
จังหวัดขอนแก่น

ยนิดีตอ้นรบั

คณะผูศ้ึกษาหลกัสูตร

วิทยากรประกนัภยัระดบัสูง

(วปส.) รุน่ที่ 10 
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นายสมศกัด์ิ  จงัตระกุล

ผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น

นายจารึก เหล่าประเสริฐ

รองผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่น

นายศุภชยั ลีเขาสูง

ปลดัจงัหวดัขอนแก่น

นายรุจตศิกัด์ิ รงัษี

หวัหนา้ส านกังานจงัหวดัขอนแก่น

นายสุเทพ  มณีโชติ

รองผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น

หวัหนา้ส่วนราชการภมิูภาค

นายพนัธุเ์ทพ เสาโกศล

รองผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น

นางสาวธนียา นยัพินิจ

รองผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น



GPP ปี 2562

รายได้ต่อหัวประชากร

(ปี 2562) 

124,729
บาท/คน/ปี

อันดับ 1
ของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

214,018
ล้านบาท

1.26% 
ของ GDPประเทศไทย

ภาคเกษตรกรรม 

นอกภาคเกษตรกรรม

นอกภาคเกษตรกรรม : 192,246 ล้านบาท(89.85%)

ภาคเกษตรกรรม : 21,772 ล้านบาท (10.15%) 
พืชเศรษฐกิจหลัก ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลังปศุสัตว์  โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ โคนม

✓ สาขาอุตสาหกรรม  (34.53%)

✓ สาขาการศึกษา  (11.91%) 

✓ สาขาขายส่ง ขายปลีก  (13.14%)

✓ สาขาการเงินและประกันภัย  (6.16%)

✓ อื่นๆ (24.11%) 

6.8
ล้านไร่ 

พื้นท่ีทั้งหมด  

4.22
ล้านไร่ 

พื้นท่ีทางการเกษตร 

พื้นที่จังหวัด เขตการปกครอง

26
อ าเภอ

198
ต าบล

2,334 
หมู่บ้าน

การปกครอง

1
อบจ.

84
เทศบาล

(ทน.,ทม.,ทต) 

140
อบต.

1.79
ล้านคน

6.4
แสนครัวเรือน

จ านวนประชากร

ข้อมูลส ำคัญ 
จังหวัดขอนแก่น

30 ธ.ค. 63



เมืองขอนแก่น

ภูเวียงเวียงเก่า

สีชมพู

ชุมแพ

ภูผาม่าน

หนองเรือ

อุบลรัตน์ น้ าพอง กระนวน

ซ าสูง

บ้านแฮด
มัญจาคีรี

บ้านฝาง

พระยืน

โคกโพธ์ิไชย บ้านไผ่

ชนบท

แวงใหญ่

แวงน้อย พล

หนองสองห้อง

เปือยน้อย

โนนศิลา

ศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น

✓ ศูนย์กลางการบริหารและบริการภาครัฐของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

✓ ศูนย์กลางทางการแพทย์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ า

โขง

✓ ศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์

ระบบราง  อากาศยานและโครงข่ายถนน

✓ มีสถานกงสุลใหญ่จีน เวียดนาม และลาว 

ฝรั่งเศส และเปรู

✓ มีสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มี

ศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการสังคม

✓ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ งของ                      

ภาคอีสานและตั้งอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

EWEC และ NSEC

✓ ได้รับการรับรองเป็นเมืองหัตถกรรมโลก                    

แห่งผ้ามัดหมี่ 

✓ มี ศู น ย์ ก า ร แ ส ด ง สิ น ค้ า แ ล ะ ส ถ า น ที่                         

จัดประชุมสัมมนาที่ได้มาตรฐาน 

✓ เป็นแหล่งผลิตพืชอาหาร/พลังงานทดแทนที่

ส าคัญ

✓ มีเขื่อนอุบลรัตน์    

✓ มี แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้  ภู มิ ปั ญญาท้ อ ง ถิ่ น 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน และมีฐาน

✓ ความร่วมมื้อระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

และสถาบันการศึกษา มีความเข้มแข็ง

จุดแข็ง ความท้าทาย

✓ รัฐบาลให้ความส าคัญ 

ในการพัฒนาเป็นเมือง

หลักของภูมิภาค จังหวัด

ขอนแก่นจึงได้รับเลือก

เป็นเมืองต้นแบบในการ

พัฒนาด้านต่างๆ อาทิ 

Smart City ,Mice City 

,TOD ,Dry Port, Turck

terminal,Railway, 

Aeropolis,NeEC

Bioeconomy

✓ การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วท าให้

เกิดความแออัดของชุมชน และการจราจร 

✓ มีปัญหามลพิษ เช่น ขยะ น้ าเสีย ฝุ่นละออง 

ประชากรส่วนใหญ่ยังมีรายได้ต่ า 

✓ ภาคเกษตรผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ า 

✓ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น 

✓ การเกิดโรคระบาดอุบัติใหม่ เช่น การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

✓ การแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนและโรงเรียน

มีประชากรแฝงอยู่ในจังหวัดเป็นจ านวนมาก

ต้นทุนเกษตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

✓ ภัยพิบัติจากผลกระทบสภาวะโลกร้อน 

การส ารวจความเห็นของประชาชน

ชาวจังหวัดขอนแก่นต่อประเด็นปัญหาส าคัญ 

ประจ าปี พ.ศ. 2564

57.4%
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 

และตลาดรองรับ

สินค้าเกษตร 

1 53.7%
ไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 

ขาดแรงงานทักษะฝีมือ รายได้ 

ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย  

2

3 51.3%
ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อ

การเกษตรภัยธรรมชาติ 

(ภัยแล้ง น้ าท่วม ฯลฯ) 

4 39.5%
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

38.0 %
ปัญหาด้านการค้า การลงทุน 

ผู้ประกอบการ SMEs และตลาดสินค้า 

5



กำรบริโภคภำคเอกชนหดตัว 

-17.91%

กำรใช้จ่ำยภำครัฐหดตัว

-8.44%

กำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัว 

2.49% 

ภำคบริกำรหดตัว 

-49.95%

ภำคเกษตรกรรมหดตัว 

-20.68% 

ภำคอุตสำหกรรมหดตัว

-14.60%

ด้ำนกำรผลิต ด้ำนกำรใช้จ่ำย

เมืองขอนแก่น

ภูเวียงเวียงเก่า

สีชมพู

ชุมแพ

ภูผาม่าน

หนองเรือ

อุบลรัตน์ น้ าพอง กระนวน

ซ าสูง

บ้านแฮด
มัญจาคีรี

บ้านฝาง

พระยืน

โคกโพธ์ิไชย บ้านไผ่

ชนบท

แวงใหญ่

แวงน้อย พล

หนองสองห้อง

เปือยน้อย

โนนศิลา

ภำวะเศรษฐกิจกำรคลัง จังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2564



ระดับควำมสุขของประชำชนในจังหวัดขอนแก่น จ ำแนกตำมตัวชี้วัดควำมสุข

ไตรมำส 

4/63

ควำมสุขมวลรวม 

ร้อยละ

75.0

ไตรมำส 

4/64

ร้อยละ

71.2

ระดับควำมสุขของประชำชนในจังหวัดขอนแก่น จ ำแนกตำมตัวชี้วัด
ควำมสุขไตรมำสท่ี 2 และไตรมำสท่ี 4 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564



