟาที่ใชทั้งสิ้น 123.943 ลานหนวย มีจ ํานวน
ผูใชไฟฟารวมทั้งสิ้น 345,511 หลังคาเรือน

ตารางแสดงการใชไฟฟาแตละอํ าเภอ (เดือน มิถุนายน 2543)
ลําดับ อําเภอ จํานวน หนวย กว.ชม. จํานวนการไฟฟา

มีไฟฟา ไมมีไฟฟา (หลังคาเรือน) (แหง)
1 เมือง 234 0 88,626 44,428,971.04 2
2 พระยืน 43 0 6,870 627,479.54
3 น้ําพอง 155 0 20,015 51,242,201.45 1
4 อุบลรัตน 65 0 11,341 1,165,599.08
5 เขาสวนกวาง 55 0 5,150 575,311.06
6 บานฝาง 71 0 10,132 1,211,039.60
7 กระนวน 75 0 14,815 2,138,462.30
8 ชุมแพ 145 0 22,568 3,290,696.62 1
9 สีชมพู 95 0 14,062 1,061,638.31
10 ภูเวียง 142 0 16,392 1,479,991.79
11 หนองเรอื 147 0 16,092 1,931,849.38
12 บานไผ 97 0 18,951 4,968,528.15 1
13 ชนบท 78 0 9,632 882,820.85
14 เปลือยนอย 30 0 3,571 293,770.73
15 พล 122 0 17,574 2,796,219.02 1
16 หนองสองหอง 129 0 13,367 1,038,471.77
17 แวงนอย 66 0 8,631 564,385.30
18 แวงใหญ 48 0 5,522 355,387.50
19 มัญจาคีรี 104 0 14,358 1,188,421.57
20 ภูผามาน 37 1 4,638 1,015,564.46
21 ก่ิง อ.ซําสูง 33 0 3,920 315,570.95
22 ก่ิง อ.หนองนาคํา 33 0 4,074 280,519.64
23 ก่ิง อ.โคกโพธ์ิชัย 38 0 4,703 318,456.22
24 ก่ิง อ.บานแฮด 39 0 5,651 772,058.91
25 ก่ิง อ.โนนศิลา 43 0 4,856 -  

รวม 2,124 1 345,511 123,943,415.24 6

จํานวนหมูบาน

ที่มา : สํ านักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดขอนแกน



โทรศัพท
จังหวัดขอนแกน เปนที่ตั้งของส ํานักงานเขตโทรศัพทภูมิภาคที ่2  มีเขตปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแกน 8

ชุมสาย ในป 2542 มีจ ํานวนหมายเลขโทรศัพทรวมทั้งสิ้น  53,015  เลขหมาย  เปนเลขหมายที่มีผูเชา 38,605
เลขหมาย ในจํ านวนน้ี บานเปนประเภทของผูเชาที่เชาเลขหมายมากที่สุด   รองลงมาไดแก  ธุรกิจ  สาธารณะ
ราชการ และ ท.ศ.ท. ตามลํ าดับ จํ านวนเลขหมายที่มีผูเชาเลขหมายตอประชากรพันคน คิดเปนอัตราสวน 22.09

ตารางแสดงบริการโทรศัพทในจังหวัดขอนแกน ป 2538-2542

ป จํานวน
เลขหมายที่มี รวม บาน ธุรกิจ สาธารณะ ราชการ ท.ศ.ท.

2538 30,959       28,318      19,249     6,335        752          1,661      321
2539 31,930       29,225      19,420     6,602        1,054      1,763      386
2540 40,442       31,309      20,610     6,830        1,535      1,910      424
2541 50,946       35,001      20,610     6,830        1,535      1,910      424
2542 53,015       38,605      25,763     6,724        3,329      2,264      525

จํานวนเลขหมายที่มีผูเชา

ที่มา : โทรศัพทจังหวัดขอนแกน



แหลงทองเที่ยว
จังหวัดขอนแกน มีแหลงทองเที่ยวที่สํ าคัญ ดังนี้

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและศาสนสถาน
ไดแก วัดพระธาตุขามแกน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน  เมืองโบราณโนนเมือง เมืองชัยวาน กูเปอย

