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แผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 2029 
 

ชื่อโครงการ : Khon Kaen Smart City 

1.ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 

1.1ลักษณะทางกายภาพ 

1.1.1  ที่ตั้งและภูมิประเทศ  

จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 25 - 17 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 101 - 103 องศา
ตะวันออก ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 445 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ 
10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่  ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบ มีลักษณะสูงต่่าสลับเป็นลูกคลื่น
ลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้  มีที่ราบลุ่มแถบลุ่มน้่าชีและลุ่มน้่าพอง พ้ืนที่สูงกว่าระดับน้่าทะเลปานกลาง
เฉลี่ย  100 - 200 เมตร 

1.1.2  อาณาเขต 

ทิศเหนือ - ติดกับจังหวัดอุดรธานี  เลย  และหนองบัวล่าภู  

ทิศใต ้  - ติดกับจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์  

ทิศตะวันออก - ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคาม  

ทิศตะวันตก - ติดกับจังหวัดชัยภูมิและเพชรบูรณ์ 

1.1.3  ภูมิอากาศ 

 ในรอบปี 2556 อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 41.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 5 เมษายน และอุณหภูมิต่่าสุด
วัดได้ 11.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  

 

1.2 การปกครองและประชากร 

1.2.1 การปกครอง 

-  อ่าเภอ จ่านวน 26  อ่าเภอ  198 ต่าบล  2,331  หมู่บ้าน และ 389  ชุมชน  

-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ่านวน  225 แห่ง  

-  ราชการส่วนภูมิภาค 33 ส่วนราชการ  

-  ราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ 227 หน่วยงาน 
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1.2.2 ประชากร 

ประชากรรวม  ประชากรรวม  1,781655  คน แยกเป็นชาย 881,591 คน หญิง  900,064 คน 
จ่านวนบ้าน 561,774 หลัง  แยกเป็นชาย  881,591 คน หญิง  900,064 คน จ่านวนบ้าน  561,744 หลัง  

 

1.3 สภาพเศรษฐกิจ 

 1.3.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ปี 2551 – 2555)  

โดยในปี 2555 จังหวัดขอนแก่นมี GPP มูลค่าจ่านวน 185,603 ล้านบาท เป็นล่าดับที่ 14 ของประเทศ 
และเป็นล่าดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองจากจังหวัดนครราชสีมา  

สาขาการผลิตที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดขอนแก่น ในปี 2555 คือ สาขานอกภาคเกษตร มีมูลค่า 163,144 
ล้านบาท ในขณะที่สาขาภาคเกษตรมีมูลค่า 22,451 ล้านบาท 

สาขานอกภาคเกษตร มีมูลค่าอันดับ 1 คือ สาขาผลิตอุตสาหกรรม มีมูลค่า 77,001 ล้านบาท รองลงมา
คือสาขาการศึกษา มีมูลค่า 18,468 ล้านบาท และการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมฯ มีมูลค่า 16,426 ล้านบาท 

รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (Per Capita GPP) ของจังหวัดขอนแก่น ปี 2555 คือ 106,583 บาท อยู่ใน
อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับที่ 33 ของประเทศ (ที่มา : ส่านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2555) 

1.3.2 อุตสาหกรรม 

มีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับอนุญาตให้ประกอบการ จ่านวนทั้งสิ้น 4,131 โรงงาน เงิ นทุน 
77,233,083,744 บาท คนงาน 85,528 คน  

1.3.3 เกษตรกรรม 

มีพ้ืนที่การเกษตร 4,369,043 ไร่ (ร้อยละ 64.19 ของพ้ืนที่จังหวัด) โดยอยู่ในเขตชลประทาน 
757,542 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 13.14 ของพ้ืนที่การเกษตร หรือร้อยละ 8 ของพ้ืนที่จังหวัด) จ่านวนคนท่างานในภาค
เกษตร 439,583 คน  (ที่มา : ส่านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 2555) โดยพืชที่ส่าคัญ คือ ข้าว มัน
ส่าปะหลัง และอ้อยโรงงาน  และสัตว์เศรษฐกิจส่าคัญ  คือ โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ และโคนม  
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1.3.4  การเงินการธนาคาร 

เป็นที่ตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันการเงิน
พิเศษของรัฐ ได้แก่ ธ.เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธ.ออมสิน  ธ.อาคารสงเคราะห์  ธ.พัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ธ.เพ่ือการส่งออกและน่าเข้าแห่งประเทศไทย ธ.อิสลามแห่งประเทศ
ไทย  รวมทั้ง ธ.พาณิชย์สาขาหลักและสาขาย่อย รวมทั้งสิ้น 168 แห่ง  

1.3.5  การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 

มีโรงแรม  252 แห่ง  ห้องพัก 8,163 ห้อง  มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 6 แห่ง และขนาดกลาง     
23 แห่ง  โรงภาพยนตร์ 20 โรง  สถานบริการ 48 แห่ง (ที่มา : ที่ท่าการปกครองจังหวัดขอนแก่น 2557)  

การท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนา (MICE City) การคมนาคมสะดวกทั้งทางรถยนต์ 
รถไฟ เครื่องบิน พ้ืนที่ฟรี WiFi ในที่สาธารณะ จ่านวน 661 จุด สิ่งอ่านวยความสะดวกเหล่านี้ ท่าให้มีนักท่องเที่ยว
และผู้มาประชุมสัมมนา รวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยวมีจ่านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1.3.7  พลงังาน 

มีโรงงานผลิตเอทานอล 2 แห่ง โดยมีก่าลังการผลิตจากมันส่าปะหลัง 130,000 ลิตร/วัน และจาก
กากน้่าตาล 150,000 ลิตร/วัน  สถานีบริการน้่ามันเชื้อเพลิง 667 แห่ง  สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)              
จ่านวน 9 แห่ง สถานีบริการก๊าซ LPG 61 แห่ง และร้านจ่าหน่ายก๊าซหุงตุ้ม (LPG) 680 แห่ง 

 

1.4 ลักษณะทางสังคม 

1.4.1  แรงงาน 

ประชากรและก าลังแรงงาน จากผลส่ารวจสภาวะการท่างานของประชากร ไตรมาส 3/2557 
(กรกฎาคม – กันยายน)  พบว่ามีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,741,649 คน เป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ่านวน 1,435,734 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.43 ของประชากรรวมทั้งหมด เป็นผู้ที่อยู่ในก่าลังแรงงานมีจ่านวน 874,947 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.94 ของผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยแบ่งเป็นผู้มีงานท่าจ่านวน 859,259 คน คิดเป็นร้อยละ 99.60 ผู้ว่างงาน
จ่านวน 3,477 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 และผู้ที่รอฤดูกาลจ่านวน 12,211 คน คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของผู้อยู่ใน
ก่าลังแรงงาน  ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในก่าลังแรงงานมีจ่านวน 560,787 คน คิดเป็นร้อยละ 39.06 ของผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
แบ่งเป็นกลุ่มท่างานบ้านจ่านวน 164,255 คน คิดเป็นร้อยละ 11.44 เรียนหนังสือจ่านวน 212,136 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.78  และอ่ืนๆ จ่านวน 184,396 คน คิดเป็นร้อยละ 12.84 ของผู้ไม่อยู่ในก่าลังแรงงาน 
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การว่างงาน มีผู้ว่างงานจ่านวนทั้งสิ้น 22,677 คน เป็นชายจ่านวน 7,646 คน คิดเป็นร้อยละ 33.72 เป็น
หญิงจ่านวน 15,031 คน คิดเป็นร้อยละ 66.28 ของผู้ว่างงานทั้งหมด 

การจัดหางานในประเทศ  มีผู้ขึ้นทะเบียนสมัครงานทั้งสิ้น 19,744 คน  ต่าแหน่งงานว่าง  20,213 อัตรา 
ผู้ขึ้นทะเบียนหางานท่าได้รับการบรรจุงานจ่านวน 12,883  คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 ของผู้ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 

แรงงานต่างด้าว จังหวัดขอนแก่นมีนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว จ่านวน 1,092 แห่ง 
และมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท่างานในจังหวัดขอนแก่น จ่านวนทั้งสิ้น 6,084 คน  

1.5.2  ประกันสังคม 

          กองทุนประกันสังคม 

1. สถานประกอบการ     5,776    แห่ง 
2. ผู้ประกันตน   170,962 คน 

 
        กองทุนเงินทดแทน 

1. นายจ้าง   5,047  คน 
2. ลูกจ้าง   100,539 คน 
3. จ่ายเงินทดแทน  3,986,727.11 บาท 

ที่มา  :  ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น  

1.5.3  ด้านการศึกษา 

โรงเรียนทุกสังกัดที่เปิดท่าการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดขอนแก่น จ่านวน 
1,247 แห่ง จ่านวนนักเรียน 251,305 คน จ่านวนครู 10,464 คน จ่านวนห้องเรียน 13,299 ห้อง  

- สถาบันระดับอุดมศึกษา    จ่านวน  15   แห่ง   

- โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน    จ่านวน  11 แห่ง 
 

 

 

 

 



 
5 

แผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 2029 
 

1.5.4 สาธารณสุข 

สถานบริการด้านสาธารณสุข  มีโรงพยาบาล 31 แห่ง สังกัดส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น 22 แห่ง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 แห่ง กระทรวงกลาโหม 1 แห่ง  กรมอนามัย 1 แห่ง กรมสุขภาพจิต  
1  แห่ง กรมการแพทย์ 1 แห่ง  เอกชน 3 แห่ง  

          1. สถานบริการสาธารณสุข   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   277  แห่ง 

              2. สถานบริการสาธารณสุข   สังกัดกระทรวงอ่ืน                6 แห่ง 

  3. สถานบริการสาธารณสุขเอกชน  โรงพยาบาลเอกชน       3  แห่ง  

  4. หน่วยงานบริหารและศูนย์วิชาการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   34 แห่ง 

    1.4.5 บุคลากรด้านสาธารณสุข 

   1) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข     9,794  คน 

   2) กระทรวงอ่ืนๆ     6,155  คน 

   3) เอกชน          830  คน 

  รวมแล้ว 16,779  คน คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากร  1 :  105 คน   

   1.4.6 ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา 1,466 แห่ง ประกอบด้วย 
วัด 1,371 แห่ง โบสถ์คริสต์ 58 แห่ง มัสยิด 7 แห่ง และสุเหร่า 2 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี 
26 แห่ง และมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง (ส่านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 2557) 

1.5 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.5.1 เส้นทางคมนาคม 
ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินผ่านพื้นที่จ่านวน  7 สาย ได้แก่ 

ทางหลวงหมายเลข    2 :   สระบุรี-นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย 

ทางหลวงหมายเลข   12  :  ขอนแก่น-เพชรบูรณ์ 

ทางหลวงหมายเลข   23 :  แยกจากทางหลวงหมายเลข  2 ผ่านอ่าเภอบ้านไผ่  

                      (ขอนแก่น – มหาสารคาม) 

ทางหลวงหมายเลข  201 : ขอนแก่น-ชัยภูมิ-เลย 
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                      ทางหลวงหมายเลข  207 : ขอนแก่น-บุรีรัมย์ 

                      ทางหลวงหมายเลข  208 : ขอนแก่น-มหาสารคาม  

                      ทางหลวงหมายเลข  209 : ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ 

- ทางรถไฟ เส้นทางจาก กรุงเทพฯ-หนองคาย ขนานกับทางหลวงหมายเลข 2  หรือถนน
มิตรภาพ  
- ทางเครื่องบิน มีท่าอากาศยานพาณิชย์  1 แห่ง ห่างจากตัวเมือง  8 กิโลเมตร  

 1.5.2  สื่อสารและโทรคมนาคม 

มีที่ท่าการไปรษณีย์ จ่านวน 28 แห่ง แยกเป็นประเภทรับฝาก (ปทฝ.) 4 แห่ง และประเภทรับ -
จ่าย (ปทจ.) 24 แห่ง มีส่านักงานเขตโทรศัพท์ภูมิภาคท่ี 2 ซึ่งมีชุมสายในการปฏิบัติงานในจังหวัด 8 แห่ง 

สื่อมวลชนมีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ขอนแก่น ส่านักประชาสัมพันธ์เขต 1 
สถานี นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 14 สถานี หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง 12 ฉบับ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
13 ฉบับ  (ส่านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น 2555) 

1.5.3  ประปา 

การประปา มีส่านักงานประปาอยู่ในพ้ืนที่ จ่านวน 9 แห่ง ให้บริการจ่ายน้่าประปา 8 แห่ง ได้แก่ 
ส่านักงานประปาขอนแก่น บ้านไผ่ ชุมแพ น้่าพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ และเมืองพล จ่านวนผู้ ใช้น้่ารวม 
164,581 ราย ก่าลังการผลิตที่ใช้งาน 8,700 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ปริมาณน้่าผลิต 63,543,401 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้่าจ่าหน่าย 43,375,003 ลูกบาศก์เมตร 

1.5.4  ไฟฟ้า 

           การไฟฟ้ามีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ส่าคัญ คือ โรงไฟฟ้าพลังน้่าเขื่อนอุบลรัตน์ และโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนร่วมน้่าพอง ก่าลังผลิต 25.2 เมกกะวัตต์ และ 710 เมกกะวัตต์ตามล่าดับ  สถานการณ์ใช้ ไฟฟ้าของจังหวัด
ขอนแก่น 478,919 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้แล้ว 464,286 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละท่ีมีไฟฟ้าใช้แล้ว 96.94  
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1.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.6.1  ป่าไม้ 

    (1) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ่านวน 22 ป่า  เนื้อท่ี 1,697,520  ไร่ 

     (2) พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานแห่งชาติ  6 แห่ง  483,789  ไร่ 

     (3) ป่าชุมชน จ่านวน 229 แห่ง  พ้ืนที่ 53,059-2-76  ไร่ 

     (4) พ้ืนที่ป่า 713,921.60  ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 10.72 ของพ้ืนที่จังหวัด (ปี 2556) 

1.6.2 แหล่งน้ า 

      (1)  น้ าผิวดิน 

จังหวัดขอนแก่นอยู่ในเขตของลุ่มน้่าหลัก 2 ลุ่มน้่า คือ ลุ่มน้่ามูลและลุ่มน้่าชี  โดยมีล่าน้่าสายหลัก
ที่ไหลผ่านจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ล่าน้่าพอง ล่าน้่าเชิญ และล่าน้่าชี  ซึ่งสามารถแบ่งพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นทั้งหมด
ออกเป็น 11 ลุ่มน้่า และจังหวัดขอนแก่นมีล่าน้่าที่ส่าคัญไหลผ่าน 3 สาย ดังนี้ 