คำดกำรณ์เศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น 20 ปีข้ำงหน้ำ 
(Forecast 2562-2581)  



“
มหำนครน่ำอยู่ 

ศูนย์กลำงเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงภูมิภำค

”

“
มหำนครน่ำอยู่ 

มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม 
ศูนย์กลำงเชื่อมโยงอนุภูมิภำคลุ่มน ้ำโขง

”
พ.ศ. 2562-2565

“
ขอนแก่นเมืองน่ำอยู่ 

ศูนย์กลำงเชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุน 
และกำรบริกำรของกลุ่มประเทศ

อนุภูมิภำคลุ่มน ้ำโขง

”
พ.ศ. 2561



“
มหำนครน่ำอยู่ 

ศูนย์กลำงเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงภูมิภำค

”

อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั 
เพิม่ขึน้ต่อปี  

2%

ร ะ ดับ ค ว า มสุ ข ข อ ง
ประชาชนในจังหวัด
ขอนแก่น เพิม่ขึน้ต่อปี

2%

การกระจายรายได้ดขี ึ้น
ลดความไมเ่สมอภาค ค่า
Gini ต ่ากว่า

0.41

เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัด

1. พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความมั่นคง ประชาชน มีคุณภาพ  

ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

2. พัฒนาขีดความสามารถด้านสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์

ชุมชน ส่งเสริมการลงทุนและการบริการเพื่อยกระดับ

รายได้ของประชาชน

3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล                

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

6 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น

1. การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภมูิภาค

3. การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

4. การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

6. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม

Smart City &
Mice City

Multimodal 
Transport

Medical 
Hub

Northeastern 
Economic Corridor: 
NeEC–Bioeconomy

WCC-Word 
Craft City for 
Ikat (Mudmee)

Khon Kaen
Geopark



6 ประเด็น

การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น

Content  Here

การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและ

การพฒันาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

การส่งเสริมการท่องเที่ยว           

เชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค

การส่งเสริมนวัตกรรม 

เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการ

พัฒนาขอนแก่นเมืองอจัฉริยะ

การพัฒนาสังคมสุขภาวะ

ให้น่าอยู่อย่างยั่งยนื

การบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล

การเสริมสร้างความมั่นคงและ

ความปลอดภยัในชวีิตและ

ทรพัย์สินอย่างมีส่วนร่วม

1

2 3 4

5 6



แผนพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2566-2570

การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและ

การพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

ประเด็น

การพัฒนาท่ี



ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน              

ชีวิภาพ (Bio Economy) เพื่อพัฒนาต่อ

ยอดผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง เช่น 

ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหาร โปรตีนทางเลือก 

ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติกชีวภาพ 

ส่ ง เสริ มการสร้ างความร่ วมมือกั บ

ต่างประเทศเพื่อการลงทุนในจังหวัด และ

พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

ด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การ

บริการและการท่องเท่ียว เพื่อเพิ่มอัตรา

การจ้างงานในพื้นท่ี

การบริหารจัดการระบบนิเวศตลอดห่วง

โซ่การผลิต ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป 

การตลาด การบริโภค และการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ

สะดวกด้านโลจิสติกส์การเกษตร

การพัฒนาช่องทางการตลาดและ

เครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้

เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบ

วงจร

ใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษาในการ

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม

การท าเกษตรอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์  เ ก ษ ต ร มู ล ค่ า สู ง                     

และเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)

ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร เ ป็ น

ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ เพิ่มพูนองค์

ความรู้ และทักษะ ในการจัดการ การ

เชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนขนาด

กลาง ขนาดย่อม และอุตสาหกรรม 

แหล่งผลิตพืชอาหาร/พลังงานทดแทน

ท่ีส าคัญ เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง 

โคเนื้อ/ไก่ จิ้งหรีด และแหล่งแปรรูป

อาหาร/เครื่องดื่ม

นโยบายรัฐบาล การปลูกพืชพลังงาน

ทดแทนการเกษตรในเขตโซนนิ่ง การ

ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และ

เกษตรอัจฉริยะ

ตั้งอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC และ 

NSEC เป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาด้าน

ต่างๆ อาทิ Smart City ,Mice City ,TOD 

,Dry Port, Turck terminal ,Railway, 

Aeropolis, NeEC Bioeconomy          

นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว

แม้ว่ารายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP

ขยายตัวอย่ างต่อเนื่อง มีมูลค่ารวม 

11,034 ล้านบาท แต่ปัญหาด้านการค้า 

การลงทุน ผู้ประกอบการ SMEs และ

ตลาดสินค้า เป็นปัญหาส าคัญล าดับ 5

(38.0%) 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติด

เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

2019) มีอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นและการ

เคลื่อนย้ายแรงงานกลับจังหวัด

ภาคเกษตรผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ า 

เ ก ษต รก รข า ดคว า ม รู้ แ ล ะ ข า ด                 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่ม

ผลผลิต ประกอบกับภาวะภัยแล้ง

ฝนท้ิงช่วง

การส ารวจความเห็นชาวขอนแก่นต่อ

ประเด็นปัญหาส าคัญ ประจ าปี พ.ศ. 

2564 ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า และ

ตลาดรองรับสินค้าเกษตร เป็นปัญ

ส าคัญล าดับ 1 (57.4%)

กรอบกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำ
Key Drivers for Growth

SWOT
TOWS

กำรประเมินศักยภำพและวิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัด ด้ำนเศรษฐกิจ



แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) เพื่อการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร

2. การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า OTOP และ SMEs

3. การส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมนิเวศให้มีมูลค่าสูง

4. การส่งเสริมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการค้าการลงทุน
มูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรม

ชีวภาพ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า

5%
การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 

จ านวนโครงการต่อปี

2โครงการ/ปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น 

3%
รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า

10%

แผนพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2566-2570

การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

และการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

Cr.สยามไทยแลนด์ นิวส์



การสง่เสรมิและพฒันาสนิคา้ OTOP และ SMEs

WCC-World Craft City 
for Ikat (Mudmee)

ยอดจ าหน่ายของผูป้ระกอบการกลุม่ผา้ไหม  

4,397,866,285 บาท

(ขอ้มลู ณ 3 กนัยายน 2564)

กำรด ำเนนิงำนส ำคัญ



Non Khwao Model

จงัหวดัขอนแกน่ ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560(เพิม่เตมิ)” โครงการก่อสรา้งอาคารคดัแยกผกับา้นโนน
เขวา”

กำรด ำเนนิงำนส ำคัญ
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6772563 จ ำหน่ำย (ตัน)

2564 จ ำหน่ำย ตัน)

ผลลัพธก์ำรด ำเนินงำน
ผลลพัธก์ารด าเนินงานทีช่ดัเจนและวดัผลได ้เป็นผลจากการปรบัเปลีย่นใหเ้หน็ผลชดัเจน คอื ปรมิาณและ
มลูค่าของรายไดเ้กษตรกร ปี 2563 ปรมิาณ 553 ตนั มลูค่า 11 ลา้นบาท (เกบ็ไม่ทนัขายราคาต ่าบางสว่น 
ราคาเฉลีย่ 20 บาท/กก.) ปี 2564 ปรมิาณ 676.8 ตนั มลูค่า 12.7 ลา้นบาท (เกบ็ไดต้ามก าหนด ราคาต่อ
หน่วยสงูขึน้ 10-40 บาท/กก.) และทีช่ดัเจนอย่างเหน็ไดช้ดัคอืรปูแบบทางการตลาดไดเ้ปลีย่นไปจากเดมิ 
ทีต่อ้งพึง่พาการสง่ออกเป็นหลกั เป็น การจ าหน่ายภายในประเทศ และอกีรปูแบบคอื การคา้ระบบ
ออนไลน์ โดยอาศยัช่องทางการขนสง่ทีร่วดเรว็ ท าใหม้รีายไดเ้พิม่มากขึน้จากเดมิและยงัคง รกัษาราคา
ตลาด ไดอ้ย่างชดัเจน (ราคาต่อกโิลกรมั ระหว่าง 10-40 บาท/กก.)