นอย กูประภาชัย (กูศิลาแลง) กูแกว ศาลเจาพอเทพารักษหลักเมือง พระพุทธไสยาสนบนยอดเขาภูเวียง อุทยาน
ประวัติศาสตรไดโนเสาร

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม
ไดแก วัดพระบาทภูพานคํ า วัดปาภูเม็งทอง  วัดอุดมคงคาคีรีเขต  หมูบานผาไหมชนบท  หมูบานผาฝาย

เมืองเพีย

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ไดแก เข่ือนอุบลรัตน ผานกเคา บึงแกนนคร บึงทุงสราง วนอุทยานถํ ้าผาพวง  อุทยานแหงชาติภูเกา - ภู

พานค ํา  อุทยานแหงชาติภูเวียง  ถํ ้าปูหลุบ  ถํ ้าพระหินลาดจํ าปา (ถํ ้ากวาง)  ถํ ้าภูตาหลอ  ถํ ้าคางคาว  ถํ ้าฝามือแดง
น้ํ าตกตาดหมอก  น้ํ าตกตาดฟา  น้ํ าตกธารสวรรค  น้ํ าตกทับพญาเสือ  เตาบานกอก  งูจงอางบานโคกสงา



แผนที่แสดงแหลงทองเที่ยวที่ส ําคัญของจังหวัด



อาชญากรรม
จากการพิจารณากลุมความผิดในคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญระหวางเดือนมกราคม 2542 –  ธันวาคม

2542 มีคดีที่เกิดขึ้น 195 ราย จับกุมได 39  ราย มีอัตราคดีเกิดขึ้น 11.16 คดีตอ ประชากรแสนคน  โดยมีราย
ละเอียดของกลุมความผิดตาง ๆ ดังนี้

ตารางแสดงรายละเอียดของกลุมความผิดตางๆ ดังน้ี
กลุมความผิด เกิด(ราย) จับ(ราย) อัตราคดี การจับกุม(%)
คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 195 39 11.16 20.00
คดีประทุษรายตอชีวิตฯ 744 410 42.57 55.11
คดีประทุษรายตอทรัพย 758 433 43.37 57.02
คดีที่นาสนใจ 635 235 36.33 37.01
คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย - 6,377      ผูตองหา 13,537 ราย

แผนภูมิแสดงสถิติคดีอาชญากรรมป 2542
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ที่มา : ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํ านักงานต ํารวจแหงชาติ



ยาเสพติด
ในป 2542 จังหวัดขอนแกน การจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 2,587  ราย  และจับกุมผูตองหาได

2,792 คน  ประเภทยาเสพติดที่จับกุมไดมากทีสุดคือ แอมเฟตามีน(ยาบา) 1,118  ราย (43.22 % ของคดีทั้งหมด)
ดังนี้

จับ(ราย) รอยละ
1. แอมเฟตามีน (ยาบา) 1,118             43.22 1,246                  -
2. สารระเหย 1,035             40.00 1,086                  
3. เฮโรอีน 3                    0.12 3                         
4. ฝน 3                    0.12 3                         
5. อ่ืน ๆ (กัญชาแหง) 428                16.54 454                     -

รวม 2,587             100.00 2,792                  -

คดีประเภทยาเสพติด ผูตองหา(คน) ยาบา(เม็ด)

ที่มา : ตํ ารวจภูธรจังหวัดขอนแกน



การศึกษา
ในป 2542 จังหวัดขอนแกน  มีสถานศึกษารวมทั้งส้ิน  2,155  แหง  มีครู/อาจารย  22,341  คน และ

นักเรียนนิสิต นักศึกษา 478,149  คน ซึ่งอัตราสวนครู/อาจารย ตอนักเรียน นิสิต นักศึกษา เปน 1:21  โดยแยก
การศึกษาออกเปน 2 ระบบ ดังนี้

1. การศึกษาในระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา 1,317 แหง ครู/อาจารย 20,699 คน นักเรียน นิสิต
นักศึกษา 412,394  คน คิดเปนอัตราสวนคร/ูอาจารย ตอนักเรียน นิสิต นักศึกษา เปน 1:20

2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา 838 แหง ครู/อาจารย 1,642 คน นักเรียน นิสิต
นักศึกษา 65,755 คน คิดเปนอัตราสวน ครู/อาจารย ตอนักเรียน นิสิต นักศึกษา เปน 1:40