  1) ล าน้ าพอง  ล่าน้่าพองสามารถแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
     1.1)  ล าน้ าพองตอนบน   
     1.2)  ล าน้ าพองตอนล่าง  
  2)  ล าน้ าเชิญ  มีต้นก่าเนิดจากสันปันน้่าของลุ่มน้่าป่าสักและลุ่มน้่าชี ใน จ.ชัยภูมิ และ อ.ชุมแพ            
จ.ขอนแก่น และไหอเลลงเขื่อนอุบลรัตน์ที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
  3)  ล าน้ าชี   
       (2)  น้ าบาดาล 
    บ่อบาดาลในจังหวัดขอนแก่นมีจ่านวน 6,377 บ่อ บ่อน้่าบาดาลส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์ เพ่ือ
การผลิตน้่าประปาหมู่บ้านและเพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ส่วนบ่อบาดาลที่ใช้ส่าหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และการเลี้ยงสัตว์ มีอยู่บ้างแต่เป็นจ่านวนไม่มากนัก 

 

หมายเหตุ  รายละเอียดข้อมูลของจังหวัดขอนแก่นแสดงในภาคผนวก หน้า 29 
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วัตถุประสงค ์

1. พัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็น เมือง Smart City  โดยพัฒนาให้ครบทั้ง 6 ด้าน คือ Smart Mobility , Smart 
Living, Smart  Economy , Smart Citizen ,  Smart Environment และ  Smart Governance 

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น  เพ่ือให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองที่ “ล้ าสมัย 
รวยปัญญา มากสินทรัพย์ สุขอย่างพอเพียง” 

หลักการและเหตุผล 

 สถานการณ์เชิงนโยบายของประเทศ 
 
จากยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560-2564 ) ซึ่ง

มีการก่าหนดกรอบวิสัยทัศน์ต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพ่ือยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ภายใต้หลักการส่าคัญคือการน้อม
น่าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงการ
สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  โดยการก่าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้่าทางสังคมในด้านต่างๆ 
ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในระยะสั้นและระยะยาวเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศเข้ากับระดับภูมิภาคและระดับ
โลกที่สูงขึ้น  เกิดรูปแบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ซึ่งท่าให้เกิดคติพจน์ประจ่าชาติ  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  และมุ่งเน้นให้คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี 
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาตินี้ประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กรอบวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้มีการก่าหนด ต่าแหน่งยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ (Country Strategic Positioning)ที่ส่าคัญ  อาทิ การก่าหนดประเทศไทยเป็นประเทศศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนโดยการใช้ความได้เปรียบของสถานที่ตั้งเป็นจุดแข็งทางเศรษฐกิจ   

นอกจากนี้รัฐบาลได้ก่าหนดนโยบายภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติวาระขับเคลื่อน Thailand 4.0  
ในการน่าพาประเทศไทยข้ามผ่านกับดักรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้่า และความไม่สมดุลในการพัฒนาสู่ความ
เข้มแข็งจากภายในตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกระท่ังสามารถเป็นประเทศโลกที่หนึ่งในปี พ.ศ. 2575 ซึ่งก่าหนด
ทิศทางให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งจากภายใน คือ มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ(Economic Wealth) , อยู่ดี มีสุข
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(Social Well-beings) ,  ยกระดับคุณค่ามนุษย์ (Human Wisdom) และรักษ์สิ่งแวดล้อม(Environmental 
Wellness) โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นประเทศรายได้สูงที่กระจายตัว,  มีสังคมที่มีคุณภาพ,  สร้างคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมเน้นนวัตกรรมสามารถแข่งขันระดับโลก, มีการพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีติดอันดับต้นๆของโลก, 
สร้างวิสาหกิจและ Startup ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม, เตรียมคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21และ
มีการก่าหนดต่าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในเวทีโลก 

การก่าหนดต่าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในเวทีโลกภายในวาระขับเคลื่อน Thailand 4.0 นั้น ได้มีการ
ก่าหนดให้ประเทศไทย มี 5 จังหวัด Smart City ภายใน 10 ปี  ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เริ่ม
ด่าเนินการแล้วโดยเป็นการท่างานร่วมกันของหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัด และ  DEPA (ส่านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจทัล) ล่าสุดส่านักงาน DEPA จังหวัดขอนแก่นได้มีแผนการด่าเนินงาน Khon Kaen Smart City   ที่มี
ปัจจัยเพ่ือการพัฒนา 3 ประการคือ (1) การบูรณาการเทคโนโลยี (Technology Integration)  (2)การพัฒนาการ
บริหารจัดการ(Governance) และ (3)การสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชน(Learning) โดยมีแนวคิดหลักในการบริหาร
กระจายการพัฒนาสู่ทุกพ้ืนที่ในจังหวัดขอนแก่นและการให้บริการโดยใช้การเชื่อมโยงสารสนเทศจากโครงสร้าง 
และองค์ประกอบของเมือง รวมถึงผู้อยู่อาศัย ธุรกิจและกลุ่มอ่ืนๆ ขณะนี้ได้มีการยื่นเสนอโครงการเพ่ือขอ
งบประมาณในการด่าเนินกาในระยะที่ 1 คือ การศึกษาและจัดท่าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัด
ขอนแก่น  เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเป็นที่มาของแผนแม่บทฉบับนี้ 

หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้ผ่านคณะกรรมการสมาร์ทซิตี้จังหวัดขอนแก่นและได้มีการส่งแบบสอบถามไปยัง
หน่วยงานในจังหวัดกว่า 200 หน่วยงาน เพ่ือน่ามาบูรณาการเป็นแผนแม่บทสมาร์ทซิตี้จังหวัดขอนแก่น 

 

 โอกาสของจังหวัดขอนแก่น 
จากการก่าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศในการเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาค 

พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพของพ้ืนที่ที่ เหมาะสมเนื่องด้วยเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้่าโขง 
(GMS) และประเทศในกลุ่มประชาคม ASEAN ภายใต้กลยุทธ์ของแผนพัฒนาจังหวัด4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ที่
ส่าคัญ คือ 

  -  ศูนย์กลางการค้า การลงทุนและบริการ    
  -  ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข      
  -  ศูนย์กลางการศึกษา            
  -  ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า    
  -  ศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและอุตสาหกรรมสีเขียว     
  -  ศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยว 
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ด้วยเหตุที่ว่าจังหวัดขอนแก่นมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์  เมืองขอนแก่นจึงถูกตั้งให้เป็นเมือง
ที่ส่าคัญของประเทศและโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีการตั้งส่านักงาน สถานศึกษา มหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานราชการต่างๆ  ที่ส่าคัญของภูมิภาคไว้ที่จังหวัดขอนแก่น  เมืองขอนแก่นจึงได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ท่าให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองมีศักยภาพในหลายด้าน  ได้แก่  (1) ด้านการศึกษา  
เนื่ องด้ วยจั งหวัดขอนแก่น เป็นที่ ตั้ งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่ ง เป็นมหาวิทยาลัยแรกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยจัดตั้งขึ้นตามจุดประสงค์เพ่ือให้การ ศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาค  ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจ่านวนทั้งหมด  39,506 คน  มีหลากหลายสาขาวิชา  ทั้งกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  และที่โดดเด่นในปัจจุบันคือ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ที่สามารถผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ปีละกว่า 
200 คน  สามารถรองรับผู้ป่วยได้จ่านวนมาก  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเห็นความจ่าเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพ
ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้ เป็นศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาล หรือ Medical Hub ในระดับภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาลของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้่าโขง โดยจะมีศูนย์วิจัยการแพทย์
เฉพาะทางชั้นเลิศเพ่ิมขึ้น เช่น โรคไต ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ เป็นต้น มีบุคลากรทางการแพทย์ 
อาคารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วย ช่วยบรรเทาผู้ป่วย
ในการเข้าไปรักษาในกรุงเทพมหานครรวมทั้งมีส่วนช่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของเอเชีย  เพ่ิมศักยภาพการ
ให้บริการรักษา พยาบาลมากขึ้น ดังนี้ 

- ขยายจ่านวนการรักษาผู้ป่วยในเป็นปีละ 60,000 ราย  
- ผู้ป่วยนอกเป็นปีละ 1,300,000 ราย  

- ผู้ป่วยจากประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้่าโขงเป็นปีละ 21,000 ราย  

- พัฒนาเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นน่าของประเทศ ผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง จ่านวนไม่
ต่่า  กว่า 3,000 คนต่อปี  

 (2) ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  นอกจากการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แล้ว  ขอนแก่นยังเป็น
จังหวัดเศรษฐกิจและศูนย์กลางของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค   เป็นจุดหมายที่ส่าคัญใน
ยุทธศาสตร์แนวพ้ืนที่ เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับประเทศ
เพ่ือนบ้านอีก 4 ประเทศคือจีน เวียดนาม ลาว และพม่า โดยใช้เส้นทางผ่านจังหวัดขอนแก่นในฐานะศูนย์กลางทาง
การค้า การลงทุน และการขนส่ง และยังเป็นจุดหมายปลายทางหลักส่าหรับธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการใน
ภูมิภาคอินโดจีนและตอนใต้ของประเทศจีนเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีสะอาดในประเทศไทยจากการอนุมัตินิคม
อุตสาหกรรม “สีเขียว” ของรัฐบาล  และเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์การประชุมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  อีกท้ังก่าลังมีการพัฒนาโครงการ Khon Kaen Convention Exhibition Center 
เป็นโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า บนที่ดินขนาดประมาณ 26 ไร่  ก่อสร้างเป็นอาคารขนาดพ้ืนที่ 26,000 
ตร.ม. ด้วยงบลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท ก่าหนดจะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดใช้ กลางปี 2560  โดยมุ่งหวังให้ เป็น
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าท่ีใหญ่ที่สุดของภูมิภาค ที่สามรถจุคนได้สูงสุดถึง 7,000 ที่นั่ง และยังมี โรงแรมระดับ 5 
ดาวมากมาย  รวมทั้งมีสนามบินนานาชาติขอนแก่นซึ่งมีแผนการขยายจากสนามบินเดิม  คุณสมบัติทั้งหมดนี้ช่วย
เสริมสร้างศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนและการจัดอีเวนต์ธุรกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดี    
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 (3) ด้านการคมนาคมขนส่ง จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ในจุดที่ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) 
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก) ตัดผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางส่าคัญในการ
เดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าไปสู่ภาคเหนือตอนล่างที่อ่าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
นอกจากนี้ยัง เป็นจุดเชื่อมในการเดินทางเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศลาว
และต่อไปยังจีน  และด้วยศักยภาพของเมืองที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจึงท่าให้เมืองขอนแก่นไม่ได้เป็นแค่เมืองทางผ่าน 
แต่ยังเป็นเมืองที่มีความสามารถดึงดูดนักลงทุนได้ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพ้ืนที่มาก
ถึง 4,131 แห่ง  มีพ้ืนที่ภาคการเกษตรครอบคลุมถึงกว่า 4,369,043 ไร่ เป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส่าคัญของประเทศ 
และด้วยความที่เป็นจังหวัดใหญ่มีประชากรมากถึง 1.8 ล้านคน  ท่าให้เมืองขอนแก่นสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าได้   ด้วยเหตุนี้ชาวขอนแก่น  หน่วนงานราชการ
และเอกชนจึงได้เล็งเห็นว่าขอนแก่นจ่าเป็นต้องพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์  จึงได้มีการมีร่วมกัน
ศึกษาข้อมูล  ความเป็นไปได้และจัดท่าโครงการต่างๆเพ่ือรองรับการพัฒนาขยายตัวของเมือง  และเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพที่ได้กล่าวมาแล้วให้แข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมกับการเพ่ิมศักยภาพในด้านอ่ืนๆต่อไปในอนาคต   โดยมี
โครงการที่มีการริเริ่มเช่น  โครงการการรถไฟฟ้ารางเบา เส้นทางท่าพระ-ส่าราญ  โครงการ Medical Hub ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 1 อาคาร คือ อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ เปิดใช้เมื่อปลายปี 2559  ที่ผ่านมาและยังมีโครงการ  และยัง
มีโครงการของภาคเอกชนที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกหลายโครงการ 
 

 แนวคิดและหลักการ 
 

 หลักการและแนวทางการพัฒนา " Smart City "  ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย4.0 ที่
มุ่งเน้นการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ประชากร ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นมิตรต่อระบบ
นิเวศน์  ให้ทุกมิติของการพัฒนารุดหน้าประสานสอดคล้องกัน  โดยเริ่มจากเมืองส่าคัญที่มีความพร้อมด้านการ
จัดการและมีศักยภาพทางภูมิศาสตร์เพ่ือเป็นแม่แบบในการพัฒนากลุ่มจังหวัดต่างๆ   โดยมีหลักส่าคัญการพัฒนา
ใน 6 ด้านที่ครอบคลุมในการแก้ปัญหาเพ่ือยกระดับคุณภาพสังคม อันประกอบไปด้วย Smart Mobility, Smart 
Living, Smart Citizen, Smart Economy ,  Smart Environment และ  Smart Governance 

 Smart Mobility  คือ การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบูรณาการระบบคมนาคม
ขนส่ง  อาทิ ความยั่งยืน  ความปลอดภัย  และเชื่อมถึงกันของระบบขนส่งโดยสามารถรวมเอา รถราง, รถโดยสาร
ประจ่าทาง, รถไฟ, รถไฟใต้ดิน, รถยนต์, จักรยาน และการเดินเท้า  มาปรับใช้งานตามสถานการณ์ได้มากกว่า 1 
รูปแบบระบบขนส่ง Smart- Mobility  มีการให้ความส่าคัญกับการใช้พาหนะประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
สะอาด  ที่ส่าคัญคือข้อมูลตามเวลาจริงที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณชน  เพ่ือการประหยัดเวลาและ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเดินทาง  การประหยัดงบประมาณ ลดคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเพ่ือให้
เครือข่ายผู้จัดการการขนส่งใช้ในการปรับปรุงการบริการและให้ค่าแนะน่ากับประชาชน  และผู้ใช้ยังอาจส่งข้อมูล
ตามเวลาจริงระหว่างกันเพ่ือช่วยในการวางแผนระยะยาว  โดยได้มีการริเริ่มโครงการรถไฟฟ้ารางเบา  รถโดยสาร
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ประจ่าทางอัจฉริยะที่สามารถทราบต่าแหน่งและเส้นทางการวิ่งของรถได้ตลอดเวลา  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
โดยมีเป้าหมายให้ขอนแก่นเป็นเมืองกระชับ  เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรและเป็นการจัดระบบเมืองให้มีระเบียบ  