กำรช่วยเหลือผูป้ระกอบกำรมะมว่ง
บ้ำนแฮด ในช่วงวกิฤติโควดิ -19

ยอดการจ าหน่ายมะม่วงน ้าดอกไมส้ทีอง ปี 2563
ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเพื่อการส่งออก ต.หนองแซง อ.
บ้านแฮด ข้อมูล  ณ วันที่  26 มีนาคม 2563 ถึง  30
เมษายน 2563 (36 วนั)

ยอดการจ าหน่ายมะมว่งน ้าดอกไมส้ทีอง ปี 2564 
ของกลุ่มวสิาหกจิชมุชนเพือ่การสง่ออก ต.หนองแซง
อ.บา้นแฮดขอ้มลู ณ วนัที ่4 มถุินายน 2564

กำรด ำเนนิงำนส ำคัญ



จิ้งหรีดเงินลำ้นแสนตอ ต ำบลบวัใหญ ่
อ ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแกน่



แผนพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2566-2570

การส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค

ประเด็นการพัฒนาที่



กำรประเมินศักยภำพและวิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัด ด้ำนท่องเท่ียว

การพัฒนา”การท่องเท่ียวจังหวัดแบบ

องค์รวม” บูรณาการกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจและการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์และวัฒนธรรม ให้เป็นเส้นทาง 

(Route) การท่องเท่ียวท่ีมีความดึงดูดใจ 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

ความงาม และแพทย์แผนไทยการจัด

มหกรรมกีฬานานาชาติ

การพัฒนาระบบโครงสร้าง

พื้นฐานและขนส่งสาธารณะให้

เ ข้ า ถึ ง แ หล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ด้               

อย่างสะดวก

มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ

ขายแพ็ค เกจการท่อง เ ท่ียวส าหรั บ

นักท่องเท่ียวคุณภาพท่ีให้ความส าคัญ

ค ว า ม คุ้ ม ค่ า ด้ า น ป ร ะ ส บ ก า รณ์                     

การท่องเท่ียวมากกว่าการคุ้มค่าเงิน

การพัฒนาทักษะบคุลากร การส่งเสริม

พัฒนาสิ นค้ า  OTOP ของ ท่ี ร ะลึ ก 

ร้านอาหารและท่ีพักให้มีคุณภาพ

ส่ ง เสริมการจัดประชุมและ             

การจัดแสดงสินค้านานาชาติ

มีสถานกงสุลใหญ่จีน เวียดนาม 

และลาว ฝรั่งเศส และเปรู

จังหวัดขอนแก่นได้รับเลือกเป็นนครแห่ง

ไมซ์ หรือ KHON KAEN MICE CITY 

โ ด ย เ ป็ น เ มื อ ง ท่ี มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม 

นิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการ

ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล

เป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคม

แ ล ะ โ ล จิ ส ติ ก ส์ ร ะ บ บ ร า ง                 

อากาศยานและโครงข่ายถนน

มีแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น  แ ล ะ มี ฐ า น

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถพัฒนา

ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้

ขาดแคลนแรงงานที่ตรงกับความ

ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด ใ น

ภาคอุตสาหกรรมและบริการ

ควรมี การ เพิ่ ม กิ จกรรมการ

ท่องเที่ยว ยืดระยะเวลาพ านัก 

สร้างรายได้ให้จังหวัด และเพื่อเพิ่ม

อั ตราการ เข้ าพั ก เพื่ อ ให้ เ ต็ ม

ความสามารถในการให้บริการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยังขาดการ

สร้างความดึงดูดใจ และขาดการ

น า เ ส น อ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง                  

อัตลักษณ์ของวิถีชีวิตชุมชน

กรอบกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
Key Drivers for Growth

SWOT
TOWS



แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย

4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเมืองแห่งการประชุมสัมมนา (MICE City)
รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

5%

จ านวนงาน MICE ที่เกิดขึ้น

ในจังหวัดขอนแก่น 

10งาน/ปี

จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

3%

การส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค
แผนพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2566-2570



Non Khwao ModelKHON KAEN MICE City 

การพฒันาดา้นการคา้และการลงทุนจงัหวดัขอนแกน่ ไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นเมอืง 
MICE City เมอืงแหง่ การจดัประชมุ สมัมนา และจดัแสดงนิทรรศการ หรอื ไมซ์ ซติี ้
แหง่ที ่5 ของประเทศไทย จากทัง้หมด 7 จงัหวดั/เมอืง

ONE STOP SERVICE 

เช่ารถห้องประชุม ห้องพัก แหล่งท่องเที่ยว

กำรด ำเนินงำนส ำคัญ



Non Khwao Model
KHON KAEN

GEO PARK

ยกระดบัอุทยานธรณขีอนแกน่จากอุทยานธรณปีระเทศไทยเป็นอุทยานธรณโีลก
ของยเูนสโก เพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิดา้นการทอ่งเทีย่วของ จงัหวดัขอนแก่น
พืน้ทีอุ่ทยานธรณขีอนแกน่ ตัง้อยูท่ีอ่ าเภอภเูวยีงและอ าเภอเวยีงเกา่ 

กำรด ำเนินงำนส ำคัญ



Non Khwao Model

เมอืงโบราณโนนเมอืงไดร้บัการศกึษา อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ปรบัปรุงภูมทิัศน์ และพฒันา
พืน้ทีม่าอยา่งต่อเนื่องนบัตัง้แต่มกีารคน้พบเมือ่ พ.ศ.2513 โดยความรว่มมอืทัง้จาก
ราชการสว่นทอ้งถิน่ สว่นกลาง และประชาชน ภายในเมอืงมกีารจดัตัง้ศูนยข์อ้มูล
เมอืงโบราณโนนเมอืงและอาคารจดัแสดงหลุมขดุคน้จ านวน 5 หลุม ซึง่ทางทอ้งถิน่ 
(อบต.ชมุแพ) และกรมศลิปากรไดด้แูลรกัษา คนู ้า อาคาร หลกัฐานทางโบราณคดี

NONMUANG 
HISTORICAL 

PARK

กำรด ำเนินงำนส ำคัญ



แผนพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2566-2570

การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล 

เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอจัฉริยะ
ประเด็น

การพัฒนาที่



การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง

อัจฉริยะ จะต้องสอดคล้องกับอัต

ลักษณ์ท้องถ่ินตามศักยภาพของเมือง

และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

การจั ดท า แผนแม่ บทการ

พัฒน าพื้ น ที่ อั จ ฉ ริ ย ะ ใ ห้

ครอบคลุมทุกอ าเภอ 

การส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมและ

บริการแห่งอนาคตการปรับโครงสร้างทาง

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ บ บ พ ลิ ก โ ฉ ม เ ร่ ง ด่ ว น                      