จากขอมูล จปฐ.ป 2542 พบวาจังหวัดขอนแกน มีเด็กในชนบทอายุครบเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
131,949 คน ไดเขาเรียน 131,780 คน (99.87 %) ซึ่งไมผานเกณฑ จปฐ. ที่ก ําหนดไว (ก ําหนด 100 %)  และมี
เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 25,569 คน ไดเรียนตอระดับมัธยมศึกษา 27,667 คน (100 %) ซึ่งผานเกณฑที่
ก ําหนดไว (ก ําหนด 98%)

ที่มา : สํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน



ศาสนา
ในป 2542 จังหวัดขอนแกน จังหวัดขอนแกน มีพุทธศาสนิกชน 1,816,763 คน (รอยละ 98.78) จํ านวน

วัด 1,285 แหง อิสลาม 1,086 คน (รอยละ 0.06 ) จํ านวนมัสยิด 1 แหง คริสต 20,556 คน (รอยละ 1.12)
จํ านวนโบสถ 16 แหง และอ่ืนๆ 714 คน (รอยละ 0.04)

แผนภูมิแสดงจ ํานวนศาสนิกชน ป 2542

พุทธ
98.78%

อิสลาม
0.06%

คริสต
1.12%

อืน่ ๆ
0.04%

ที่มา : สํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน



ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวัฒนธรรม และการละเลนพื้นเมืองประจ ําจังหวัด
จังหวัดขอนแกน มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเลนพ้ืนเมืองท่ีสํ าคัญ ที่นิยมปฏิบัติ

สืบตอกันมาแตโบราณจนถึงปจจุบัน คือ
1. เทศกาลดอกคูนเสียงแคน จัดขึ้นระหวางวันที ่13 – 15 เมษายน ของทุกป บริเวณบึงแกนนคร ซึ่ง

เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ และชุมนุมสังสรรคของชาวขอนแกน
2. งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเส่ียว และงานกาชาดจังหวัดขอนแกน  ระหวางวนัท่ี 29 พฤศจิกายน –

10  ธันวาคม ของทุกป รวม 12 วัน   ณ  บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดขอนแกน
3. เทศกาลไหวพระธาตุขามแกน จัดขึ้นเปนประจํ าทุกป ในวันเพ็ญเดือนหก ( วันขึ้น 15 คํ่ า เดือน 6 )

ณ วัดเจติยภูมิ เปนงานเฉลิม  อ.เมืองขอนแกน เปนงานเฉลิมฉลองพระธาต ุเพื่อใหประชาชนไดสักการะพระ
ธาตุคูบานคูเมือง



การพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย ไดใหความสํ าคัญตอการพัฒนาชุมชน เพื่อสงเสริมและยกระดับความเปนอยูของ

ประชาชน ใหสูงขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง  โดยใหการศึกษา และพัฒนาขบวนการเรียนรู
ของประชาชน พัฒนาองคกรอาสาสมัคร และผูนํ าทองถิ่น พัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีพัฒนาชมุชน  ซึ่งได
ดํ าเนินการในจังหวัดขอนแกน ดังนี้ (ขอมูลเดือนธันวาคม 2542)

1. จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  166 แหง มีเด็กเล็กที่เขารับการอบรมเลี้ยงด ู8,026 คน และเด็กเล็กที่ได
รับการพัฒนานอกศูนย 4,886 คน

2. จัดตั้งศูนยเยาวชนต ําบล 196 แหง สมาชิกนอกระบบ 11,928 คน ในระบบ 17,352 คน
3. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตาง ๆ รวม  2,104 คณะ
    - คณะกรรมการพัฒนาตรี จังหวัด        1  คณะ
    - คณะกรรมการพัฒนาสตรี อํ าเภอ      25  คณะ
    - คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตํ าบล        96  คณะ
    - คณะกรรมการพัฒนาสตรี หมูบาน 1,982 คณะ
4. จัดใหมีอาสาสมัคร โดยมีผูนํ าอาสาพัฒนาชุมชน 392 คน และอาสาพัฒนาชุมชน 3,572 คน