 Smart Living  คือ การใช้ระบบสารสนเทศกับวิถีชีวิต, กิจวัตรประจ่าวัน, การบริโภค การจับจ่ายใช่สอย  
รวมถึงด้านสุขอนามัย และความปลอดภัย ของการอาศัยในเมืองที่มีวัฒนธรรมและเปี่ยมด้วยชีวิตชีวา  ซึ่งมีสิ่ง
อ่านวยความสะดวกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการรวมเอาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและเครื่องอ่านวยความ
สะดวกที่ดีเข้าด้วยกัน  Smart Living ยังท่าให้เกิดการเชื่อมโยงในระดับสูงของการท่างานร่วมกันทางสัมคมกับทุน
ทางสังคม  ซึ่งจากที่มีการพัฒนาของการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากล  ท่าให้มีผู้คนจากต่างจังหวัดรวมถึง
ต่างประเทศ เช่น ชาวลาว เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นจ่านวนมาก จึงจ่าเป็นที่จะต้องน่า
เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการเข้ารับบริการ  เพิ่มความรวดเร็วทั้งส่าหรับผู้เข้ารับบริการและ เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังน่ามาช่วยในเรื่องความปลอดภัยของพลเมือง  และยังสามารถใช้เทคโนโลยีในการอนุรักษ์
และเผยแพร่เพื่อเพ่ิมความส่าคัญของวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นได้อีกด้วย 

 Smart Citizen  คือ การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ  การท่างานโดยอาศัย ICT  
ส่าหรับการเข้าถึงการศึกษาและสร้างทักษะ และในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และก่าลังการผลิต ทั้งภายใน
และภาพรวมของสังคมให้มีการปรับปรุงอย่างสร้างสรรค์  และสนับสนุนการสรรสร้างนวัตกรรม  Smart Citizen 
เกิดขึ้นได้หลากหลาย เช่น การที่ผู้คนและชุมชน สามารถป้อนข้อมูล เข้าใช้ ปรับแต่งและจัดการข้อมูลตลอดเวลา
และที่ใดก็ได้ เช่นท่าโดยผ่านเครื่องมือหรือ แดชบอร์ด ในการวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
สร้างสรรค์สินค้าและบริการ  ด้วยความที่ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งการศึกษา  จึงสามารถเพ่ิมศักยภาพของระบบ
การศึกษาโดยการท่าให้ผู้คนสามารถเข้าถึงความรู้ได้มากขึ้น  ลดจ่านวนผู้ขาดโอกาสได้รับความรู้  ท่าให้เป็นเมือง
แห่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 Smart Economy  คือ การด่าเนินธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, การพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การเพ่ิม
ก่าลังการผลิต, การเปิดใช้ระบบสารสนเทศ และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมและการบริการขนส่งรวมถึง
นวัตกรรมอ่ืนๆตลอด จนผลิตภัณฑ์ และการบริการรูปแบบใหม่ รวมทั้งโมเดลธุรกิจ โดยอาจมีการจัดตั้ง Smart 
Cluster และ Eco-system ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจดิจิตอล และความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่  นอกจากนี้  Smart 
Economy  ยังน่ามาซึ่ง การเชื่อมต่อสาขาภายในประเทศและทั่วโลก รวมถึงการร่วมกันในระดับสากลทาง
กายภาพและเสรีทางการขนส่งสินค้า บริการและความรู้ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส่าคัญ
อยู่แล้วการน่าเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะช่วยความเพ่ิมสะดวกในการท่าธุรกิจ เพ่ิมจ่านวนการซื้อขาย ท่าให้ชาว
ขอนแก่นหรือจังหวัดอ่ืนๆเข้าถึงสินค้าและบริการรวมถึงสินค้าภาคการเกษตรได้ง่ายขึ้น 

 Smart Environment   คือ การรวมเอา Smart Energy ตลอดจนพลังงานหมุนเวียน, การเปิดใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ, การควบคุมมาตรวัด,  ตรวจสอบมลภาวะ,  การปรับปรุงอาคาร
และสิ่งอ่านวยความสะดวก อาคารสีเขียว และผังเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมี
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ประสิทธิภาพ  มีการน่ากลับมาใช้ใหม่ และการใช้ทรัพยากรทดแทนเพ่ือตอบสนองความต้องการ  ระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ไฟถนน, การจัดการขยะ, การระบายน้่าเสีย, ระบบจัดการทรัพยากรน้่า โดยทั้งหมดสามารถ
ท่าการตรวจสอบและประเมินระบบได้ตลอดเวลา และยังรวมไปถึงการจัดการพ้ืนที่สีเขียวภายในเมือง ชุมชน และ
อาคารอีกด้วย 

 Smart Governance คือ การเชื่อมต่อการบริหารจัดการเมืองทั้งภายในเมืองและต่างเมือง รวมไปถึงการ
สื่อสารและบริการที่เชื่อมต่อกัน รวมไปถึงการบูรณาการของภาครัฐ เอกชน ประชาชน กระทั่งองค์กรใน
ระดับประเทศ  ซึ่งจะท่าให้เมืองท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดเป็นระบบที่มีประสิทธิผล เครื่องมือส่าคัญ
ที่จะท่าให้เกิด Smart Governance คือ การใช้ ICT(Information and Communication Technology) ในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ โดยมีกระบวนการและการท่างานร่วมกันอย่างชาญฉลาด  ซึ่ง
ขับเคลื่อนโดยข้อมูลที่เชื่อมโยงในระดับสากล ระดับประเทศและพ้ืนที่ห่างไกล ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ระดับเมืองเท่านั้น 
และก่าหนดให้ Smart City  มีประเด็นส่าคัญในเรื่องศูนย์กลางเครือข่ายทั่วโลกท่ีเกิดจากการร่วมมือกันของภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน ร่วมด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อหาเป้าหมายของเมืองอัจฉริยะ  โดยเป้าหมายนั้นจะรวมไป
ถึง ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของข้อมูลโดยระบบสารสนเทศและ   e-government  ในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
ร่วมสร้างสรรค์ บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  Smart Governance นั้นมีปัจจัยที่สามารถน่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดมาดัดแปลง บูรณาการร่วมกับ Smart ในด้านอ่ืนๆได้  ซึ่งจะท่าให้ชาวเมืองขอนแก่นสามารถเข้าถึงข้อมูล
ของภาครัฐท่าให้เกิดความโปร่งใส  มีการจัดการที่เป็นระบบท่าให้การติดต่อราชการมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงการใช่ประโยชน์สูงสุดในแง่กฎหมาย เช่นการออกเทศบัญญัติต่างๆ   

จากหลักการดังกล่าว เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ท่าการศึกษาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยว
ปัญหาปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาของเมืองขอนแก่น ทั้งในด้านกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ จึงได้ร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเมืองขอนแก่นอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของเมือง  นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ.2025  จะเกิด mega trend ที่คนกว่า70 เปอร์เซนต์
จะย้ายเข้ามาอาศัยในตัวเมือง ด้วยเหตุนี้จึงใช้การด่าเนินการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งคือการที่ชาวเมือง
ขอนแก่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการก่าหนดความต้องการ  ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาเมือง 
เพ่ือให้เมืองขอนแก่นมีการบริหารจัดการเมืองที่ดีในรูปแบบของ Smart City  

การยกระดับเมืองด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น นอกจากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในระดับเมืองแล้ว 
ยังส่งผลต่อการพัฒนาในระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภูมิภาค และท้ายที่สุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
ไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศท่ีมีการพัฒนาที่ยั่งยืน  ลดความเหลื่อมล้่าจากปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เกิดสมรรถนะในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต 
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 กรอบแนวคิดและเป้าประสงค์ 
 

จากหลักการ IEEE Smart Cities ผนวกกับศักยภาพด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ขอนแก่น  ท่าให้เกิดกรอบแนวคิด รูปแบบการพัฒนาจังหวัดดังนี้ 

1. เริ่มต้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง (City Infrastructure) ประกอบไปด้วย 

      1.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ   

           -  ก า รออกแบบผั ง เ มื อ ง  ( Urban Design)  ใน รู ปแบบของ  Transit Oriented 
Development (TOD) โดยมีโครงการน่าร่องพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งต่างๆ ภายในเทศบาลนครขอนแก่นใช่ช่วงที่ 
1  เพิ่มในบริเวณอ่าเภออ่ืนๆที่ส่าคัญของจังหวัดในช่วงที่ 2  และคลอบคลุมทั่วทุกเทศบาลของจังหวัดในช่วงที่ 3    

          -   การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน (Public Transport Development) ในรูปแบบของ
การใช้ รถไฟฟ้ารางเบา (LRT) และ Shuttle Bus ภายตัวเมือง โดยมีโครงการน่าร่องสายที่ 1 ในช่วงที่ 1 เพ่ิมสาย
ที่ 2, 3 ในช่วงที่ 2  และ สายที่ 4, 5 ในช่วงที่ 3 

      1.2 โครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบของ IOT (Internet  of  Things) 

           - City Free Wifi เริ่มโครงการน่าร่องในปี 2560 และครอบคลุมทั้งจังหวัดภายในปี  
2563 ซึ่งสัญญาณ Wifi เป็นพื้นฐานในการท่างานร่วมกันระบบต่างๆ 

             - Sensor กล่าวคือระบบตรวจจับ ติดตาม จัดเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ โดยมีทั้งระบบ
ภาคพ้ืนดิน  และทางอากาศ  เพ่ือรวมรวมข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาระบบต่างๆ ที่จ่าเป็นต่อการพัฒนาเมืองและมี
ประโยชน์ต่อการด่ารงชีวิตของประชาชน โดยมีโครงการน่าร่องในเทศบาลนครขอนแก่น ในช่วงที่ 1  ขยายไปใน
อ่าเภออ่ืนๆที่ส่าคัญของจังหวัดในช่วงที่ 2  และท่าการติดตั้งครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดในช่วงที่ 3  

             -   Big Data  ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามรถจัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล
ให้แก่ประชาชาชน  โดยการบูรณาการเข้ากับระบบ IOT นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลของภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกัน
ของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลชุดเดียวกัน สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า มีความเป็นปัจจุบัน และมีความ
โปร่งใส และท่าการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนสามารถน่าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรับใช้ส่าหรับการด่ารงชีวิต 
การประกอบธุรกิจ รวมไปถึงในด้านความปลอดภัยในชีวิตประจ่าวัน  ซึ่งก่าหนดใช้งานโครงการน่าร่องในปี 2562 
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ภาพที่ 1 ภาพแสดงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามกรอบเวลา 

 2. เมื่อสามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อม สามารถรองรับการพัฒนาในรูปแบบของ 
Smart City ทั้ง 6 ด้าน  หลังจากที่แต่ละโครงการมีด่าเนินการแล้วเสร็จจากหน่วยงานต่างๆแล้วนั้น จ่าเป็นต้องมี
ตัวกลางในการควบคุมดูแล เชื่อมโยง ระบบต่างๆ โดย Smart City Operation Center เพ่ือให้จังหวัดขอนแก่นมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้เป้าประสงค์ให้ขอนแก่นเป็นจังหวัด   

“ล้ าสมัย รวยปัญญา มากสินทรัพย์ สุขอย่างพอเพียง” 

 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาตามหลัก Smart City 

 

 



 
16 

แผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 2029 
 

วิธีด าเนินการ 

Smart Mobility 

 

ล าดับ ชุดโครงการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน 
งบประม

าณ 

1 จราจรยุคใหม่ 
คือ การ
เชื่อมโยงระบบ
ขนส่งสาธารณะ
ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันด้วยการ
ใช้ IoT ซึ่ง
ประกอบด้วย 
โครงการน าร่อง 

1. โครงการ  
Shuttle bus 

น าร่องการใช้รถประจ าทางที่มี
การให้บริการ  wifi สามารถ
ระบุพิกัดและเวลาให้บริการ 

 

2561-2564 

 

 

 

 

 

 

ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที ่

๕๖๔๕/๒๕๖๐ 

แต่งตั้งคณะท างานดา้น
การขับเคลื่อนการ

คมนาคมขนส่งสู่ความเป็น
เมืองอัจฉริยะ 

(Smart Mobility) 

 

2.โครงการ
สัญญาณไฟ
จราจรอัจฉริยะ 

การควบคุมสัญญาณไฟโดยใช้
ข้อมูล IOT Sensor และ 
Drone ในการจัดการความ
หนาแน่นในการขนส่ง 

3. โครงการ 
Sensor ที่จอด
รถ 

เพื่อหาต าแหน่งที่จอดรถโดยใช้
ข้อมูลแบบ Real time 

4.โครงการ City 
mobility 
single app. 