(Khon Kaen’s transformation) 

การสร้างนวัตกรรมของตนเอง อุตสาหกรรม

เศรษฐกิจฐานชีวภาพอุตสาหกรรมและ

บริการการแพทย์อุตสาหกรรมและบริการ

ดิ จิ ทั ล  ข้ อมู ล  แล ะปัญญาประดิ ษฐ์ 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบ

คมนาคม

ใช้โอกาสจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อ ที่ เกิดกระแสการเคลื่อนย้าย

แรงงานกลับสู่ ท้ องถิ่ นภูมิภาค จะเป็น

แรงผลักดันให้เกิดการใช้ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมศักยภาพ

ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

การมุ่งเน้นให้มีการพัฒนานวัตกรรมบริการ

ที่ สามารถอ านวยความสะดวกในการ

ด ารงชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ 

อาทิ  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

โทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลที่ทันสมัย

มี ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

มหาวิทยาลัยที่มี ศักยภาพด้าน

การวิจัยและการบริการสังคม

นักลงทุนจากต่างประเทศให้ความสนใจ

กาลงทุน ในพื้นท่ี และการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะร่วมกับจังหวัดขอนแก่น เช่น 

โครงการ K-City, UK-City

การเชื่อมกับนโยบายของกลุ่ม

จั งห วัดฯ ในการพัฒนากลุ่ ม

จังหวัดฯ สู่อุตสาหกรรมระบบราง        

และอากาศยาน

การได้เลือกเป็นเมือง Smart City และ

นโยบายภาครัฐดิจิทัล และการพัฒนา                           

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ขาดการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด

การมีส่วนร่วมจากพื้นที่อ าเภอใน

การขับเคลื่อนการด าเนินงาน

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะยังไม่

ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด  

ข าด แผนการขั บ เ คลื่ อน แล ะ

ง บ ป ร ะ ม าณสนั บ ส นุ น ก า ร

ด าเนินงานที่ชัดเจน

กำรประเมินศักยภำพและวิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัด ด้ำนกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ

กรอบกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
Key Drivers for Growth

SWOT
TOWS



1. การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของจังหวัด

2. การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่ออ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ การโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัล

ที่ทันสมัย เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2566-2570

การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล

เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

จ านวนพื้นที่หรือเขตอ าเภอที่ได้รับการพัฒนา

ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ไม่น้อยกว่า 

6 อ าเภอ/ปี

มูลค่าการลงทุนใน

จังหวัดขอนแก่น เพิ่มขึ้น

3%
มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่

ช่วยบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น 

3 โครงการ/ปี

แนวทางการพัฒนา



Non Khwao ModelSmart Mobility

ผลจากการด าเนินงานด้านระบบขนส่งทางรางต่าง ๆ ที่ผ่านมา ได้
สง่ผลท าใหส้ านกังานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วิจยัและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช .) ให้งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยแก่
มหาวทิยาลยัฯ วงเงนิ 100 ล้านบาท ในโครงการ “การวจิยัและพฒันา
ตน้แบบระบบรถไฟฟ้ารางเบาโดยใชช้ิน้สว่นทีผ่ลติภายในประเทศ : เพื่อ
ต่อยอดไปสู่การผลติในภาคอุตสาหกรรม” ในระยะเวลาด าเนินงาน 2 ปี
(2563-64)  

ความร่วมมอืด้านการพฒันาเมืองอจัฉริยะน่าอยู่ (Smart City)
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี โครงการ K-City 
Network Global Cooperation Program ด าเนินการในพืน้ทีส่่งเสริม
เมอืงอจัฉรยิะน่าอยู่จงัหวดัขอนแก่น เป็นโครงการส าคญัของรฐับาล
สาธารณรฐัเกาหลีในการส่งเสรมิการท างานร่วมกนัระหว่างภาครัฐ 
(Government-to-Government หรือ G-2-G) และพฒันาขอบเขต
ความสามารถของบุคลากรในการการพฒันาเมืองอจัฉริยะ (Smart 
City)

กำรด ำเนินงำนส ำคัญ



Non Khwao ModelApplication

“ด ำรงธรรมtracking” ระบบจัดกำรและติดตำมเรื่องรำวร้องทุกข์

ระบบบริหำรจัดกำรกำรประชุม EPAM กำรด ำเนินงำนส ำคัญ
Electronic provincial Administration 

Meeting

ผลกำรด ำเนินงำนสะสม พ.ศ. 2561-2564
ข้อมูล ณ กันยำยน 2564

ลดกำรใช้กระดำษ 

1,368,500
แผ่น

ลดค่ำถ่ำยเอกสำร 

684,250
บำท

ผลกำรด ำเนินกำร ต้ังแต่เปิดศูนย์ (30 ก.ค. 57) – ปัจจุบัน (22 พ.ย. 64)

จ ำนวนเรื่อง

1,938
เรื่อง

ลดระยะทำงมำติดตำมเรื่อง

152,878.74 
กม.

ลดระยะเวลำเดินทำง

6,006.97  
กม.

ลดค่ำใช้จ่ำยเดินทำงมำ
ติดตำมเรื่อง 

915,560.16  
บำท

กำรลดเวลำส่งต่อเรื่อง
ได้เร็วขึ้นเฉลี่ย 

5
วัน



Non Khwao Model
Smart Chumphae

: smart health

มุ่งพัฒนาด้านสุขภาพ สุขภาวะของประชาชนเป็นหลักด้วยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานในพืน้ที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ไดจ้ดัท าบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) ระหว่างที่ท า
การปกครองอ าเภอและองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ่นทุกแห่ง ในการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้เพื่ อให้
ประชาชนสามารถเขถงึทรพัยากรของรฐัไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะสงัคมของผูส้งูอายุและ
กลุ่มเปราะบางทีม่จี านวนเพิม่มากขึน้เรื่อย ๆ “การขบัเคลื่อนตามนโยบายสมารท์ซติี้
ของผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่น ดร.สมศกัดิ ์จงัตระกุล อ.ชุมแพ MOU กบั อปท. ทัง้ 
15 แห่ง เพื่อขบัเคลื่อนงานชิน้น้ีกถ็อืว่าประสบผลส าเรจ็เพราะว่ามอีงคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ทุกแห่งใหค้วามส าคญั”

1. แผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ Ltax 3000 เวอรช์ัน่ 4.0
2.Smart – Health การจดัการระบบสุขภาพอจัฉรยิะ 
3.Smart – Gabage ระบบการใหบ้รกิารช าระภาษ ี 
4.Smart – EMS ระบบการแพทยแ์ละรถฉุกเฉินอจัฉรยิะ 
5.E – Smart Service บรกิารเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีว 
6.Smart – I Pole การบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าสาธารณะอจัฉรยิะ และ 7.Smart – I 
Care wristband อจัฉรยิะเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอาย ุ/ ผูพ้กิาร

กำรด ำเนินงำนส ำคัญ



แผนพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2566-2570

การพัฒนาสังคมสุขภาวะ

ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ประเด็น

การพัฒนาที่



สนับสนุนกลไกสหวิชาชีพและหน่วยงาน 

one Home เพื่อสร้างต้นแบบ ( Social 

Lab) บูรณาการขับเคลื่อนทางสังคมและ

พัฒนาศักยภาพ อพม. ให้มีส่วนร่วม

ในการท างานด้านสังคม

การเสริมสร้างการจัดการสขุภาวะท่ีดี 

โดยสนับสนุนใหทุ้กภาคส่วนตัง้แต่

ระดับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสร้าง

เสริมสุขภาวะท่ีดีได้ด้วยตนเอง 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ี

ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สมั ย ใหม่ ม า ใช้ เพิ่ ม คุณภาพแล ะ

ประสิทธิภาพกับระบบบริการสุขภาพ 

สร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบตัิ

ใหม่และอุบัติซ้ าท่ีเกดิขึ้นอย่างรวดเร็ว 

โดยสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่าย

ในการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน

จากโรคระบาด

ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและ

การพัฒนาอาชีพตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีเหมาะสม สนับสนุน

การรวมกลุม่วิสาหกิจชุมชน

ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยการเพิ่ม

โอกาสการเข้าถึงการรับบริการขั้นพื้นฐาน

ทุกช่ วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม 

โดยเฉพาะกลุ่มเปาะบางที่มี รายได้น้อย 

แรงงานนอกระบบ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 

การเกิดโรคระบาดอุบัติใหม่ เช่น การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ส่ งผลกระทต่ อสุ ขภาพ                 

ความเชื่อมั่นในการลงทุน การค้า การผลิต 

การจ้างงาน  และการใช้ชีวิตประจ าวันของ

ประชาชน

คุณภาพการศึกษาพิจารณาจากข้อมูล

คะแนน ONET และ IQมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ซ่ึงยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยภาพรวม แต่ค่าสัดส่วน

ของเด็กที่มี EQไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

อยู่ที่ร้อยละ 83.22 ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ศูนย์กลางทางการแพทย์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

สถานบริการด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาล 31 แห่ง 

บุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดภาครัฐและเอกชน 

แยกเป็นแพทย์ จ านวน 718 คน ทันตแพทย์ จ านวน 

191 คน เภสัชกร จ านวน 275 คน พยาบาล จ านวน 

3,458 คน และพยาบาลเทคนิค จ านวน 31 คน 

การส ารวจความเห็นชาวขอนแก่นต่อประเด็น

ปัญหาส าคัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ปัญหา

ไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ขาดแรงงาน

ทักษะฝีมือ รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 

เป็นปัญส าคัญล าดับ 2 (53.7%)

เยาวชนคนรุ่นใหม่ขาดการสืบสาน ด้านภูมิ

ปัญญาวัฒนธรรม และขาดพื้นที่สร้างสรรค์

ของสภาเด็กและเยาวชนร่วมกับชุมชน

ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วท าให้เกิด

ความแออัดของชุมชน และการจราจร รวมทั้ง

ท าให้เกิดปัญหาความมั่นคงปลอดภัยใน  

ชี วิ ต แ ล ะทรั พย์ สิ น  พร้ อมทั้ ง ร ะ บบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไม่เพียงพอ

ต่อการรองรับการขยายตัวของตัวเมือง

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นภาระครอบครัว

และมีภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพและความพิการ

มีภาวการณ์พ่ึงพิงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51.5

ในปี พ.ศ. 2573 (วัยแรงงาน 100 คน 

ผู้สูงอายุ 52 คน 

กำรประเมินศักยภำพและวิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัด ด้ำนสังคม

กรอบกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
Key Drivers for Growth

SWOT
TOWS



แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะและความเป็นอยู่ดี

2. การส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้มีรายได้อย่างยั่งยืน

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี

แผนพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2566-2570
การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชากรจังหวัด

ขอนแก่น (อายุเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า

70 ปี

ดัชนีการพัฒนาคนจังหวัด

ขอนแก่น ไม่เกินล าดับที่

25ประเทศ

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการจัด

สวัสดิการและการพัฒนาทักษะอาชีพ 

100%



กำรแพทย์สำธำรณสุขและ
กำรใหบ้รกิำรรกัษำพยำบำลผู้ป่วย

ชนะเลศิสุดยอดสมารท์ซติีแ้ห่ง
เอเชยีแปซฟิิก (Smart City 
Asia Pacific Awards 2018)
(SCAPA 2018)

Public Health and 
Social  Services

Medical HUB
การใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลเพิม่ขึน้ (บรกิารผูป่้วยนอกเพิม่จาก 1 ลา้นครัง้  เป็น 3 ลา้นครัง้ต่อปี และบรกิารผูป่้วยใน
เพิม่จาก 50,000 ราย เป็น 150,000 รายต่อปี) เพิม่จ านวนการผลติแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขาจากจ านวน ปีละ 100 
คน เป็น 185 คน ตกึศนูยก์ลางทางการแพทย ์excellent A 20 ชัน้ ไดร้บังบประมาณ และเริม่ก่อสรา้งปี 2562

รองรบัประชากร 1.8 ลา้นคนในจงัหวดัขอนแก่น 10 ลา้นคน  ใน 10 จงัหวดั 
รอบขอนแก่น 21 ลา้นคนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ 650 ลา้นคนใน  
อนุภาคลุ่มน ้าโขงและจนีตอนใตร้องรบัผูป่้วยนอกประมาณ 1,000,000 คน/ปี และผูป่้วยในอกี 52,000 คน/ปี

งบประมาณ

4,300 ลา้นบาท

งบซือ้ครุภณัฑ์
ทางการแพทย ์

1,000 ลา้นบาท

ไทยฤทธ์ิพิชิตควำมพิกำร 
(Thai Reach toward ending disability)

ผูพ้กิารมอืสามารถเป็นเจา้ของกายอุปกรณ์มอืเทยีมฟรไีด ้เพื่อท างานชวีติประจ าวนัไดด้ขีึน้ 
ประหยดัค่าใชจ้่ายทัง้ ในสว่นราชการและประชาชน สรา้งโอกาสการอยู่ร่วมกนัอย่างเท่าเทยีม 

ปี 2563 ไดร้บัรางวลัเลศิรฐัสาขาบรกิารภาครฐั (Thai Reach) “ไทยฤทธิพ์ชิติความพกิาร”

Medicopolis เวชนคร

กำรด ำเนินงำนส ำคัญ



โครงกำรแก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไมต้ับ
และมะเรง็ทอ่น ำ้ดจีงัหวัดขอนแก่น

ในปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่เพราะจากประสบการณ์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี ค.ศ. 2002-2009 พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งตับราย

ใหม่ประมาณปีละ 1,200 ราย ในจ านวนนี้มากกว่าร้อยละ 80 คือผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดี  

โรคนี้พบในเพศชายมากว่าเพศหญิง และยังพบว่าร้อยละ 55 ของกลุ่มท่ีเป็นโรคเกิดกับประชากรวัย

ท างานที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอายุระหว่าง 40 – 60 ปี 

ซึ่งก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของคนในสังคมเป็น

อย่างมาก และแม้หน่วยงานทางสาธารณสุขจะพยายามรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ในการระวัง

ป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างต่อเนื่อง กระท่ังท าให้การระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับใน

ไทยลดลงเป็นล าดับ จากร้อยละ 36 ในปี  2531 มาเป็นร้อยละ 10 ในปี 2555 แต่ยังพบการติดเชื้อ

พยาธิใบไม้ตับในประชากรบริเวณรอบ ๆ แหล่งน้ าจืด อายุมากกว่า 40 ปี ผันแปรอยู่ระหว่างร้อยละ 