การสาธารณสุข
ในป 2542 จังหวัดขอนแกน มีจ ํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จํ านวน 26 แหง และเอกชน

7 แหง ที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน 35 แหง มีจ ํานวน  3,983 เตียง ในจํ านวนน้ี เปนสถานพยาบาลที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 26 แหง จํ านวน 2,876 เตียง สังกัดกระทรวงอื่น 2 แหง จํ านวน 807 เตียง และสังกัดเอก
ชนอีก 7 แหง จํ านวน 300 เตียง มีบุคลากรสาธารณสุข จํ านวน 2,948 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข 22,182
คน

แผนภูมิแสดงจ ํานวนสถานพยาบาลและเตียง ป 2542

ที่มา : ฝายขอมูลขาวสารสาธารณสุข สํ านักนโยบายและแผนสาธารณะ
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ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค)
ผลการพัฒนาชนบท ป 2542 คณุภาพชวีติในระดับหมูบานของคนจังหวัด ขอนแกน  อยูในระดับ "ปานกลาง"

ทัง้จงัหวัดมีหมูบานชนบท  1,904  หมูบาน  สวนใหญเปนหมูบานกาวหนาและพัฒนาปานกลาง  1,898  หมูบาน
คิดเปนรอยละ   99.68  ของหมูบานชนบท เปนหมูบานกาวหนา (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 )  1,328  หมูบาน
(รอยละ  69.75) และหมูบานพัฒนาปานกลาง (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2)   570  หมูบาน (รอยละ  29.94)  และ
ยงัมหีมูบานลาหลัง (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1) ที่ตองใหความสํ าคญัในการพัฒนาตอไปเปนพิเศษ  6   หมูบาน
(รอยละ  0.31)

* หมายเหต ุ ขอมูลยังไมครบถวน เนื่องจากยังขาด กิ่ง อ.โนนศิลา จํ านวน  37  หมูบาน ซึ่งอยูระหวางการ
ประมวลผล เพ่ือใหขอมูลสมบูรณ
                    ตารางแสดงสภาพปญหาจ ําแนกตามเคร่ืองช้ีวัด (จํ านวน  1,904  หมูบาน)

มาก ปานกลาง นอย/ไมมี คิดเกณฑไมได/ไมมีขอมูล
1. กลุมสภาพพ้ืนฐาน
     1) เอกสารสิทธิ์ 60 134 1,706 4
      2) การมีไฟฟา 2 42 1,857 3
     3) การคมนาคม 17 332 1,551 4
     4) สิทธิ์ในที่ดินทํากิน 323 537 502 542
2. กลุมผลผลิตรายไดและการมงีานทํา
     1) การประกอบธุรกิจในหมูบาน 270 597 1,034 3
     2) การประกอบอาชีพและการมีงานทํ 305 113 1,442 44
     3) อัตราคาจาง 85 1,490 325 4
     4) ผลผลิตจากการทํานา 321 882 663 38
     5) ผลผลิตจากการทําไร 296 316 295 997
     6) การประกอบอาชีพอื่น ๆ 314 34 107 1,449
     7) การอพยพหางานทํา 1,076 493 287 48
     8) การรวมตัวของเกษตรกร 434 627 759 84
     9) การทําการเกษตรฤดูแลง 1,519 154 173 58

จํานวนหมูบานจําแนกตามระดับของปญหาตัวชี้วัด



มาก ปานกลาง นอย/ไมมี คิดเกณฑไมได/ไมมีขอมูล
3. กลุมสาธารณสุขและการอนามัย
     1) การไดรับการคุมครองการบริโภคยา 134 223 1,260 287
     2) การปองกันโรคติดตอ 137 310 1,454 3
     3) สุขภาพจิต 447 1,277 177 3
     4) การอนามัยส่ิงแวดลอม 61 233 1,604 6
    5) การอาชีวอนามัย 176 296 1,429 3
     6) การมีสวนรวมดานสุขภาพอนามัย 49 108 1,738 9
4. กลุมแหลงนํ้า
     1) น้ําสะอาด 129 357 1,412 6
     2) น้ําใช 85 68 1,740 11
     3) น้ําเพื่อการเกษตร 750 609 542 3
5. กลุมความรูการศึกษาและวัฒนธรรม
     1) ระดับการศึกษาของประชาชน 28 581 1,292 3
     2) อัตราการเรียนตอของประชาชน 147 274 1,433 50
     3) การใหความรูของรัฐ 15 310 1,523 56
     4) สถานที่ใหความรูของรัฐ 49 431 1,421 3
     5) สถานที่ใหบริการดานขาวสารขอมูล 28 1,045 828 3
     6) กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและกฬี 207 1,198 496 6
6. กลุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
     1) ปาไม 156 349 256 1,143
     2) ดิน 338 1,286 196 84
     3) น้ํา 810 82 85 927