บริการแอพพลิเคช่ัน ที่รวมเอา
ตัวช่วยในการเดินทางในทุกมิต ิ

5.Bike share 
จักยานแชร์ใช้ 

จักรยานส่วนกลางส าหรับ
ประชาชน บริหารโดยระบบ
แอพพลิเคชั่นเพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้ได้ในเมือง 

2 รถไฟฟ้ารางเบา 
LRT 

ระบบขนส่ง
มวลชน รถไฟ
รางเบา 

 

พัฒนาระบบโครงสรา้งด้านการ
คมนาคมขนส่งโดยใช้รูปแบบ
การขนส่งระบบรถไฟฟ้ารางเบา 

2561-2564  

2565-2568 

2569-2572 

3 Shuttle Buses Smart Bus. น าร่องการใช้รถประจ าทางที่มี
การให้บริการ wifi สามารถระบุ
พิกัดและเวลาให้บริการ 

2561-2564  
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แผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 2029 
 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชุดโครงการ โครงการ/กิจกรรม ลักษณะโครงการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน 
งบประม

าณ 

4 Smart Bus 
Stop 

Smart Bus Stop ป้ายรถประจ าทางอัจฉริยะ  ที่
เอื้อต่อการเสริมสรา้ง 
Complete street 

2561-2564  

 

 

 

ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที ่

๕๖๔๕/๒๕๖๐ 

แต่งตั้งคณะท างานดา้น
การขับเคลื่อนการ

คมนาคมขนส่งสู่ความเป็น
เมืองอัจฉริยะ 

(Smart Mobility) 

 

2565-2568 

5  ทางเท้า/ทาง
จักรยาน 

Complete 
Street 

 การออกแบบเพื่อส่งเสริมระบบ
ขนส่งสาธารณะ การเดิน รวม
ไปถึงการส่งเสรมิ Non-
motorized โดยมี IOT เข้ามา
เกี่ยวข้อง พร้อมกับน าร่องถนน
รูปแบบใหม่และปรับปรุงถนน
เดิมที่มีอยู ่

2561-2564  

2565-2568 

6 Automation 
and City 
Logistics 

 การใช้ระบบ Drone และ RTK 
( Real Time Kinetic ) เพื่อ
ช่วยในการคมนาคมขนส่ง 

 2561-2564  

7 Smart loop 

 

 ศึกษาการเช่ือมโยงของระบบ
ขนส่งรูปแบบต่างๆ ท้ังทาง
อากาศ,ทางบกและทางราง 

2561-2564  

8 รถไฟฟ้าแบบ
แชร์ใช้ 

 

EV Car Share พาหนะประเภทรถพลังงาน
ไฟฟ้าส่วนกลางส าหรบั
ประชาชน 

2561-2564  
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แผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 2029 
 

Smart Living  

 

   

 

 

ล าดับ ชุดโครงการ โครงการ/กิจกรรม ลักษณะโครงการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน งบประมาณ 

1 

Medical  
and   

Healthcare 
Application 

Services 

1.การใช้ IOT และ 
Application 

เพื่อตอบโจทย์การช่วยเหลือ 
แนะน า และการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย  โดยน าร่องใน รพ.ศูนย์
ขอนแก่น และ รพ. ศรีนครินทร ์

2561-2564 

 

 

 

 

 

ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที ่

๕๖๔๕/๒๕๖๐ 

แต่งตั้งคณะท างานด้าน
การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต
สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ 

(Smart Living) 

 

 

 

 

2. หมอตู้ 

การใช้เทคโนโลยีในการช่วยให้
ค าปรึกษา วินิจฉัยเบื้องต้น ผ่าน
การสื่อสารทางไกล โดยใช้
ระบบอินเทอร์เนต็  ลดความ
หนาแน่นของผู้ป่วยท่ี
โรงพยาบาลและกระจายบริการ
ทางการแพทย์ส าหรับผู้ป่วยท่ี
เดินทางล าบาก รวมไปถึงการ
วินิจฉัยและเตรยีมการรักษา
อย่างต่อเนื่อง 

2 
City Free 

Wifi 

 เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการ
จัดการ ด้วย ระบบ IOT 2561-2564  

3 
Safety 

Khon Kean 

1.โครงการเฝ้า
สังเกตการณ์  
ค้นหา ติดตาม  
และช่วยเหลือ 

โดยใช้ ระบบ CCTV  และ
Drone เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งทาง
บกและอากาศแบบ Real time 

2561-2564 

 

2.โครงการควบคมุ
แสงสว่างในเมือง 

โดยระบบ Sensor ตรวจวัดแสง
เพื่อความปลอดภัย และ
ประหยดัพลังงาน 
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ล าดับ ชุดโครงการ โครงการ/กิจกรรม ลักษณะโครงการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน งบประมาณ 

4 Safety and 
Emergency 
single App 

 แอพพลิเคชั่นศูนย์กลางท่ีใช้เพื่อ
การแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆ และ
ท างานร่วมกับระบบ IOT 

2561-2564  

 

 

ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที ่

๕๖๔๕/๒๕๖๐ 

แต่งตั้งคณะท างานด้าน
การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต
สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ 

(Smart Living) 

 

5 Creative 
District 

 การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ใหเ้กิด
เป็นพื้นที่ส าหรับแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในระดับย่าน 

2561-2564  

6 Smart 
Home 

 การใช้ระบบ IOT ในระดับ
ครัวเรือนเพื่อความปลอดภัยใน
การใช้ชีวิต ลดการใช้พลังงาน   
ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
หมุนเวียน และการจดัการ
ทรัพยากร  โดยสามารถ
แลกเปลีย่นข้อมูลในชุมชนได ้

2561-2564  

7 Universal 
Design 

 การออกแบบสิ่งแวดล้อมการ
สร้างสถานท่ีและสิ่งของ ตางๆ
เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้
ประโยชน์จากสิ่งเหลานั้นได้
อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน 

2561-2564  
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แผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 2029 
 

Smart Citizen 

 

 

 

 

ล าดับ ชุดโครงการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน งบประมาณ 

1 Stakeholder 
App 

1.stable & 
 Participation 
community 

การสร้างความเข้มแข็งและการ
มีส่วนร่วมของชุมชนผ่านระบบ 
IOT  

2561-2564  

 

 

 

ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที ่

๕๖๔๕/๒๕๖๐ 

แต่งตั้งคณะท างานด้าน
การขับเคลื่อนพลเมืองสู่
ความเป็นเมืองอัจฉริยะ 

(Smart Citizen) 

 

2. Share Khon 
Kaen   

การแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่าง
องค์กรปกครองท้องถิ่น 

2 Smart 
Education 

1.โครงการสร้าง
ระบบนิเวศและ
การเรยีนรู้ของ
ประชาชนท่ัวไป 

โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศซึ่ง
เป็นการเรียน แบบ Interactive 
ส าหรับทุกเพศทุกวัย 

2561-2564  

2565-2568 

2.Smart  
Classroom 

การให้บริการระบบการศึกษา
โดยพัฒนาผูส้อน หลักสูตร 
ครอบครัวและชุมชน โดยยึด
ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง ตั้งแต่
ระดับอนุบาล-ระดับอุดมศึกษา 

2561-2564 

2565-2568 

3.โครงการ  
Khon kaen 
Bilingual  
kindergarten 

ส่งเสริมให้เด็กมีพื้นฐานการใช้
ภาษาหลัก 2 ภาษา ตั้งแตร่ะดับ
อนุบาล 

2561-2564 

2565-2568 

4. City Campus 
 

การสลายขอบเขตของ
สถานศึกษากับเมือง เพื่อให้
นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพไป
พร้อมกับเมือง 

2561-2564 

2565-2568 
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ล าดับ ชุดโครงการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน งบประมาณ 

3 

Idea bank 
and Co - 
working 
space 

การสร้าง
Creative space 

ในระดับเมือง  
บริเวณพื้นท่ี
ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยเดมิ 

การสร้าง Creative space ใน
ระดับเมือง  บริเวณพื้นท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยเดิมให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ออกแบบและ
สร้างสรรค์ ของเยาวชนและ
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

2561-2564  

 

 

 

 

ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที ่

๕๖๔๕/๒๕๖๐ 

แต่งตั้งคณะท างานด้าน
การขับเคลื่อนพลเมืองสู่
ความเป็นเมืองอัจฉริยะ 

(Smart Citizen) 

 

4 

43 
Innovations 

 การบูรณาการแนวคดิและ
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเมืองจาก43นวัตกรรม 
เมือง* ให้เกิดเป็นรูปธรรม 

2561-2564  

2565-2568 

5 
อาสา Smart 

 

 การส่งเสริมคุณธรรมการมีจติ
อาสาของประชาชน  โดยเป็น
การรวมกลุ่มผู้ที่ต้องการ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

2561-2564  

6 

M2C e-
Services 

(Municipality 
to Citizen 
Electronic 
Services) 

 

1.Citizen Portal 

ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารและ
บริการของท้องถิ่น เพื่อความ
ถูกต้องและรวดเร็วของข้อมูล
ข่าวสาร ให้บริการข้อมูล รับ
เรืองราวร้องทุกข์ 

2561-2564  

2565-2568 

 

2.MyKhonKaen 

พัฒนาช่องทางการให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ ชองเทศบาลผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
โทรศัพท์อัจฉริยะ 

2561-2564  

2565-2568 
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ล าดับ ชุดโครงการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน งบประมาณ 

7 
Local 

Knowledge 
Center 

1.Local Digital 
Library 

ระบบการให้บริการห้องสมุด
ประชาชนในท้องถิ่น ผ่านระบบ
จัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์

2561-2564 

ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที ่

๕๖๔๕/๒๕๖๐ 

แต่งตั้งคณะท างานด้าน
การขับเคลื่อนพลเมืองสู่
ความเป็นเมืองอัจฉริยะ 

(Smart Citizen) 

 

2565-2568 

2569-2572 

2.Local 
Wisdom 
Database 

การพัฒนาฐานข้อมูลความรู้ ภมูิ
ปัญญาชาวบ้าน ในท้องถิ่น เพื่อ
เก็บรวบรวมและเผยแพร่ ทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

2561-2564 

2565-2568 

2569-2572 

3.Civic            
e-Services 

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในการ
ท างาน 

2561-2564 

4.Policy Watch พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเป็นแหล่ง รับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
รวมถึงข้อติดขัดในการด าเนินโน
บายต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อไป
ถึงผู้ก าหนดนโยบายโดยตรง 

2561-2564 

 
2565-2568 

 
2569-2572 
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Smart Economy 

 

 

 

ล าดับ ชุดโครงการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน งบประมาณ 

1 TOD 

 

โครงการพัฒนา
พื้นที่โดยรอบ
ระบบขนส่ง
มวลชนและพื้นที่
เศรษฐกิจเดิม 
และใหม่ ตาม
รูปแบบ TOD in 
Urban design 
context 

สร้างเมืองกระชับ ซึ่งจะเป็นทั้ง
แหล่งงาน ที่พักอาศัย  และ
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชองเมือง 

2561-2564  

 

 

ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที ่

๕๖๔๕/๒๕๖๐ 

แต่งตั้งคณะท างานด้าน
การขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจสู่ความเป็นเมือง
อัจฉริยะ 

(Smart Economy) 

 

2565-2568 

2569-2572 

2 Innovation 
and patent  
Marketing 

agent 

 โครงการสนับสนุนการสร้าง
ธุรกิจจากองค์ความรู้ทีเ่กิดขึ้นใน
สถานศึกษา  เผยแพร่ผ่าน
ตัวแทนการตลาด ที่มีเกณฑ์
มาตรฐานการขายและราคา 

2561-2564  

3 E-SAN 
Trading 
Center 

 สถานท่ีรวมการท าธุรกรรมและ
สินค้าของภาคอีสาน ทั้ง
กายภาพและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางการค้า 

2561-2564  

2565-2568 

4 Housing : 
Job balance 

 

 

การออกกฎหมายที่ให้ประโยชน์
แก่พัฒนาพื้นที่ในด้านการลงทุน
และภาษี  โดยมเีงื่อนไขให้สรา้ง
ที่อยู่อาศัยส าหรับผูม้ีรายได้น้อย 
เพื่อเพ่ิม FAR และสร้างย่าน
เศรษฐกิจในเมือง 

2561-2564  

2565-2568 
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ล าดับ ชุดโครงการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน งบประมาณ 

5 One Stop 
Service For 
Startup 
Ecosystem 

 การสร้าง Platform  ที่ผู้เริ่มท า
ธุรกิจสามารถท ากิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจและแหล่ง
ลงทุน เช่น ศูนย์บริการเพื่อให้
ค าปรึกษา มีการท าบัญชี
พื้นฐานและแหล่งทุน 

2561-2564  

 

 

 

ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที ่

๕๖๔๕/๒๕๖๐ 

แต่งตั้งคณะท างานด้าน
การขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจสู่ความเป็นเมือง
อัจฉริยะ 

(Smart Economy) 

 

 

6 MICE City  ส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเป็น
ศูนย์กลางการจดัประชุมและ
สัมมนาของภมูิภาค โดยใช้การ
จัดการของระบบ IOT ในการ
อ านวยความสะดวก 

2561-2564  

7 Smart 
Farming 

โครงการส่งเสริม
การเกษตรโดยมี
หลักการดังนี้ 

 

1.การส่งเสริมใหเ้กษตรกรเข้าถึง
ข้อมูลพื้นฐานการผลติทั้งด้าน
ทรัพยากรและเทคโนโลยี  

2.ระบบที่ช่วยในการตัดสินใจ
ด้านการลงทุนทางการเกษตร
ตั้งแต่การวิเคราะหป์ัจจัยการ
ผลิตจนถึงการออกแบบแปรรูป
ผลผลติ รวมถึงการเพิ่มรายได้
ระหว่างรอผลผลติ  สามารถใช้
เทคโนโลยี Robotic ช่วยในการ
ประกอบเกษตรกรรม  

 

2561-2564  

2565-2568 

2569-2572 
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ล าดับ ชุดโครงการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน งบประมาณ 

   

3.เครื่องมือช่วยในการออกแบบ
พื้นที่การเกษตรในรูปแบบ 
Farm manual consultant  
ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย 
โดยใช้ IOT  แบบ E-
Commerce และการท าบัญชี
แบบ E- Accounting 
4. ยกระดับอาชีพเกษตรกร 
ส่งเสริมให้ลุกหลานท าอาชีพ
เกษตรกร 

 

ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที ่

๕๖๔๕/๒๕๖๐ 

แต่งตั้งคณะท างานด้าน
การขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจสู่ความเป็นเมือง
อัจฉริยะ 

(Smart Economy) 

 

8 

เขตเศรษฐกจิ
พิเศษดิจิตอล 

 

 

น ำที่ดินของรัฐที่มีอยู่มาสร้าง
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษขนาด
ประมาณ 300 ถึง 500 ไร่ 
เพื่อให ้SMEและ Start Upเข้า
มาท าธุรกิจซึ่งธุรกิจจะต้องเป็น
เกี่ยวกับ ไอโอทีหรือซอฟต์แวร์
หรือเป็น creative  เช่นการ
ออกแบบต่างๆและผู้ที่เข้ามาอยู่
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ีจะได้รับ
สิทธ์ิพิเศษในการยกเว้นภาษี
และได้รับสิทธ์ิพิเศษต่างๆ
มากกว่าท่ีไดร้ับจากบีโอไอสอง
เท่า 

2561-2564  
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ล าดับ ชุดโครงการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน งบประมาณ 

9 อุตสาหกรรม
อัจฉริยะสีเขียว 

 

Smart Green 
Industry  

ลักษณะโครงการ สร้างนิคม
อุตสาหกรรมสีเขียว สร้าง 
เกณฑ์และสภาพแวดล้อมเพื่อ
ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาสู่นิคม
อุตสาหกรรมสีเขียวคดัเลือก
อุตสาหกรรมทีไ่ม่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรมท่ี
ส่งเสริม ให้เกิดธุรกรรมต่อเนื่อง
กับโครงการสมาร์ตซติี้ จังหวัด
ขอนแก่นรวมถึงแรงงานท่ีมี
คุณภาพเข้ามาในจังหวัด 