2 ถึงร้อยละ 70 และยังพบสถิติการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดีอยู่ระหว่าง 93 – 318 คนต่อแสนประชากร

ต่อปี ซ่ึงสถานการณ์อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งท่อน้ าดีไม่ได้มีแนวโน้มลดลงตามโรคพยาธิใบไม้ตับ

อย่างที่ควรจะเป็น

กำรด ำเนินงำนส ำคัญ









แผนพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2566-2570

การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลประเด็น

การพัฒนาที่



ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตัง้แต่ต้น

ทาง กลางทาง และปลายทาง ครอบคลุม

ขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูล

ฝอยติดเชื้อ และกากของเสีย

อุตสาหกรรม 

สร้างความรู้และความเข้าใจ ในการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม และการ

เตรียมความพร้อมในป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

จัดระบบขนส่งสาธารณะที่เอื้อต่อการเดินทาง

ของประชาชน จ ากัดการใช้สารเคมีป้องกัน

และก าจัดศัตรูพืช ลดการเผาอ้อย โดย

ส่งเสริมนโยบายลดปริมาณอ้อยไฟไหม้

การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพักผ่อน

หย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติ               

ในเขตชุมชนเมืองและชนบท 

พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 

เพื่อการแก้ไขและป้องกัน เฝ้าระวัง

ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สร้างความมั่นคงด้านน้ า การจัดให้มีน้ า

เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมือง

เพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชย์และบริการ 

และส่งเสริมให้มีการจัดการน้ าในภาวะ

วิกฤติท่ีเกิดจากน้ าท่วม ภัยแล้ง 

จังหวัดมีระบบชลประทานขนาดใหญ่ 3 แห่ง 

ชลประทานขนาดกลาง  15 แห่ ง  แล ะ

ชลประทานขนาดเล็ก 443 แห่ง และมีเขื่อน

อุบลรัตน์ ส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า              

การชลประทาน การบรรเทาอุทกภัยและ            

การประมง 

การใช้ท่ีดินส่วนใหญ่ร้อยละ 71.6 เพื่อ

การเกษตรกรรม รองลงมาร้อยละ 12.3

เป็นเนื้อท่ีป่าไม้ ร้อยละ 7.3 เป็นพื้นท่ี

ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 5.2 เป็น

แหล่งน้ า

ขยะมูลฝอยในจังหวัดขอนแก่น มีปริมาณขยะ

มูลฝอยที่เกิดขึ้น 441,894.6 ตัน/ปี  ปริมาณ

ขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 205,232.2 ตัน/ปี 

ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปก าจัด 323,094.3

ตัน/ปี  นั่นคือในแต่ละวันจะมีการก าจัดขยะ 

885.19 ตัน

ปัญหาน้ าท่วมในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น 

ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการก่อสรา้งอาคารบ้านเรือน

ที่กีดขวางทางน้ า และปัญหาขยะที่อุดตันท่อ

ระบายน้ า ท าให้น้ าระบายได้ไม่ทัน ประกอบกับ

ลักษณะพื้นที่ของตัวเมืองขอนแก่นตั้งอยู่ระหว่าง

จุดบรรจบของล าน้ าพอง 

ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้

แผ้ วถางป่ า เป็ นพื้ น ท่ี ท ากิ นท าการ

เกษตรกรรม โดยพบในบริเวณป่าดงลาน 

ท้องท่ีอ าเภอสีชมพู และป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าภู เวียง ท้องท่ีอ าเภอภู เวียงและและ

อ าเภอชุมแพ

การตรวจพบค่า PM 2.52.5และ 

PM 10ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจาก 

การท ากิจกรรมในเขตเมือง การเผาไหม้ขยะ 

เศษไม้แห้งเขตบ้านเรือน การผลิตของโรงงาน

อุตสาหกรรม มลพิษจากการคมนาคมในเขต

เมือง การก่อสร้าง และการเผาใบอ้อยสด

การส ารวจความเห็นของประชาชน

ประเด็นปัญหาส าคัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564

ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ภัยธรรมชาติ 

(ภัยแล้ง น้ าท่วม ฯลฯ) เป็นปัญหาส าคัญ

ล าดับที่ 3 (53.3%)

กำรประเมินศักยภำพและวิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัด ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม

กรอบกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
Key Drivers for Growth

SWOT
TOWS



แนวทางการพัฒนา

1. การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

2. การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3. การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

4. การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แผนพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2566-2570

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

จ านวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 

4000ไร/่ปี

จ านวนพื้นที่ทางการเกษตรที่

ได้รับแหล่งน้ าเกื้อหนุนเพิ่มขึ้น

2,500ไร/่ปี

ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย

ชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 

75%

จ านวนประชาชนตระหนักรู้ด้านการ

ป้องกันและรับมือภัยพิบัติ เพิ่มขึ้น 

3%

Cr.facebook อีสานมหานคร



ท าเสวยีนเพื่อแกไ้ขปัญหาฝุ่ นละออง 
ยอดรวมเสวยีนของอ าเภอ จ านวน 

37,859เสวยีน

การแกไ้ขปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (Pm2.5)
ณ ตุลาคม 2564 จงัหวดัปลูกต้นไม้ จ านวน 2,156,557 ต้น 
บนพื้นที่ จ านวน 25,680 ไร่จังหวดัได้รบัรางวลัการบริหาร
ราชการแบบ  มีส่วนร่วม “ขอนแก่นรวมใจ ลดมลพิษทาง
อากาศ  (PM .2.5) เพือ่คุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม”

การบริหารจัดการขยะ ผลงาน  “ถัง
ขยะล่องหนต าบลบ้านแฮด” ได้รบัรางวัล
การบรหิารราชการแบบมสีว่นร่วม “ถงัขยะ
ล่องหนต าบลบา้นแฮด”

บริหำรจัดกำรขอนแก่นน่ำอยู่ มุ่งสู่
เมืองต้นแบบเมืองส่ิงแวดล้อมที่ดี

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภำยในอำคำรศำลำกลำงจังหวัดและส่วนรำชกำร

“เสวียน”

“ขยะล่องหน”

หน่วยงาน

ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดสะสม

มิ.ย.-ธ.ค.62 มค.-ธ.ค.63 ม.ค.-ก.ย.64 ต.ค.-64

พื้นที่(ไร)่ ต้น พื้นที่ (ร่) ต้น พื้นที่(ไร)่ ต้น พื้นที่(ไร)่ ต้น พื้นที่(ไร)่ ต้น 

รวมอ าเภอ 5,367 189,735 5,765 359,615 4,064 219,547 157 41,278 15,382 812,253

รวมส่วน

ราชการ
543 20,076

663 190,527 67,15.5 823,055 11 300
10,297.50 1,344,304

ยอดสะสม 5,910 209,811 6,428 550,142 10,779 1,042,602 1,307 41,578 25,680 2,156,557

รำยงำนกำรปลูกต้นไม้

ขอนแก่นปลูกต้นไม้  
“2 ล้ำนต้น ภำยใน 3 ปี”

จดัเกบ็ใบไม้

3,019
ตนั

ลดฝุ่ นละออง

42,266.81
กก.