จํานวนหมูบานจําแนกตามระดับของปญหาตัวชี้วัด



ความจํ าเปนพื้นฐาน
 จากผลการสํ ารวจความจ ําเปนพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  ของจังหวัดขอนแกน ป 2542  หมวดสุขภาพดี  มีบาน

อยูอาศัย และศึกษาถวนทั่ว ซึ่งก ําหนดตัวชี้วัดไว 24 ตัวชี้วัด  พบวาตัวชี้วัดนี้บรรลุเปาหมายม ี 17 ตัวชี้วัด และ
ไมผานเกณฑ  7 ตัวชี้วัด

สํ าหรับตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายมากที่สุดคือ  เด็กไมไดเรียนตอมัธยม ไดรับการฝกอาชีพ (51.3%
เกณฑก ําหนด 80% )  ตํ่ ากวาเปาหมายรอยละ  28.7  และตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายนอยที่สุด คือ  เด็กอายุ
ครบเกณฑไดเขาเรียนภาคบังคับ  (99.9 %  เกณฑก ําหนด  100% )  ตํ่ ากวาเปาหมายรอยละ  0.1

ตารางแสดงขอมูลความจํ าเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2542 จังหวัดขอนแกน

ตัวชี้วัด จปฐ. ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เปาหมายป ผล
รอยละ รอยละ 2544 รอยละ

1.หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 0.2 99.9 80 /
2.หญิงตั้งครรภไดรับการทําคลอด/ดูแลหลังคลอด 0.1 99.9 95 /
3.เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักไมตํ่ากวา 2,500 กรัม 2.1 97.9 93 /
4.เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางนอย 4 เดือนแรก 23.6 76.4 30 /
5.เด็กตํ่ากวา 1 ป ไดรับวัคซีนครบ 0.1 99.9 95 /
6.เด็กแรกเกิดถึง 5 ป มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ 2.2 97.8 80 /
7.เด็ก 6-15 ป มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ 1.6 98.4 90 /
8.เด็ก 6-12 ป ไดรับวัคซีนครบ 0.2 99.8 100 x
9. ครัวเรือนไมกินเนื้อสัตวที่ไมทําใหสุขดวยความรอน 35 65 90  x
10. ครัวเรือนบริโภคเกลือไอโอดีน 10.2 89.8 60  /
11. ครัวเรือนกินอาหารคุมมาตรฐาน อย. 3.3 96.7 85  /
12. ครัวเรือนมีความรูในการใชยา 6 94 60  /



ตัวช้ีวัด จปฐ. ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เปาหมายป ผล
รอยละ รอยละ 2544 รอยละ

หมวดท่ี  2  มีบานอาศัย
13.ครัวเรือนมีท่ีอยูอาศัยคงทน 5 ป 1.4 98.6 95 /
14.ครัวเรือนมีและใชสวมถูกหลักสุขาภิบาล 0.6 99.4 95 /
15.ครัวเรือนมีน้ําสะอาดบริโภคเพียงพอ 7.2 92.8 95 /
16.ครัวเรือนจัดบานเรือนถูกสุขลักษณะ 11.2 88.8 60 /
17.ครัวเรือนไมถูกรบกวน 5.2 94.8 95 x
หมวดท่ี  3  ศึกษาถวนหนา
18.เด็ก 2-5 ป ไดรับบริการเล้ียงดู 5.1 95.0 90 /
19.เด็กอายุครบเกณฑไดเขาเรียนภาคบังคับ 0.1 99.9 100 x
20.เด็กจบภาคบังคับไดเรียนตอระดับมัธยมฯ 5.7 94.3 98 x
21.เด็กไมไดเรียนตอมัธยม ไดรับการฝกอาชีพ 48.7 51.3 80 x
22. คน 14-50 ป อานและเขียนภาษาไทยได 0.4 99.6 99 /
23.ครัวเรือนไดรับรูขาวสารสัปดาหละ 3 คร้ัง 0.5 99.5 95 /
24.ครัวเรือนมีความรูโรคเอดส 0.8 99.2 80 /