2561-2564 ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที ่

๕๖๔๕/๒๕๖๐ 

แต่งตั้งคณะท างานด้าน
การขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจสู่ความเป็นเมือง
อัจฉริยะ 

(Smart Economy) 
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Smart Environment 

 

 

 

ล าดับ ชุดโครงการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน งบประมาณ 

1 
Urban Park 
System 

สร้างพื้นที่สีเขียว
ตามแนวถนน 
ตามกรอบ Open 
space system 

Urban park ,Central park , 
Pocket park และ Green 
corridor เพิ่มเป็นการท าตาม
เกณฑ์ smart growth 

2561-2564 

ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที ่

๕๖๔๕/๒๕๖๐ 

แต่งตั้งคณะท างานด้าน
การขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อม
สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ 

(Smart Environment) 

 

 

 

 2565-2568 

2569-2572 

2 ขยะต้นทาง  

ส่งเสริมให้ทุกครัวเรืองมีการ
ก าจัด คัดแยกขยะตั้งแตต่้นทาง 
โดยใช้ IOT รวมไปถึงการแยก
ขยะเปียก/แห้ง ในครัวเรือน 

2561-2564  

3 
Green 
building 

 

ส่งเสริมให้ใช้มาตรฐานอาคาร
เขียวในการก่อสรา้งอาคารใหม่ 
ซึ่งมีการให้ผลประโยชน์ต่อทาง
ธุรกิจต่อนักลงทุน 

2561-2564 

 2565-2568 

2569-2572 

4 Smart Grid 
ใช้พลังงาน
ทดแทนจากทุก
แหล่ง 

ควบคุมค่าพลังงานของจังหวัด
ให้อยู่ในระดับคงที่ในระยะเวลา
อย่างน้อย 25 ปี เพื่อดึงดูดนัก
ลงทุน 

2565-2568 
 

2569-2572 

5 Solar roof  
ส่งเสริมให้ครัวเรือนใช้พลังงาน
จากแสงอาทิตย ์

2561-2564  

6 
IOT for 
Environment 

 

ใช้ระบบ IOT ในการจัดการ
ทรัพยากร และมลภาวะ ตั้งแต่
ระดับครัวเรือนจนถึงระดับเมือง 
ให้อยู่ในมาตรฐาน Eco-city 
standard 

2561-2564  
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Smart Governance 

 

 

 

 

ล าดับ ชุดโครงการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน งบประมาณ 

1 Open Data  ใช้ IOT เป็นตัวช่วยในการ
เปิดเผยข้อมูลของรัฐแก่
ประชาชนและสร้างฐานข้อมลู
ใหม่โดยประยุกต์กับฐานข้อมูล
เดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจ าแนกข้อมูล GIS ขั้นสูงที่มี
หลายชั้นข้อมูล ท่ีทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน และเพิ่มความ
โปร่งใสให้หน่วยงานของรัฐ 

2561-2564  

 

 

ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที ่

๕๖๔๕/๒๕๖๐ 

แต่งตั้งคณะท างานด้าน
การปฏิบัติราชการสู่ความ

เป็นเมืองอัจฉริยะ 

(Smart Governance) 

 

 

2565-2568 

2 Drone for 
city  3d 
mapping 
/BIM 

ใช้ Drone ส ารวจ
และรวบรวม
ข้อมูล 

สร้างข้อมูลเชิงภูมิศาสตรแ์ละ
กายภาพของเมืองไดเ้อง เพื่อ
ออกแบบและพัฒนาเมืองให้แก่
ประชาชน 

2561-2564  

2565-2568 

3 E -
Government 

 1. ใช้ IOT ในการบริการข้อมลู
ของรัฐทั้งภายในหน่วยงาน และ
ระหว่างหน่วยงาน 

2.ออกแบบวิธีการบริการ
ประชาชนรูปแบบใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ IOT  เช่น 
One stop services การใช้
แบบฟอร์มที่มีรูปแบบเดียวกัน
และลดการใช้เอกสารที่เป็น
กระดาษ 

2561-2564  

2565-2568 
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ล าดับ ชุดโครงการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน งบประมาณ 

4 Innovation 
and Digital 
Park 

โครงการพัฒนา
พื้นที่สวนและย่าน
นวัตกรรม 

สามารถดึงดูดในสถาบันวิจัย
และพัฒนาระดับโลกพร้อมทั้ง
นักวิจัย นักประดิษฐ์ ผู้ผลิต นัก
ออกแบบ ผู้ประกอบการและ
ชุมชนมาร่วมพัฒนาและ
สร้างสรรค์นวตักรรม ให้บริการ
ค าปรึกษาจนถึงขั้นตอนการ
ผลิตแบบครบวงจรด้วยการ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 

2561-2564  

 

 

 

ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที ่

๕๖๔๕/๒๕๖๐ 

แต่งตั้งคณะท างานด้าน
การปฏิบัติราชการสู่ความ

เป็นเมืองอัจฉริยะ 

(Smart Governance) 

 

 

5 บริษัทจ ากัด 
ขององค์กร
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 

 นิติบุคคลมืออาชีพในการจัดการ
ปัญหาของเมือง การจัดการใน
รูปแบบบริษัทจะช่วยให้มีการ
แก้ปัญหาที่กระชับและมี
ประสิทธิภาพ 

2561-2564  

2565-2568 

2569-2572 

6 Smart Miter  ใช้ระบบไอโอทีในการส่ง
สัญญาณเพ่ือให้ระบบ ส่ง
ปริมาณการใช้น้ าไฟเพ่ือเป็น
การลดค่าใช้จ่ายในการ
ออกไป จดมิเตอร์ต่างๆ 

 

2565-2568  

7 พื้นที่แหล่ง
อนุรักษ์ตาม
เกณฑ์ของ 
UNESCO 

 สรรหาพ้ืนท่ีในจังหวัดขอนแก่น
ที่เป็นพ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การ
อนุรักษ์และขอขึ้นทะเบียนกบั 
UNESCO  เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมและ
เป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวใน
จังหวัดขอนแก่น 

2565-2568  
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ล าดับ ชุดโครงการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน งบประมาณ 

8 

กฎระเบียบ
อัจฉริยะ 

 

ศึกษาและ
ประยุกต์ใช้ 
กฎระเบียบ
กฎหมายเทศ

บัญญัตติ่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดเขต

เศรษฐกิจ
สร้างสรรคโ์ดย 

การศึกษาด้านลึกถึงกฎหมาย
กฎระเบียบ เทศบัญญัตติ่างๆที่
สามารถส่งเสริมใหเ้กิดเขต
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ เมือง 
เทศบาล จังหวัด  

ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนน า
กฎระเบียบดังกลา่วไปใช้สรา้ง
เขตเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ เช่น
การเปลีย่น FAR หรือแม้แต่การ
ยกเว้นภาษี ลดภาษี เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนสร้าง
ระบบนิเวศของการ และดึงดดู
นักลงทุน 

2561-2564 

ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที ่

๕๖๔๕/๒๕๖๐ 

แต่งตั้งคณะท างานด้าน
การปฏิบัติราชการสู่ความ

เป็นเมืองอัจฉริยะ 

(Smart Governance) 

 

 

9 

แบบจ าลอง
จังหวัด
ขอนแก่นแห่ง
อนาคต และผัง
เมืองอัจฉริยะ 

 

ซอฟต์แวร์ 
Systems 
Dynamics 

Model (stella) 
หรือ 

3Dexperience 

บูรณาการข้อมูล ของทุกภาค
ส่วนท้ังเอกชนและราชการ เพื่อ
สร้างแบบจ าลองของ เมือง
ขอนแก่น 2030 ในอนาคต 
แสดงให้ประชาชนเห็นว่าหาก
การพัฒนาตามแนวทาง Smart 
city แล้วนั้น จะส่งผลดีต่อเมือง
และประชาชนในจังหวัดอย่างไร 
ผังเมืองอัจฉริยะที่บูรณาการเข้า
กับโครงการจะเป็นเครื่องมือ
ช่วยในการตัดสินใจก่อสร้าง
โครงการต่างๆ รับรู้ถึง
ผลกระทบจากทุกมติิท าให้ง่าย
ต่อการด าเนินโครงการต่างๆ
เป็นรูปธรรม เช่น ซอฟต์แวร์ ที่
ใช้ใน ประเทศสิงคโปร ์

2561-2564  
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ล าดับ ชุดโครงการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ลักษณะโครงการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน งบประมาณ 

10  

 

 

 

 

e-
Municipality 

1.Mayor’s 
Dashboard 

 

ระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลของเทศบาล เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

2561-2564  

 

 

 

 

ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที ่

๕๖๔๕/๒๕๖๐ 

แต่งตั้งคณะท างานด้าน
การปฏิบัติราชการสู่ความ

เป็นเมืองอัจฉริยะ 

(Smart Governance) 

 

 

2565-2568 

2569-2572 

2.Document 
Management 
System 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานสารบรรณ เพื่อ
จัดการข้อมลูและคลังเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และตดิตาม
ค าสั่งต่าง ๆ  ของเทศบาล 

3.Local e-
Revenue 

 

ระบบจัดเก็บรำยได้ของเทศบำล 
เพื่อจัดกำรกำรเก็บภำษีท้องถิ่น 
จัดเก็บค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ใบ
เรียกเก็บ กำรจ่ำยทำง
อิเล็กทรอนิกส ์ 

4.Local e-
Permit 

ระบบสำรสนเทศ เพื่อจัดกำร
ใบอนุญำต ต่ำง ๆ ท่ีออกให้โดย
เทศบำล   

11 Smart Local 
School 

Municipality 
School e-
Learning 

พัฒนาระบบการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับโรงเรยีนใน
สังกัดเทศบาล 

2561-2564  

2565-2568 

2569-2572 

Municipality 
School Student 
Database 

พัฒนำระบบฐำนข้อมลูของ
นักเรียน ทะเบยีนประวตัิ 
ประวัตสิุขภำพของนักเรียน 
และอื่น ๆ 

Municipality 
School e-
Admin 

พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรงำนดำ้นกำรศึกษำของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบำล 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด  
ข้อมูลฐาน 

( Benchmarking) 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2567 2573 
1. อัตราการขยายตัวของ GPP   
ภาคการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
และการคมนาคม เพิ่มข้ึน 76.9 % 
 2.94% 18.8 % 

39.9 % 
( +21.1) 

76.9 % 
(+37.0) 

2. อัตราการขยายตัวของ GPP    
ภาคการขายส่ง การขายปลีก
เพ่ิมข้ึน73.2 % 
 

2.8% 17.9 % 
38.0 % 
(+20.1) 

73.2 % 
(+35.2) 

3. อัตราการขยายตัวของ GPP    
ภาคการศึกษา เพ่ิมข้ึน 92.9 % 
 
 
 

3.55% 22.7 % 
48.2 % 
(+25.5) 

92.9 % 
(+44.7) 

4. อัตราการขยายตัวของ GPP   
ภาคการบริการสุขภาพและสังคม 
เพ่ิมข้ึน 249.9 % 
 

9.54% 61.0 % 
129.7 % 
(+68.7) 

249.9 % 
(+120.2) 

5. อัตราการขยายตัว ของ GPP 
เพ่ิมข้ึน 112.6 % 
 

4.30% 27.5 % 
58.4 % 
(+30.9) 

112.6 % 
(+54.2) 

6. อัตราการขยายตัวของ GPP    
ภาคเกษตร เพ่ิมข้ึน 78.6 % 
 

3.00% 19.2 % 
40.8 % 
(+21.6) 

78.6 % 
(+37.8) 

7. อัตราการขยายตัว ของ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้น .... 

3.30% 21.1 % 
44.8 % 
(+23.7) 

86.4 % 
(+41.6) 

หมายเหตุ GPP จังหวัดและภาคต่างๆแสดงในภาคผนวก หน้าที่ 31-32 
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ภาคผนวก 
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1.ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 

1.2 ลักษณะทางกายภาพ 

1.2.1  ที่ตั้งและภูมิประเทศ  

จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 25 - 17 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 101 - 103 องศา
ตะวันออก ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 445 กิโลเมตร  มี
พ้ืนที่ 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่  ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบ มีลักษณะสูงต่่าสลับ
เป็นลูกคลื่นลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้  มีที่ราบลุ่มแถบลุ่มน้่าชีและลุ่ มน้่าพอง พ้ืนที่สูงกว่า
ระดับน้่าทะเลปานกลางเฉลี่ย  100 - 200 เมตร 

1.2.2  อาณาเขต 

ทิศเหนือ  - ติดกับจังหวัดอุดรธานี  เลย  และหนองบัวล่าภู  

ทิศใต้  - ติดกับจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์  

ทิศตะวันออก - ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคาม  

ทิศตะวันตก - ติดกับจังหวัดชัยภูมิและเพชรบูรณ์ 

1.2.3  ภูมิอากาศ 

 ในรอบปี 2556 อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 41.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 5 เมษายน และอุณหภูมิ
ต่่าสุดวัดได้ 11.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  

 

1.2.4  ปริมาณน้้าฝน 

สถิติข้อมูลปริมาณน้่าฝนของจังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน  เปรียบเทียบย้อนหลัง 10 ปี (2547 -  2556) ฝนตกมากที่สุดปี พ.ศ. 2550 วัดได้ 1,378.9 
มิลลิเมตร จ่านวนวันที่ฝนตก 101 วัน ฝนตกน้อยที่สุดในปี พ.ศ.2548 วัดได้ 936.5 มิลลิเมตร จ่านวนวันที่ฝน
ตก 106 วัน ช่วง 2 ปี หลัง (ปี2555 – 2556) ปริมาณน้่าฝนลดน้อยลงมาก 

1.3 การปกครองและประชากร 

1.3.1 การปกครอง 

-  อ่าเภอ จ่านวน 26  อ่าเภอ  198 ต่าบล  2,331  หมู่บ้าน และ 389  ชุมชน  

(ท่ีมา : ที่ท่าการปกครองจังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 
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-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ่านวน  225 แห่ง  

   ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ่านวน  1 แห่ง  เทศบาล จ่านวน 85 แห่ง  

   (เทศบาลนคร จ่านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ่านวน 6 แห่ง และเทศบาลต่าบล  

   จ่านวน 78 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต่าบล จ่านวน 139 แห่ง 

(ที่มา : ส่านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 2556)  