ณ ตุลาคม 64



KHON KAEN HUNG MALAENG

ศูนย์วิจัย ฯ สนับสนุนเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมเพาะเลี้ยงผีเสื้อกลางวัน 

ในพื้นท่ี ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นผู้ประกอบการส่งออกดักแด้ 

จ านวน ๒๕ ราย โดยอยู่ภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืนของศูนย์วิจัยฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

(ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  ส่งดักแด้ผีเสื้อกลางวันไปประเทศ

อังกฤษ ๕๑ ครั้ง และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ๒๔ ครั้ง สร้างรายได้ให้กับเกษตร ต าบลนา

หนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน ๑,๒๐๘,๔๗๔ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดพัน

หกร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๓) ส่งดักแด้ผีเสื้อกลางวันไปประเทศอังกฤษ ๓๐ ครั้ง ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ

เรสต์ ๑๐ ครั้ง และส่งภายในประเทศจ านวน ๑๕ ครั้ง สร้างรายได้ให้กับเกษตร ต าบลนาหนอง

ทุ่ม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน ๓๒๘,๗๒๕ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ด

ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และไม่ได้ส่งส่งผีเสื้ออีกเลยเนื่องจากผลกระทบจาก COVID – 19

กำรด ำเนินงำนส ำคัญ



แผนพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2566-2570

การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วมประเด็น

การพฒันาที่



ปรับปรุง/ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 

CCTV ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เพื่อระงับ

เหตุ/ลดความสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้นกับ

ชี วิ ต  ร่ า งกายแล ะทรัพย์ สิ นของ

ประชาชน

เสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครรักษา

ความสงบเรียบร้อยในชุมชุน ศูนย์

ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันและลดการ

สูญเสียจากสาธารณภัย และภัยพิบัติ

มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้

กฎหมายให้ครอบคลุมทุกมิติ ในการ

แก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหา

ด้ านจราจรและอุ บั ติ เหตุ ทา งถนน                

ความรุนแรงในสังคม และการเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมือง 

ด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรักสามัคคี

ปรองดองในทุกระดับ รวมท้ังส่งเสริมให้

ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

ช าติ อยู่ ร่ ว มกั นอย่ า ง สั นติ สุ ข แล ะ

ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

เพ่ิมประสิทธิภาพ การสกัดกั้นการน าเข้า

ส่งออกยาเสพติด ท าลายแหล่งผลิตและแหล่ง

ซ้ือขายในจังหวัด รวมทั้ง การเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนการปรับ

ระบบนิเวศไม่เอื้อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าไปยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มุ่งเน้นให้มีการป้องกัน การเตรียมการ

รับมือ และการฟื้นฟู โดยใช้กลไกการ

แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการน าเทคโนโลยี

และนวัตกรรมมาพัฒนางานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยด้วย

จังหวัดมีการเสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ โดยมีศูนย์อ านวยการจิตอาสา

พระราชทานจังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนการ

จั ดกิ จกรรมจิ ตอาสาพัฒนาในพื้ นที่ 

ครอบคลุมทุกอ าเภอ อย่างต่อเนื่อง

การส ารวจความเห็นชาวขอนแก่นต่อ

ประเด็นปัญหาส าคัญ ประจ าปี พ.ศ. 

2564 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป็นปัญส าคัญล าดับ 4 (39.5%) 

ด้านแรงงานต่างด้าวท่ีอยู่อาศัยในจังหวัด

ขอนแก่ น  มี แนว โน้ ม เพิ่ มสู งขึ้ น  เมื่ อ

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ านมา ณ เดือน

มิถุนายน 2563 จ านวน 6,514 คน และปี   

พ.ศ. 2564 ในช่วงเวลาเดียวกัน มีจ านวน 

6,701 คน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

มีจานวนปรับเพิ่มขึ้น โดยในปี 2563

มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จ านวน 12

คน ต่อประชากรแสนคน

คว า มก้ า ว หน้ า ด้ า น เ ทค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ การสื่อสารออนไลน์ท ามี

การน า เสนอข่ าวสาร/ข้อมูล ท่ี ไม่

ถูกต้องและบิดเบือนจากข้อเท็จจริง

อย่างรวดเร็ว ท าให้การตรวจสอบยาก

ปัญหาด้านยาเสพติดเป็นลักษณะของ

เส้นทางผ่านเพื่อไปยังจังหวัดต่างๆ มี

คดียาเสพติด จ านวน 7,433 คดี 

ลดลงจากปีท่ีผ่านมา จ านวน 417 คดี 

หรือร้อยละ 5.31

ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีมี ไว้ เพื่อ

ป้องกันชีวิต ทรัพย์สิน และเหตุร้ายท่ี

อาจเกิดขึ้น ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

กำรประเมินศักยภำพและวิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัด ด้ำนควำมม่ันคง

กรอบกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
Key Drivers for Growth

SWOT
TOWS



แนวทางการพัฒนา

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน

2. การป้องกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ

3. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในสังคม

4. การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

5. การป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2566-2570

การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาอุทกภัยลดลง 

อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

จราจรทางบกลดลง 

5%
ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต 

ร่างกาย และเพศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

85%(คดีที่รบัแจ้ง)

จ านวนอ าเภอที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้

ความเข้าใจถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ

26อ าเภอ5%



TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดขอนแกน่

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิตามแผนประชารฐัโดยการมสี่วนร่วมของชมุชน
ในพืน้ที ่ประกาศเป็นวาระจงัหวดั ใหน้โยบายทุกภาคส่วนใช้ TO BE NUMBER ONE เป็น
เครื่องมอืในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ การด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE
จงัหวดัขอนแก่น ปี 2563 จงัหวดัขอนแก่นผ่านการประเมนิประเภทจงัหวดั TO BE
NUMBER ONE ทีส่ามารถรกัษามาตรฐาน พรอ้มเป็นตน้แบบระดบัยอดเพชร ปีที ่6

กำรด ำเนินงำนส ำคัญ



กำรขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ
จังหวัดขอนแก่น

(Smart City)



การขับเคล่ือนเมืองอัจฉริยะจังหวัดขอนแก่น 

(Smart City)
จังหวัดขอนแก่นมีการด าเนินการตามแนวนโยบายของ

คณะรัฐมนตรีและรัฐบาลในการขับเคล่ือนเมืองอัจฉริยะมาตลอด

นับต้ังแต่เริ่มแรก มีความก้าวหน้าเป็นล าดับ โดยจังหวัด

ขอนแก่นให้ความส าคัญกับนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ   

ถือเป็นนโยบายส าคัญของจังหวัด มีการบรรจุเป็นยุทธศาสตร์

เป็นการเฉพาะไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นฉบับปัจจุบัน 

นอกจากน้ันมีเหตุการณ์ท่ีส าคัญท่ีเกิดข้ึนและเป็นผลส าเร็จจาก

การท างานขับเคล่ือนโยบายดังกล่าวของจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นได้รับการประกาศเปน็เมืองอัจฉริยะ

พร้อมได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะครบท้ัง 7 ด้าน 



Khon Kaen Smart City

เมืองขอนแก่น

ภูเวียงเวียงเก่ำ

สีชมพู

ชุมแพ

ภูผำม่ำน

หนองเรือ

อุบลรัตน์ น ้ำพอง กระนวน

ซ ำสูง

บ้ำนแฮดมัญจำคีรี

บ้ำนฝำง

พระยืน

โคกโพธิ์ไชย บ้ำนไผ่
ชนบท

แวงใหญ่

แวงน้อย พล

หนองสอง
ห้อง

เปือยน้อย

โนนศิลำ

Phase 1

Phase 2

อ ำเภอเมืองขอนแก่น

อ ำเภอน ้ำพอง

อ ำเภอบ้ำนไผ่

อ ำเภอชุมแพ

อ ำเภอชนบท

อ ำเภอภูเวยีง

อ ำเภอเวียงเก่ำ

อ ำเภอพล

อ ำเภอเขำสวนกวำง

อ ำเภออุบลรัตน์

ด้ำนพลังงำน
และกำรผลิต
อำหำรเพ่ือ
สุขภำพ

Smart Mobility
Smart Living

Smart Economy  
Dry Port 

Geo Park
aviation

TOD
Medicopolis

Railway Innopolis



อ ำเภอเมืองขอนแก่น

Smart Living

Smart Economy Smart Environment

Transit-oriented development Medicopolis เวชนคร

Railway Innopolis

Smart Mobility

TOD

International 
Airport



อ ำเภอน ้ำพอง อ ำเภอบ้ำนไผ่ อ ำเภอชุมแพ อ ำเภอชนบท อ ำเภอภูเวยีง อ ำเภอเวียงเก่ำ

ส ถานีร ถไฟ
คว าม เร ว็ ส งู

ร ถไฟ ส ายให ม ่
นคร ส ว ร ร ค-์
บา้นไผ่

ร ถไฟ ทางคู่
จริ ะ-ขอ นแกน่

ร ถไฟ ส าย
บา้นไผ-่
นคร พนม

คลงัน ้าม นัภาคอ สี าน Dry Port

การพฒั นา
อากาศ ย าน
และการบนิ 
ส นาม บนิ
น ้าพอง 237

ส ถานขีนสง่สินคา้ 
(Truck Terminal)

418 ไร ่

234 ไร ่

600-1,800 ไร ่

One  stop service
ผา่ตดัครบวงจร

Khon Kaen
Geopark

เม อื งแห ง่ผา้ม ดัห ม ี่โล ก

Smart City Phase 1
Smart Living Smart Economy Smart Environment

Smart Mobility

Smart Economy

จังหวัดขอนแก่น



อ ำเภอพล
อ ำเภอเขำสวนกวำง อ ำเภออุบลรัตน์

Smart City Phase 2

ไกย่า่ง
เขาส วนกวาง

ส วนส ตัว ข์อนแกน่ เขื่อนอุบล ร ตัน์

บา้นห นองบวันอ้ ย  ผา้ไห ม ฮ ตีสิบส อง
และผา้ไห ม ลายแคนแกน่คนู

Smart Economy Smart Economy Smart Environment

จังหวัดขอนแก่น



การขบัเคล่ือนการด าเนินงานทุกมิติ
จงัหวดัขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์โควดิ 19



กำรด ำเนนิงำน

ด้านการเฝ้าระวัง

1.การสุม่ตรวจคน้หาเชิงรุก
2. การพฒันาศกัยภาพ
บคุลากร
3. การเตรียมความพรอ้ม
สถานท่ีกกักนั
4. การติดตามเฝา้ระวงัและ
การดแูลโดยอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น 
(อสม)

ด้านการแพทย์
1.การก าหนดแนวทางการ
ดแูลและการสง่ตอ่
2.การเตรียมความพรอ้มดา้น
อปุกรณแ์ละเวชภณัฑ ์รวมถงึ
การสนบัสนนุระบบบรกิาร
3. การบรหิารจดัการเตียง 
และโรงพยาบาลสนาม
4. การตรวจทาง
หอ้งปฏิบตัิการ (Lab)

ด้านการสื่อสารความเสี่ยง
1.การใหค้วามรูเ้รื่องโรคโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. การผลิตสื่อเพ่ือสรา้งการรบัรู ้
3. การเฝา้ระวงัข่าวลือ จากชอ่งทางต่างๆ  
และตอบโตอ้ยา่งเหมาะสม และรวดเรว็
4. การจดัตัง้สายดว่นโควิดจงัหวดั
ขอนแก่น 
5. สถานบรกิารสาธารณสขุทกุแหง่จดัท า
ปา้ยประชาสมัพนัธแ์จง้เตือนประชาชน
6.มีการบรูณาการการท างานของทกุ
หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนและทกุ
ภาคสว่น 





ผลส ำเร็จ

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

Content  Here



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2

ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ

ผลส ำเรจ็ของกำรบรหิำรจดักำรภำครัฐ 4.0

รางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2564 (7 ผลงาน)
- รางวัลคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า

- รางวัลคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ รายหมวด

หมวด 1 ด้านการน าองค์การและความรบัผิดชอบตอ่สังคม

- รางวัลบรกิารภาครัฐ “การช่วยเหลือผู้ประกอบการมะม่วงบ้านแฮด

ในช่วงวิกฤตโควิด ๑๙”

- รางวัลการบรหิารราชการแบบมสี่วนรว่ม “จิ้งหรีดเงินล้านแสนตอ”

- รางวัลการบรหิารราชการแบบมสี่วนรว่ม “โนนเขวาโมเดล”

-รางวัลการบรหิารราชการแบบมสี่วนรว่ม “ขอนแก่นรวมใจ ลดมลพิษทางอากาศ (PM 

.2.5) เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

- รางวัลการบรหิารราชการแบบมสี่วนรว่ม “ถังขยะล่องหนต าบลบ้านแฮด”

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2564 ประเภทภาครัฐ ระดับดีเด่น

2561

2562
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า

ประกาศยกย่องชมเชยจังหวัดต้นแบบ 4.0 ประจ าปี 2562

รางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2563 (6 ผลงาน)
- รางวัลคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า

- รางวัลคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ รายหมวด

หมวด 3 ด้านผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- รางวัลบริการภาครัฐ “Thai Reach ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ”

- รางวัลบริการภาครัฐ “ด ารงธรรม tracking”

- รางวัลบริการภาครัฐ “Khon Kaen Government Spending Model”

-รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนรว่ม “โครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น”

2563

2564



 ยกย่องชมเชยจังหวัดขอนแก่นเป็น “จังหวัดต้นแบบ 4.0” 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 คัดเลือกนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่ 

เป็น 1 ใน 5 คน ยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจ าปี 2563

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย



จดักจิกรรมวนัต่อตา้นคอรร์ปัชัน่สากล (ประเทศไทย) 
วนัที ่9 ธนัวาคม 2563

กำรประพฤติปฏบิตัิตำมหลักนติธิรรม 
ควำมโปรง่ใส และควำมมจีรยิธรรม



จงัหวดัขอนแก่น ประกาศเจตนารมณ์ดา้นการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน
ให้กบัทุกภาคส่วนรบัทราบและถือปฏิบตัิ โดยมีเป้าหมาย ให้การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในจงัหวดัขอนแก่นลดลงโดย สงัคมรูห้น้าที่ เคารพสทิธมินุษยชน และ
ไดร้บัการคุม้ครองอยา่งเป็นธรรม

จังหวัดขอนแก่นได้รับรำงวัลองค์กร
ต้นแบบด้ำนสิทธิมนุษยชน ประจ ำปี 2564
ประเภทภำครัฐ ระดับดีเด่น



กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ก่อนกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร



การสร้างการรับรู้ ใน เรื่ องคุณภาพการด า เนินงาน 
ประสทิธภิาพการสือ่สาร และการปรบัปรุงการท างานของ
หน่วยงานในจงัหวดัขอนแก่นให้สาธารณชนได้รบัทราบ
อยา่งต่อเนื่อง

กำรสรำ้งกำรรบัรู้



ขอบคุณครับ