คณะผูจัดทํ า
ขอมูลสถิติส ําคัญจังหวัดขอนแกน

ที่ปรึกษา

              1.  นายประวัติ  ถีถะแกว                        หัวหนาสํ านักงานจังหวัดขอนแกน
              2.  นางสาวกุลวัลย  สุภัทรพาหิรผล         หัวหนาฝายนโยบายและแผน
              3.  นายสงา  กิ่งเมืองเกา                        หัวหนาฝายขอมูลและติดตามประเมินผล

วิเคราะหและบันทึกขอมูล

 1.  นายสันธนะ   พรหมมา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6
 2.  นายวิชัย   ศิลปกิจโกศล เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6
 3.  นางสาวสิริมา   วัฒโน เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5

             4.  นายพิชิต  เสริมสุวรรณ                       เจาหนาท่ีระบบงานสารสนเทศ
             5.  นายธวัช  หินวิเศษ                             เจาหนาท่ีระบบงานสารสนเทศ


	h12.pdf
	Ë¹èÇÂ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§

	h13.pdf
	½¹
	µÒÃÒ§áÊ´§»ÃÔÁÒ³¹éÓ½¹áÅÐ¨Ó¹Ç¹ÇÑ¹·Õè½¹µ¡ »Õ 2538 – 2542


	h14.pdf
	ÍØ³ËÀÙÁÔ
	µÒÃÒ§áÊ´§ÍØ³ËÀÙÁÔµèÓÊØ´ ÊÙ§ÊØ´ áÅÐà©ÅÕèÂ »Õ 2538 – 2542
	á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§ÍØ³ËÀÙÁÔµèÓÊØ´ ÊÙ§ÊØ´ áÅÐà©ÅÕèÂ »Õ 2538-2542

	h15.pdf
	»èÒäÁé
	á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§à¹×éÍ·Õè»èÒäÁé »Õ 2534-2542

	h21.pdf
	»ÃÐªÒ¡Ã¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹

	h22.pdf
	â¤Ã§ÊÃéÒ§ÃÒª¡ÒÃºÃÔËÒÃÊèÇ¹ÀÙÁÔÀÒ¤ áÅÐ·éÍ§¶Ôè¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´
	á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§â¤Ã§ÊÃéÒ§ÃÒª¡ÒÃºÃÔËÒÃÊèÇ¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐ·éÍ§¶Ôè¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹


	h24.pdf
	¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§

	h31.pdf
	¼ÅÔµÀÑ³±ìÁÇÅÃÇÁ¨Ñ§ËÇÑ´

	h32.pdf
	à§Ô¹½Ò¡áÅÐÊÔ¹àª×èÍ
	á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§á¹Çâ¹éÁ¢Í§à§Ô¹½Ò¡áÅÐÊÔ¹àª×èÍ »Õ 2538 - 2542

	h33.pdf
	Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃáÅÐÅÙ¡¨éÒ§

	h34.pdf
	¼ÙéÊÁÑ¤Ã§Ò¹ µÓáË¹è§§Ò¹ÇèÒ§ áÅÐ¡ÒÃºÃÃ¨Ø§Ò¹
	á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº¨Ó¹Ç¹¼ÙéÊÁÑ¤Ã§Ò¹ µÓáË¹è§§Ò¹ÇèÒ§ áÅÐ¡ÒÃºÃÃ¨Ø§Ò¹
	»Õ 2538 – 2542


	h35.pdf
	¡ÒÃãªé¾×é¹·ÕèáÅÐ¡ÒÃ¶×Í¤ÃÍ§·Õè´Ô¹·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ
	á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¡ÒÃÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃÊÔ·¸Ô »Õ 2542