-  ราชการส่วนภูมิภาค 33 ส่วนราชการ  

-  ราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ 227 หน่วยงาน 

                    (ที่มา : ส่านักงานจังหวัดขอนแก่น 2557) 

1.3.2 ประชากร 

ประชากรรวม  ประชากรรวม  1,781655  คน แยกเป็นชาย 881,591 คน หญิง  900,064 คน 
จ่านวนบ้าน 561,774 หลัง  แยกเป็นชาย  881,591 คน หญิง  900,064 คน จ่านวนบ้าน  561,744 หลัง  

1.4 สภาพเศรษฐกิจ 

 1.4.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ปี 2551 – 2555)  

 ตารางแสดง : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขอนแก่น  (Gross Provincial Product: GPP) 

ปี  2551   2552  2553  2554  2555 

ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) 125,813 141,468 151,179 159,377 185,603 

 

ตารางแสดง :  รายได้เปรียบเทียบตามสัดส่วน GPP สาขานอกภาคเกษตรและสาขาภาคเกษตร 

ปี  2551  2552  2553  2554  2555 

สาขาภาคเกษตร 13,027 15,842 17,515 19,524 22,451 

สาขานอกภาคเกษตร 112,786 125,627 133,664 139,853 163,144 
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    ตารางแสดง : รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (Per Capita GPP)   

ปี  2551   25 52  255 3  255 4  255 5 

รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 
(Per Capita GPP) 

71,774 80,961 86,834 91,516 106,583 

 

ตารางแสดงการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth rate) 

ปี  2551  2552 2553 2554  2555 

รวม 6.66 5.25 1.69 4.27 10.49 

ภาคเกษตร 3.93 - 2.49 1.28 13.63 - 4.94 

ภาคนอกเกษตร  7.00 6.15 1.74 3.04 12.65 

(จ่านวน 3 สาขาที่มีมูลค่าสูง)      

  -การผลิตอุตสาหกรรม 16.54 -1.42 1.71 2.19 19.49 

  -การศึกษา 1.07 4.74 6.01 4.09 4.17 

  -การขายส่งขายปลีก -4.81 7.83 6.35 1.83 3.95 

 

โดยในปี 2555 จังหวัดขอนแก่นมี GPP มูลค่าจ่านวน 185,603 ล้านบาท เป็นล่าดับที่ 14 ของ
ประเทศ และเป็นล่าดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองจากจังหวัดนครราชสีมา  

สาขาการผลิตที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดขอนแก่น ในปี 2555 คือ สาขานอกภาคเกษตร มีมูลค่า 
163,144 ล้านบาท ในขณะที่สาขาภาคเกษตรมีมูลค่า 22,451 ล้านบาท 

สาขานอกภาคเกษตร มีมูลค่าอันดับ 1 คือ สาขาผลิตอุตสาหกรรม มีมูลค่า 77,001 ล้านบาท 
รองลงมาคือสาขาการศึกษา มีมูลค่า 18,468 ล้านบาท และการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมฯ มีมูลค่า 16,426 
ล้านบาท 

รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (Per Capita GPP) ของจังหวัดขอนแก่น ปี 2555 คือ 106,583 บาท อยู่
ในอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับที่ 33 ของประเทศ (ที่มา : ส่านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2555 
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1.4.2 อุตสาหกรรม 

มีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับอนุญาตให้ประกอบการ จ่านวนทั้งสิ้น 4,131 โรงงาน เงินทุน 
77,233,083,744 บาท คนงาน 85,528 คน แยกตามจ่าพวกโรงงานได้ดังนี้ 

ตารางแสดง : ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ   จ่าพวกที่ 2 คือ ต้องแจ้งให้ทราบก่อนการประกอบกิจการโรงงาน 

      จ่าพวกที่ 3 คือ ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะด่าเนินกิจการได้ 

สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 10 อันดับแรกของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 

1. อุตสาหกรรมการเกษตร   จ่านวน  2,764  โรงงาน 
2. อุตสาหกรรมอโลหะ   จ่านวน    218  โรงงาน 
3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ   จ่านวน    218  โรงงาน 
4. อุตสาหกรรมขนส่ง    จ่านวน    181  โรงงาน 
5. อุตสาหกรรมอาหาร    จ่านวน    154  โรงงาน 
6. อุตสาหกรรมอ่ืนๆ    จ่านวน    116  โรงงาน 
7. อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล   จ่านวน    114  โรงงาน 
8. อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  จ่านวน      64  โรงงาน 
9. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน จ่านวน      52  โรงงาน 
10. อุตสาหกรรมพลาสติก   จ่านวน      43  โรงงาน 

(ท่ีมา : ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 2556) 

มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการที่ใช้แรงงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป แยกได้ดังนี้ 

1. โรงงานที่ใช้คนงานตั้งแต่ 100 - 299 คน  มี  87 โรงงาน 
2. โรงงานที่ใช้คนงานตั้งแต่ 300 - 499 คน  มี  26 โรงงาน 
3. โรงงานที่ใช้คนงานตั้งแต่ 500 - 999 คน  มี 12  โรงงาน 
4. โรงงานที่ใช้คนงานตั้งแต่ > 1,000 คนขึ้นไป มี 10  โรงงาน 

(ท่ีมา : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2556) 

จ่าพวกที่ จ่านวนโรงงาน จ่านวนเงินลงทุน (บาท) จ่านวนคนงาน 

1 3,837 3,433,166,613 43,071 

2 232 7,462,765,359 23,560 

3 62 66,337,151,772 18,897 

รวม 4,131 77,233,083,744 85,528 
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1.4.3 เกษตรกรรม 

มีพ้ืนที่การเกษตร 4,369,043 ไร่ (ร้อยละ 64.19 ของพ้ืนที่จังหวัด) โดยอยู่ในเขตชลประทาน 
757,542 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 13.14 ของพื้นที่การเกษตร หรือร้อยละ 8 ของพื้นที่จังหวัด) จ่านวนคนท่างานใน
ภาคเกษตร 439,583 คน  (ที่มา : ส่านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 2555) โดยพืชที่ส่าคัญ คือ 
ข้าว มันส่าปะหลัง และอ้อยโรงงาน  และสัตว์เศรษฐกิจส่าคัญ  คือ โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ และโคนม  

1.4.4  การเงินการธนาคาร 

เป็นที่ตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบัน
การเงินพิเศษของรัฐ ได้แก่ ธ.เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธ.ออมสิน  ธ.อาคารสงเคราะห์  ธ.พัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ธ.เพ่ือการส่งออกและน่าเข้าแห่งประเทศไทย ธ.อิสลาม
แห่งประเทศไทย  รวมทั้ง ธ.พาณิชย์สาขาหลักและสาขาย่อย รวมทั้งสิ้น 168 แห่ง  ซึ่งข้อมูล ณ เดือน
กันยายน 2557 มียอดเงินฝาก 88,441.0 ล้านบาท มีสินเชื่อ 142,361.0 ล้านบาท  ซึ่งเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องทุกปีท้ัง
ยอดเงินฝาก และสินเชื่อ 

จ้านวนธนาคารและสถาบันการเงิน ในจังหวัดขอนแก่น ปี 2557 

ธนาคารพาณิชย์ จ้านวน (แห่ง) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ จ้านวน 
(แห่ง) 

ธนาคารกรุงเทพ จ่ากัด (มหาชน) 19 แห่ง ธ น า ค า ร เ พ่ื อ ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะส ห ก ร ณ์
การเกษตร 

27 แห่ง 

ธนาคารกรุงไทย จ่ากัด (มหาชน) 25 แห่ง ธนาคารออมสิน 20 แห่ง 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน) 18 แห่ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3 แห่ง 
ธนาคารกสิกรไทย จ่ากัด (มหาชน) 15 แห่ง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม 
2 แห่ง 

ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา จ่ากัด (มหาชน) 13 แห่ง ธนาคารอิสลาม 2 แห่ง 
ธนาคารทหารไทย จ่ากัด (มหาชน) 7 แห่ง ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน่าเข้า 1 แห่ง 
ธนาคารธนชาติ จ่ากัด (มหาชน) 7 แห่ง   
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ่ากัด (มหาชน) 2 แห่ง   
ธนาคารยูโอบีจ่ากัด (มหาชน) 2 แห่ง   
ธนาคารแลนด์  แอนด์  เฮาส์  จ่ ากั ด 
(มหาชน) 

2 แห่ง   

ธนาคารทิสโก้ จ่ากัด (มหาชน) 1 แห่ง   
ธนาคารเกียรตินาคิน จ่ากัด (มหาชน) 1 แห่ง   
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ่ากัด (มหาชน) 1 แห่ง   

รวม 113 แห่ง รวม 55 แห่ง 
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กรกฎาคม 2557 
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1.4.5  การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 

มีโรงแรม  252 แห่ง  ห้องพัก 8,163 ห้อง  มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 6 แห่ง และขนาดกลาง             
23 แห่ง  โรงภาพยนตร์ 20 โรง  สถานบริการ 48 แห่ง (ที่มา : ที่ท่าการปกครองจังหวัดขอนแก่น 2557)  

การท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนา (MICE City) การคมนาคมสะดวกทั้งทาง
รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน พื้นที่ฟรี WiFi ในที่สาธารณะ จ่านวน 661 จุด สิ่งอ่านวยความสะดวกเหล่านี้ ท่าให้มี
นักท่องเที่ยวและผู้มาประชุมสัมมนา รวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยวมีจ่านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตารางแสดง : สถิติการท่องเที่ยว  พ .ศ . 2551-2555 

ปี 2221 2552 2553 2554 2555 

จ้านวนนักท่องเที่ยวรวม )คน(  1,710,279 1,651,182 1,811,647 2,048,346 2,120,092 

- ชาวไทย  1,663,006 1,619,823 1,760,501 2,014,680 2,082,763 

- ชาวต่างประเทศ  47,273 31,359 51,146 33,666 37,329 

รายได้รวมจากการท่องเที่ยว 
)บาทล้าน(  

6,100.34 3,725.01 6,257.85 7,794.20 8,560.1  

- รายได้จากชาวไทย  5,842.01 3,569.06 6,001.26 7,646.0      8,385.6     

- รายได้จากชาวต่างประเทศ  258.33 155.95 256.59 148.2      174.4     

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย /คน/วัน  (บาท) 1,052.08 1,003.19 1,018.81 1,159.06 1,343.1      

- นักท่องเที่ยว  1,098.77 1,070.77 1,062.91 1,234.56 1,343.1      

- นักทัศนาจร  747.67 754.14 774.04 797.67 824.8      

สถานประกอบการที่พักแรม      

- จ่านวนห้อง 3,981 3,955      4,672      5,555      5,790 

- จ่านวนผู้เข้าพักแรม  )คน(  - 875,097      962,393      1,088,876      1,153,506 

    ที่มา:  กรมการท่องเที่ยว 
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1.4.6  พลังงาน 

มีโรงงานผลิตเอทานอล 2 แห่ง โดยมีก่าลังการผลิตจากมันส่าปะหลัง 130,000 ลิตร/วัน และ
จากกากน้่าตาล 150,000 ลิตร/วัน  สถานีบริการน้่ามันเชื้อเพลิง 667 แห่ง  สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)              
จ่านวน 9 แห่ง สถานีบริการก๊าซ LPG 61 แห่ง และร้านจ่าหน่ายก๊าซหุงตุ้ม (LPG) 680 แห่ง 

(ท่ีมา : ส่านักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น 2557) 

1.2 ลักษณะทางสังคม 

1.2.1  แรงงาน 

ประชากรและก่าลังแรงงาน จากผลส่ารวจภาวะการท่างานของประชากร ไตรมาส 3/2557 
(กรกฏาคม – กันยายน)  พบว่ามีประชากรรวมทั้งสิ้น 1 ,741,649 คน เป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ่านวน 
1,435,734 คน คิดเป็นร้อยละ 82.43 ของประชากรรวมทั้งหมด เป็นผู้ที่อยู่ในก่าลังแรงงานมีจ่านวน 874,947 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.94 ของผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยแบ่งเป็นผู้มีงานท่าจ่านวน 859,259 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.60 ผู้ว่างงานจ่านวน 3,477 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 และผู้ที่รอฤดูกาลจ่านวน 12,211 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.42 ของผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน  ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในก่าลังแรงงานมีจ่านวน 560,787 คน คิดเป็นร้อยละ 39.06 
ของผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แบ่งเป็นกลุ่มท่างานบ้านจ่านวน 164,255 คน คิดเป็นร้อยละ 11.44 เรียนหนังสือ
จ่านวน 212,136 คน คิดเป็นร้อยละ 14.78  และอ่ืนๆ จ่านวน 184,396 คน คิดเป็นร้อยละ 12.84 ของผู้ไม่
อยู่ในก่าลังแรงงาน  

ส่วนผู้มีอายุที่ต่่ากว่า 15 ปี มีจ่านวน 305,915 คน คิดเป็นร้อยละ 17.56 ของประชากรรวม
ทั้งหมด   

ผังแสดงโครงสร้างแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากรอายตุ ่ากว่า 15 ปี 

 305,915 คน 

ประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป 

 1,435,734 คน 

ผู้ไม่อยู่ในก่าลังแรงงาน 

560,787 คน 

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน  

874,947 คน 

ผู้มีงานท่า 859,259 คน ท่างานบ้าน 164,255 คน 

เรียนหนังสือ 212,136 คน ผู้ว่างงาน  3,477 คน 

อื นๆ  184,396 คน ผู้รอฤดูกาล 12,211 คน 

ประชากรรวม 

1,741,649 คน 
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การมีงานท่า จากจ่านวนผู้มีงานท่าทั้งสิ้น 859,259 คน เป็นชายจ่านวน 486,279 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.59 หญิงจ่านวน 372,980 คน คิดเป็นร้อยละ 43.41 เมื่อพิจารณาตามสาขาอุตสาหกรรม พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นผู้ท่างานในสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้มีจ่านวน 368,426 คน คิดเป็นร้อยละ 42.88 ของ
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท่า รองลงมาคือ การขายส่ง ขายปลีกมีจ่านวน 175,098 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.38 การผลิต มีจ่านวน 64,236 คน คิดเป็นร้อยละ 7.48 การก่อสร้างจ่านวน 57,403 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.68 โรงแรมและอาหาร จ่านวน 48,758 คน คิดเป็นร้อยละ 5.67  

 

แผนภูมิแสดง  :  ร้อยละผู้มีงานท้า จ้าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ปี 2227 (2 อันดับแรก) 

 

ที่มา : ส่านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 3 ปี 2557 (กรกฏาคม – กันยายน) 

 

การว่างงาน มีผู้ว่างงานจ่านวนทั้งสิ้น 22,677 คน เป็นชายจ่านวน 7,646 คน คิดเป็นร้อยละ 33.72 
เป็นหญิงจ่านวน 15,031 คน คิดเป็นร้อยละ 66.28 ของผู้ว่างงานทั้งหมด 

การจัดหางานในประเทศ  มีผู้ขึ้นทะเบียนสมัครงานทั้งสิ้น 19,744 คน  ต่าแหน่งงานว่าง  20,213 
อัตรา ผู้ขึ้นทะเบียนหางานท่าได้รับการบรรจุงานจ่านวน 12,883  คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 ของผู้ขึ้นทะเบียน
ทั้งหมด 

มีผู้มาขึ้นทะเบียนสมัครงาน รวมทั้งสิ้น จ่านวน 19,744 คน เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ลาออก
และ  ถูกเลิกจ้าง จ่านวน 12,138 คน คิดเป็นร้อยละ 61.48 ของจ่านวนผู้มาขึ้นทะเบียนทั้งหมด วุฒิการศึกษา
ผู้ขึ้นทะเบียนสมัครงานส่วนใหญ่อยู่ระดับปริญญาตรี 5,014 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 รองลงมาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 4,167 คน คิดเป็นร้อยละ  21.11 และระดับวุฒิมัธยมศึกษา 3,833 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.41 ต่าแหน่งที่คนหางานต้องการสมัครมากท่ีสุด คือ ต่าแหน่งพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บุคคล พนักงานบริการลูกค้าพนักงานบัญชีและเจ้าหน้าที่การตลาด ตามล่าดับ   (ที่มา : ส่านักงานจัดหางาน
จังหวัดขอนแก่น ปี 2556)    

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

เกษตรกรรม ล่าสัตว์ ป่าไม้

การขายส่ง ขายปลีก

การผลิต

การก่อสร้าง

โรงแรมและอาหาร
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6.68
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แรงงานต่างด้าว จังหวัดขอนแก่นมีนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว จ่านวน 1,092 
แห่ง และมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท่างานในจังหวัดขอนแก่น จ่านวนทั้งสิ้น 6,084 คน ประกอบด้วย 

1.  เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว (NON –IMM) จ่านวน 585 คน 

2.  ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  จ่านวน 56 คน 

3. แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ประกอบด้วย พม่า (3,148 คน) ลาว (1,428 คน) และกัมพูชา (840 
คน)                 รวมทั้งสิ้นจ่านวน 5,416 คน  

- น่าเข้า (MOU) จ่านวน 1,881 คน ประกอบด้วย พม่า 1,545 คน, ลาว 300 คน และกัมพูชา 36 คน 

- ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จ่านวน 1,253 คน ประกอบด้วยพม่า 1,144 คน ลาว 64 คน  และกัมพูชา 45 
คน  

- ประกาศ คสช. จ่านวน 2,282 คน ประกอบด้วย พม่า 459 คน, ลาว 1,064 คน และกัมพูชา 759 
คน   

 4.  ชนกลุ่มน้อย จ่านวน 27 คน 

หมายเหตุ  คนต่างด้าว (MOU) หมายถึง คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ
รัฐบาลแห่งชาติอื่น 

(ที่มา : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กันยายน 2557) 

1.5.2  ประกันสังคม 

           ไตรมาสที่  3 ปี 2557 (กรกฏาคม-กันยายน) มีผู้มาใช้บริการกองทุนเงินทดแทนซึงมีอยู่ 5 
กรณี คือ เสียชีวิต  ทุพพลภาพ  สูญเสียอวัยวะบางส่วน หยุดงานเกิน 3 วัน และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน รวม
ทั้งสิ้น จ่านวน 155 คน ซึ่งมีผู้ประกันตนที่ใช้บริการสูงสุด แยกเป็นหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ่านวน 106 คน คิด
เป็น 68.39 รองลงมา คือ หยุดงานเกิน 3 วัน จ่านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.87 สูญเสียอวัยวะบางส่วน
จ่านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.46  เสียชีวิตจ่านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.29  

แผนภูมิ ผู้ประกันตนที่ใช้บริการกองทุนทดแทน  จ้าแนกตามการประสบอันตรายจากการท้างาน 
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ที่มา  :  ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 

ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 (กรกฏาคม-กันยายน)  การใช้บริการของผู้ประกันตน พบว่ามีจ่านวนผู้ใช้บริการ
ทั้งสิ้น จ่านวน 15,678 ราย มีผู้ประกันตนที่ใช้บริการสูงสุดคือ กรณีเจ็บป่วยจ่านวน 5,262 ราย คิดเป็นร้อยละ 
33.56  รองลงมา คือ กรณีการว่างงาน จ่านวน  3,789 ราย  คิดเป็นร้อยละ 24.17 กรณีสงเคราะห์บุตร 
จ่านวน 1,316 ราย  คิดเป็นร้อยละ 8.39 กรณีคลอดบุตรจ่านวน 2,713 ราย  คิดเป็นร้อยละ 17.30  กรณีชรา
ภาพจ่านวน 324 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.07 กรณีเสียชีวิตจ่านวน  163 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.04 และกรณี
ทุพพลภาพ จ่านวน 324 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.07  

ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับส่านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น จ่านวน 3  แห่ง
เป็นสถานพยาบาลของรัฐทั้งหมด มีผู้ประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลทั้ง 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 141,231  ราย  
ประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา 33 ,39   

 

ตารางจ้านวนผู้ใช้บริการในสังกัดส้านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 

ประเภทผู้ใช้บริการ จ้านวน  (ราย) 

รัฐบาล 141,231 

รวม 141,231 

ที่มา  :  ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 
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กองทุนประกันสังคม 
1. สถานประกอบการ     5,776    แห่ง 
2. ผู้ประกันตน   170,962 คน 

มาตรา  33  จ่านวน    127,278    คน 
มาตรา  39   จ่านวน       13,953   คน 
มาตรา  40   จ่านวน  29,731  คน 
 

กองทุนเงินทดแทน 
1. นายจ้าง   5,047  คน 
2. ลูกจ้าง   100,539 คน 
3. จ่ายเงินทดแทน  3,986,727.11 บาท 

ที่มา  :  ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น  

1.5.3  ด้านการศึกษา 

โรงเรียนทุกสังกัดที่เปิดท่าการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดขอนแก่น จ่านวน 
1,247 แห่ง จ่านวนนักเรียน 251,305 คน จ่านวนครู 10,464 คน จ่านวนห้องเรียน 13,299 ห้อง  

 

ตารางแสดง : จ้านวนโรงเรียน จ้าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2222 

สังกัด                   แห่ง 

ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1,101 

ส่านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 128 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 8 

อ่ืน ๆ 0 

รวม 1,237 

 
ตารางแสดง : จ้านวนโรงเรียนจ้าแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2222 

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน                   แห่ง 

1. อนุบาล 39 

2. อนุบาล-ประถมศึกษา 803 
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3. อนุบาล-มัธยมฯ ตอนต้น 263 

4. อนุบาล-มัธยมฯ ตอนปลาย 3 

5. ประถมศึกษา 219 

6. ประถมศึกษา-มัธยมฯ ตอนต้น 48 

7. มัธยมฯ ตอนต้น – มัธยมฯ ตอนปลาย 83 

รวม 1,458 

 
ตารางแสดง : จ้านวนครูจ้าแนกตามสังกัดเพศ ปีการศึกษา 2222 

สังกัด ชาย หญิง รวม 
ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

24,899 25,049 49,948 

ส่านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

375 865 1,479 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 

อ่ืน ๆ 0 0 0 
รวม 25,274 25,914 51,427 

 
ตารางแสดง : จ้านวนนักเรียน จ้าแนกตามระดับการศึกษา เพศ ปีการศึกษา 2225 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง 

ก่อนประถมศึกษา 18,407 16,792 

ประถมศึกษา 53,422 54,600 

มัธยมศึกษา-ตอนต้น 29,736 30,175 

มัธยมศึกษา-ตอนปลาย 18,367 24,636 

รวม 119,932 126,203 

ตารางแสดง : จ้านวนผู้เรียน/นักศึกษา ในสังกัดส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษา     
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  ตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2226 
ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม 

การส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ 1,269 2,424 3,693 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 74,770 82,679 157,449 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต และสังคม 19,989 25,579 45,568 

 
สถาบันระดับอุดมศึกษา  จ่านวน  15   แห่ง   

1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
4) มหาวิทยาลัยรามค่าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น 
5) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และ ศูนย์การศึกษาชุมแพ 
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
8) มหาวิทยาลัยอีสาน 
9) วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
10) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
11) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
12) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
13) สถาบันการบินพลเรือน(ศูนย์ฝิกการบินที่ 2)  
14) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
15) วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน   จ้านวน  11 แห่ง 
1)  โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่น 
2)  โรงเรียนเทคโนโลยีภูมิสิทธิ์ 
3)  โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น 
4)  โรงเรียนขอนแก่นเทคโนโลยีพณิชยการ 
5)  โรงเรียนพงษ์ภิญโญเทคโนโลยี 
6)  โรงเรียนเทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ 
7)  โรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจและธุรกิจอาชีวะ 
8)  โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
9)  โรงเรียนอมตะเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ อ่าเภอหนองสองห้อง 
10)  โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี อ่าเภอชุมแพ 
11) โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ  ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ  อ่าเภอพล  

นอกจากนี้มีศูนย์พัฒนาระบบจีไอเอส (GIS) ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นของประเทศ ส่าหรับโรงเรียน                          
ดูที่ th.wikipedia.org  หัวข้อ รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
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1) โรงเรียนมัธยม สพม.     จ่านวน   84  แห่ง 

2)  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จ่านวน  17 แห่ง 

3)  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น   จ่านวน  11 แห่ง 

4)  โรงเรียนสาธิต      จ่านวน  2 แห่ง 

5)  โรงเรียนนานาชาติ     จ่านวน  1 แห่ง 

6)  โรงเรียนเอกชน      จ่านวน  12 แห่ง 

 

1.5.4 สาธารณสุข 

สถานบริการด้านสาธารณสุข  มีโรงพยาบาล 31 แห่ง สังกัดส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น 22 แห่ง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 แห่ง กระทรวงกลาโหม 1 แห่ง  กรมอนามัย 1 แห่ง กรม
สุขภาพจิต  1  แห่ง กรมการแพทย์ 1 แห่ง  เอกชน 3 แห่ง  

         1. สถานบริการสาธารณสุข   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

      1)  โรงพยาบาลขอนแก่น (รพศ.) ขนาด 867 เตียง  1 แห่ง 

      2)  โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (รพท.) ขนาด  250 เตียง  1  แห่ง 

 3)  โรงพยาบาลชุมชน   ขนาด    120  เตียง  1  แห่ง 

 ขนาด     90  เตียง     2 แห่ง 

 ขนาด     60  เตียง 5   แห่ง 

 ขนาด     30   เตียง     12  แห่ง 

     4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล             248  แห่ง 

              5) ศูนย์แพทย์ 4 มุมเมือง (สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น)     4 แห่ง 

-   ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง    -   ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร   

-   ศูนย์แพทย์มิตรภาพ   -   ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวง พระอารามหลวง  

     6) ศูนย์อนามัยที่ 6   

   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ขนาด    60  เตียง   1  แห่ง 
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     7) ศูนย์บ่าบัดรักษายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ขนาด   140  เตียง   1 แห่ง 

     8) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขนาด   372  เตียง     1 แห่ง 

          

2. สถานบริการสาธารณสุข   สังกัดกระทรวงอ่ืน         

1) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาด  1,220  เตียง     1 แห่ง 

2) ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาด   200  เตียง  1
 แห่ง 

3) โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น   ขนาด     30 เตียง   1 แห่ง 

4) ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  3  แห่ง 

-  ศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี  1   เทศบาลนครขอนแก่น  

-  ศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี  3  บ้านโนนชัย   

-  ศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี  5  บ้านหนองใหญ่ 

          3. สถานบริการสาธารณสุขเอกชน  โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง ได้แก่ 

     1) โรงพยาบาลขอนแก่นราม   ขนาด     100   เตียง 

     2) โรงพยาบาลราชพฤกษ์   ขนาด      50    เตียง  

     3) โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์   ขนาด   50    เตียง 

         4. หน่วยงานบริหารและศูนย์วิชาการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

     1)  ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น   1    แห่ง  

    2)  ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอ           26    แห่ง 

     3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

     4) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

     5) ส่านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 

     6) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น 

     7) ศูนย์ฝิกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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     8) ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 2 ขอนแก่น 

    9)  สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

           5. บุคลากรด้านสาธารณสุข 

ตารางแสดง :  จ้านวนบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน จังหวัดขอนแก่น  ปี 2555 

ประเภท กระทรวง 

สาธารณสุข 

กระทรวง
อ่ืน ๆ 

เอกชน รวม อัตราส่วน:
ประชากร 

แพทย ์ 426 537 44 1,007 1 : 1,755 

ทันตแพทย ์ 136 119 5 260 1 : 6,798 

เทคนิคการแพทย ์ 78 58 16 152 1 : 11,629 

เภสัชกร 164 62 21 247 1 : 7,156 

นักวิชาการ 637 17 7 661 1 : 2,674 

พยาบาลวิชาชีพ 2,431 1,505 201 4,137 1 : 427 

พยาบาลเทคนิค 111 488 0 599 1 : 2,951 

เจ้าหน้าที่พยาบาล 0 0 0 0 0 

เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 331 3 17 351 1 : 5,036 

ผู้ช่วยทันตแพทย์/ทันตสาธารณสุข 136 48 5 189 1 : 9,352 

ข้าราชการอื่น ๆ 837 1,082 146 2,065 1 : 856 

รวมข้าราชการ 5,287 3,919 462 9,668 1 : 183 

ลูกจ้างประจ่า 1,098 1,571 368 3,037 1 : 582 

ลูกจ้างชั่วคราว 3,409 665 0 4,074 1 : 434 

               รวมทั้งหมด 9,794 6,155 830 16,779 1 : 105 

ที่มา  :  จาก งานการบริหารบุคคล  สา่นักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น    ข้อมูล  ณ เดือน ธันวาคม 2555 
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           และจากแบบส่ารวจทรัพยากรสาธารณสุข   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   

หมายเหตุ : 1. กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย  ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด,  โรงพยาบาลศูนย์,   
โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน ,  ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอ,  ศูนย์สุขภาพชุมชน   ,สถานีอนามัยทุกแห่ง  
และศูนย์วิชาการของกระทรวงสาธารณสุขที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่น 

   2. กระทรวงอ่ืน ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร, ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ , 
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 
   3. เอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่นราม , โรงพยาบาลราชพฤกษ์ และโรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ 
 

   1.5.5 ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา 1,466 แห่ง 
ประกอบด้วย วัด 1,371 แห่ง โบสถ์คริสต์ 58 แห่ง มัสยิด 7 แห่ง และสุเหร่า 2 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี 26 แห่ง และมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง (ส่านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 2557) 

การด่า เนินงานในด้านการส่ง เสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้จัดให้มีศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ่านวน 127 แห่ง  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 45 แห่ง  แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม 12 แห่ง ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 79 แห่ง ศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา 26 แห่ง องค์กร
เครือข่ายทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1 แห่ง สภาวัฒนธรรมอ่าเภอ 26 แห่ง สภา
วัฒนธรรมต่าบล 199 แห่ง สภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน 2,337 แห่ง  (ที่มา : ส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 
2557) 

 

1.6  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.6.1 เส้นทางคมนาคม 

ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินผ่านพื้นที่จ่านวน  7 สาย ได้แก่ 
ทางหลวงหมายเลข    2 :   สระบุรี-นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย 

ทางหลวงหมายเลข   12  :  ขอนแก่น-เพชรบูรณ์ 

ทางหลวงหมายเลข   23 :  แยกจากทางหลวงหมายเลข  2 ผ่านอ่าเภอบ้านไผ่  

                      (ขอนแก่น – มหาสารคาม) 

ทางหลวงหมายเลข  201 : ขอนแก่น-ชัยภูมิ-เลย 

                      ทางหลวงหมายเลข  207 : ขอนแก่น-บุรีรัมย์ 

                      ทางหลวงหมายเลข  208 : ขอนแก่น-มหาสารคาม  
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                      ทางหลวงหมายเลข  209 : ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ 

- ทางรถไฟ เส้นทางจาก กรุงเทพฯ-หนองคาย ขนานกับทางหลวงหมายเลข 2  หรือ
ถนนมิตรภาพ ผ่านอ่าเภอในเขตพ้ืนที่  คือ อ่าเภอพล บ้านไผ่ บ้านแฮด เมืองขอนแก่น 
น้่าพอง และเขาสวนกวาง 
- ทางเครื่องบิน มีท่าอากาศยานพาณิชย์  1 แห่ง ห่างจากตัวเมือง  8 กิโลเมตร มีเที่ยวบิน
กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-กรุงเทพฯ  ทุกวันๆละ 11 เที่ยวบิน , เชียงใหม่-ขอนแก่น-เชียงใหม่  
ทุกวันๆละ 1 เที่ยวบิน โดยศักยภาพรับได้วันละ 32 เที่ยวบิน 

 1.6.2  สื่อสารและโทรคมนาคม 

มีที่ท่าการไปรษณีย์ จ่านวน 28 แห่ง แยกเป็นประเภทรับฝาก (ปทฝ.) 4 แห่ง และประเภท
รับ-จ่าย (ปทจ.) 24 แห่ง มีส่านักงานเขตโทรศัพท์ภูมิภาคท่ี 2 ซึ่งมีชุมสายในการปฏิบัติงานในจังหวัด 8 แห่ง 

สื่อมวลชนมีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ขอนแก่น ส่านักประชาสัมพันธ์เขต 1 
สถานีถ่ายทอดผ่านดาวเทียมของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และช่อง 9 อ.ส.ม.ท. สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 ช่อง 7 และทีวีไทย นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 14 สถานี หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง 
12 ฉบับ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 13 ฉบับ  (ส่านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น 2555) 

1.6.3  ประปา 

การประปา มีส่านักงานประปาอยู่ในพ้ืนที่ จ่านวน 9 แห่ง ให้บริการจ่ายน้่าประปา 8 แห่ง 
ได้แก่ ส่านักงานประปาขอนแก่น บ้านไผ่ ชุมแพ น้่าพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ และเมืองพล จ่านวนผู้ใช้
น้่ารวม 164,581 ราย ก่าลังการผลิตที่ใช้งาน 8 ,700 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ปริมาณน้่าผลิต 63,543,401 
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้่าจ่าหน่าย 43,375,003 ลูกบาศก์เมตร 

1.6.4  ไฟฟ้า 

           การไฟฟ้ามีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ส่าคัญ คือ โรงไฟฟ้าพลังน้่าเขื่อนอุบลรัตน์ และโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วมน้่าพอง ก่าลังผลิต 25.2 เมกกะวัตต์ และ 710 เมกกะวัตต์ตามล่าดับ  สถานะการใช้ ไฟฟ้าของ
จังหวัดขอนแก่น 478,919 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้แล้ว 464,286 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละท่ีมีไฟฟ้าใช้แล้ว 96.94  

 

1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.1  ป่าไม้ 

     (1) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ่านวน 22 ป่า  เนื้อท่ี 1,697,520  ไร่ 

 กรมป่าไม้รับผิดชอบ      348,367  ไร่ 

 กรมอุทยานรับผิดชอบ      489,035  ไร่ 
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           สปก.รับผิดชอบ       840,955  ไร่ 

 พ้ืนที่กันออก         19,164  ไร่ 

     (2) พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานแห่งชาติ  6 แห่ง  483,789  ไร่ 

     (3) ป่าชุมชน จ่านวน 229 แห่ง  พ้ืนที่ 53,059-2-76  ไร่ 

     (4) พ้ืนที่ป่า 713,921.60  ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 10.72 ของพ้ืนที่จังหวัด (ปี 2556) 

     ข้อมูลเปรียบเทียบ 

      ปี 2556 มีพ้ืนที่ป่า  713,921.60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  10.72 ของพ้ืนที่จังหวัด 

      ปี 2551 มีพ้ืนที่ป่า  804,600 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 11.83 ของพ้ืนที่จังหวัด 

                 ดังนั้น ปี 2556 พ้ืนที่ป่าลดลงจากปี 2551 จ่านวน  90,678.40 ไร่ (1.11%) 

สภาพป่าประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง พรรณไม้ส่าคัญ ได้แก่ 
ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก เหียง พลวง แดง เต็ง รัง พรรณไม้พ้ืนล่างที่ขึ้นอยู่หนาแน่น ได้แก่ หว่านไพร ชัน ข่า
ป่า เพ็ก หวาย กล้วยไม้ป่า หญ้าคา แฝกฯลฯ  (ที่มา : ส่านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ขอนแก่น) 

 

7.2  แหล่งน้้า  

      (1)  น้้าผิวดิน 

จังหวัดขอนแก่นอยู่ในเขตของลุ่มน้่าหลัก 2 ลุ่มน้่า คือ ลุ่มน้่ามูลและลุ่มน้่าชี  พ้ืนที่ลุ่มน้่ามูล 
ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้่าสาขาที่ไหลลงล่าห้วยแอก ล่าห้วยสะแทด และล่าพังชู ในส่วนพื้นที่ลุ่มน้่าชี ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้่าที่
ไหลลงอ่างเก็บน้่าอุบลรัตน์ กลุ่มลุ่มน้่าที่ไหลลงล่าน้่าพองตอนล่าง กลุ่มลุ่มน้่าที่ไหลลงแม่น้่าชี และกลุ่มลุ่มน้่า
สาขาล่าปาวตอนบน โดยมีล่าน้่าสายหลักที่ไหลผ่านจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ล่าน้่าพอง ล่าน้่าเชิญ และล่าน้่าชี  
ซึ่งสามารถแบ่งพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นทั้งหมดออกเป็น 11 ลุ่มน้่า และปริมาณน้่าท่าเฉลี่ยรายเดือนที่เกิดจาก
พ้ืนที่   รับน้่าของจังหวัดขอนแก่นทั้ง 11 ลุ่มน้่าย่อยสรุปได้ ดังนี้ 
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ตารางแสดง : ข้อมูลลุ่มน้้าจังหวัดขอนแก่น 

ล้าดับที่ ลุ่มน้้าย่อย พื้นที่รับน้้าฝน )ตร.กม(.  
ปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ย 

(ล้าน ลบ.ม) 

1 ลุ่มน้่าห้วยแอก 859.39 120.93 

2 ลุ่มน้่าล่าสะแทด 77.86 11.83 

3 ลุ่มน้่าพังชู 189.89 26.86 

4 ลุ่มน้่าชีส่วนที่ 2 350.49 37.29 

5 ลุ่มน้่าชีส่วนที่ 3 3,244.00 362.23 

6 ลุ่มน้่าล่าห้วยสามหมอ 98.29 15.58 

7 ลุ่มน้่าพองตอนบน 2,150.49 411.78 

8 ลุ่มน้่าพองตอนล่าง 2,194.42 359.69 

9 ลุ่มน้่าล่าปาวตอนบน 95.52 26.38 

10 ลุ่มน้่าเชิญ 1,168.57 174.53 

11 ลุ่มน้่าห้วยสายบาตร 457.06 87.82 

 รวม 10,885.98 1,634.92 

ที่มา : โครงการชลประทานขอนแก่น 2555 

 ปริมาณน้้าท่าในพื้นที่ลุ่มน้้าชี   

   จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้่าท่าจากสถานีวัดน้่าท่าที่อยู่ใน  ลุ่มน้่าชีทั้งหมด 32 สถานี  
พบว่าปริมาณน้่าท่าของแม่น้่าชีส่วนใหญ่จะมีมากในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน และมีปริมาณน้อย
ในช่วงฤดูแล้งโดยเดือนที่มีปริมาณน้่าท่าสูงสุดได้แก่ช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ส่วนลุ่มน้่าย่อยที่อยู่ในลุ่มน้่า
มูลพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จะมีปัญหาการขาดแคลนน้่ามากพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง 
เนื่องจากปริมาณน้่าท่าที่เกิดจากลุ่มน้่ามีน้อย และยังไม่มีแหล่งเก็บกักน้่าขนาดกลาง 

             
จังหวัดขอนแก่นมีล่าน้่าที่ส่าคัญไหลผ่าน 3 สาย ดังนี้ 
 1) ล้าน้้าพอง  มีต้นก่าเนิดจากภูกระดึงและเทือกเขาสันปันน้่าของลุ่มน้่าป่าสักกับลุ่มน้่าชี  ไหลผ่าน     
อ.ภูกระดึง จ.เลย และ อ.อุบลรัตน์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และไหลบรรจบแม่น้่าชีที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่นมีการ
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ก่อสร้างเขื่อนอุบลรัตน์กั้นล่าน้่าพอง ที่ อ .อุบลรัตน์ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน มีพ้ืนที่
ชลประทานประมาณ 258,000 ไร่   โดยการก่อสร้างฝายหนองหวายเพ่ือทดน้่า ที่ อ .น้่าพอง ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาหนองหวาย   ล่าน้่าพองสามารถแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  1.1)  ล้าน้้าพองตอนบน   ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ล่าน้่าสาขาประกอบด้วย หนองโก ล่า
น้่าพวย ห้วยทรายขาว ล่าน้่ามอ ห้วยแกน และห้วยซ่าจาน ซึ่งไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ 
  1.2)  ล้าน้้าพองตอนล่าง ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ล่าน้่าสาขาประกอบด้วย ห้วยทราย ห้วย
คุมมุมห้วยยาง ห้วยโจด ห้วยเสือเต้น ห้วยเสียว ห้วยเก้าคต ห้วยใหญ่ ห้วยสายบาตร และห้วยพระคือ 
 2)  ล้าน้้าเชิญ  มีต้นก่าเนิดจากสันปันน้่าของลุ่มน้่าป่าสักและลุ่มน้่าชี ใน จ .ชัยภูมิ และ อ.ชุมแพ            
จ.ขอนแก่น และไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
 3)  ล้าน้้าชี   มีต้นก่าเนิดจากสันปันน้่าของลุ่มน้่าป่าสักและลุ่มน้่าชี ใน จ .ชัยภูมิ ไหลเข้าสู่จังหวัด
ขอนแก่นบริเวณ อ่าเภอแวงน้อย ไหลผ่านอ่าเภอแวงใหญ่ อ่าเภอชนบท อ่าเภอมัญจาคีรี อ่าเภอบ้านไผ่ และ
อ่าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ่าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไหลผ่าน จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร 
และบรรจบแม่น้่ามูล ที่จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 900 กม. ในสภาพปัจจุบันน้่าท่าจากแม่น้่าชีไหลผ่าน
แม่น้่ามูลประมาณ 8.752  ล้าน ลบ.ม. ต่อปี 
       (2)  น้้าบาดาล 
    บ่อบาดาลในจังหวัดขอนแก่นมีจ่านวน 6,377 บ่อ บ่อน้่าบาดาลส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์ 
เพ่ือการผลิตน้่าประปาหมู่บ้านและเพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ส่วนบ่อบาดาลที่ใช้ส่าหรับกิจกรรมอ่ืน 
ๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และการเลี้ยงสัตว์ มีอยู่บ้างแต่เป็นจ่านวนไม่มากนัก จ่านวนบ่อ
บาดาลที่ด่าเนินการขุดเจาะโดยหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้  ดังนี้ 

ตารางแสดง :  ข้อมูลบ่อน้่าบาดาลจังหวัดขอนแก่น    

ประเภท จ้านวน 

1) บ่อน้่าบาดาล (บ่อ) 

   - ใช้การได้ (บ่อ) 

     - หมดสภาพ (บ่อ) 

6, 377 

6,066 

396 

2) จุดจ่ายน้่า (แห่ง) 71 

3) น้่าดื่มได้ (แห่ง) 39 

4) ระบบประปาบาดาล (แห่ง) 1, 705 

รวม 8,167 

ที่มา  : ศูนย์ทรัพยากรน้่าบาดาลภาค 4 ขอนแก่น 2555 
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ตารางแสดง : โครงการแหล่งน้้าในจังหวัดขอนแก่น 

ขนาดโครงการ จ้านวน  

(แห่ง) 

ปริมาณน้้าเก็บกัก  

(ล้าน ลบ.ม.)  

พื้นที่รับประโยชน์  

(ไร่) 

โครงการขนาดใหญ่ 2 2,263.60 143,767 

โครงการขนาดกลาง 19 81.44 51,948 

โครงการขนาดเล็ก 441 37.13 145 ,6 81 

โครงการสถานีสูบน้่าด้วยไฟฟ้า 109 - 212,065 

 

 