	h36.pdf
	¾×ªàÈÃÉ˚¡Ô¨¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´
	á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¼Å¼ÅÔµ¢éÒÇ¹Ò»Õ »Õ 2538 – 2542
	á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§à¹×éÍ·Õèà¾ÒÐ»ÅÙ¡¢éÒÇ¹Ò»Õ »Õ 2538 – 2542


	h37.pdf
	ÊË¡Ã³ì ¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØèÁáÅÐáËÅè§à§Ô¹·Ø¹ã¹·éÍ§¶Ôè¹

	h38.pdf
	¶¹¹
	µÒÃÒ§áÊ´§ÃÐÂÐ·Ò§¶¹¹¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´¨Óá¹¡µÒÁË¹èÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº áÅÐ»ÃÐàÀ·¼ÔÇ¨ÃÒ¨Ã


	h39.pdf
	áËÅè§¹éÓ
	µÒÃÒ§áÊ´§â¤Ã§¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹¢¹Ò´¡ÅÒ§ áÅÐ¢¹Ò´ãË�è·Õè¡èÍÊÃéÒ§áÅéÇàÊÃç¨

	¡ÒÃ»ÃÐ»Ò

	h310.pdf
	¡ÒÃä¿¿éÒ

	h311.pdf
	â·ÃÈÑ¾·ì

	h312.pdf
	áËÅè§·èÍ§à·ÕèÂÇ

	h41.pdf
	µÒÃÒ§áÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¡ÅØèÁ¤ÇÒÁ¼Ô´µèÒ§æ ´Ñ§¹Õé
	á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§Ê¶ÔµÔ¤´ÕÍÒª�Ò¡ÃÃÁ»Õ 2542
	
	ÂÒàÊ¾µÔ´



	h42.pdf
	¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

	h43.pdf
	ÈÒÊ¹Ò
	á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¨Ó¹Ç¹ÈÒÊ¹Ô¡ª¹ »Õ 2542


	h45.pdf
	¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹

	h46.pdf
	¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
	á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¨Ó¹Ç¹Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅáÅÐàµÕÂ§ »Õ 2542


	h48.pdf
	¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹¾×é¹˚Ò¹
	µÒÃÒ§áÊ´§¢éÍÁÙÅ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹¾×é¹˚Ò¹ (¨»˚.) »Õ 2542 ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹

	¤³Ð¼Ùé¨Ñ´·Ó.pdf
	·Õè»ÃÖ¡ÉÒ
	ÇÔà¤ÃÒÐËìáÅÐºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅ

	h13.pdf
	½¹
	µÒÃÒ§áÊ´§»ÃÔÁÒ³¹éÓ½¹áÅÐ¨Ó¹Ç¹ÇÑ¹·Õè½¹µ¡ »Õ 2538 – 2542


	h36.pdf
	¾×ªàÈÃÉ˚¡Ô¨¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´
	á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¼Å¼ÅÔµ¢éÒÇ¹Ò»Õ »Õ 2538 – 2542
	á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§à¹×éÍ·Õèà¾ÒÐ»ÅÙ¡¢éÒÇ¹Ò»Õ »Õ 2538 – 2542


	h39.pdf
	áËÅè§¹éÓ
	µÒÃÒ§áÊ´§â¤Ã§¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹¢¹Ò´¡ÅÒ§ áÅÐ¢¹Ò´ãË�è·Õè¡èÍÊÃéÒ§áÅéÇàÊÃç¨

	¡ÒÃ»ÃÐ»Ò

	h310.pdf
	¡ÒÃä¿¿éÒ

	h311.pdf
	â·ÃÈÑ¾·ì

	h41.pdf
	µÒÃÒ§áÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¡ÅØèÁ¤ÇÒÁ¼Ô´µèÒ§æ ´Ñ§¹Õé
	á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§Ê¶ÔµÔ¤´ÕÍÒª�Ò¡ÃÃÁ»Õ 2542
	
	ÂÒàÊ¾µÔ´



	h43.pdf
	ÈÒÊ¹Ò
	á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¨Ó¹Ç¹ÈÒÊ¹Ô¡ª¹ »Õ 2542


	h48.pdf
	¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹¾×é¹˚Ò¹
	µÒÃÒ§áÊ´§¢éÍÁÙÅ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹¾×é¹˚Ò¹ (¨»˚.) »Õ 2542 ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹


