


จังหวัดขอนแก่น ( Khon Kaen ) 

ห่างจากกรุงเทพฯ 445 กม. 

เนื้อท่ี 10,886 ตร.กม  

แบ่งออกเป็น 26 อ าเภอ 199 ต าบล 2,331 หมู่บ้าน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 225 แห่ง  
(1 อบจ. / 85 เทศบาล / 139 อบต. ) 

ที่มา : กรมการปกครอง 
กรงส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 



ประชากร ( Population ) 
1,801,753 คน 

เกิด 
17,628 คน 

ตาย 
14,381 คน 

ย้ายเข้า 
74,412 คน 

ย้ายออก 
73,429 คน 

597,845 
หลังคาเรือน 

ข้อมูล : ธันวาคม 2559 
ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 



เศรษฐกิจครัวเรือน 

รายได้เฉลี่ย 21,337 บาท 
รายจ่ายเฉลี่ย 16,880 บาท 

หนี้สินเฉลี่ย 62,493 บาท 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด : 187,348 ล้านบาท / ต่อคน : 107,565 บาท 

ข้อมูล : การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558 จังหวัดขอนแก่น 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

*ครัวเรือน/เดือน 

ข้อมูล : ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2557 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 

ผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยจังหวัดขอนแก่น 452,835 คน 

2,219 69,215 79,197 302,204 
สนง.คลังจังหวัด 

3.2% ของประเทศ (ทั่วประเทศ 14,014,166 คน) 

ข้อมูล : ณ วันที่ 26 พ.ค. 2560 
ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดขอนแก่น 



ธนาคารพาณิชย์ 122 สาขา 

เงินฝาก 93,503 ล้านบาท 

สินเชื่อ 133,707 ล้านบาท 

ธนาคารออมสิน 20 สาขา 

เงินฝากเผื่อเรียกคงเหลือเมื่อสิ้นปี 11,855 ล้านบาท 

เงินฝากประจ าคงเหลือเมื่อสิ้นปี 1,253 ล้านบาท 

ข้อมูล : ปี 2558 
ที่มา : ธนาคารออมสิน ภาค 11 จังหวัดขอนแก่น 

ข้อมูล : ปี 2558 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ต้นทุนที่ลูกค้าเป็นหนี้ 29,872.3 ล้านบาท 

กู้เพื่อประกอบอาชีพ 25,390.2 ล้านบาท 

กู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือคุณภาพชีวิต 4,124.7 ล้านบาท 

กู้เพื่อรอผลการผลิต 170.8 ล้านบาท 

กู้เพื่อช าระหนี้ภายนอก 186.6 ล้านบาท 

ข้อมูล : ปี 2558 
ที่มา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น 



สถานประกอบการอุตสาหกรรม 
4,175 แห่ง 

111,891 ล้านบาท 
คนท างาน 56,535 คน 

31,084 คน 25,451 คน 
ข้อมูล : ปี 2559 
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 

เงินทุนรวม 



แรงงานในจังหวัด 

อยู่ในก าลังแรงงาน 925,154 คน 

มีงานท า 903,528 คน 

ว่างงาน 8,566 คน 

รอฤดูกาล 13,060 คน 

แรงงานนอกระบบ 617,970 คน 

แรงงานต่างด้าว 5,477 คน 

ค่าแรงขั้นต่ า 308 บาท 

ข้อมูล : ปี 2559 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น 



การใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ทั้งหมด 6,803,744 ไร่ 

ป่า  
730,582 ไร่ 

การเกษตร 
4,219,573 ไร่ 

นอกการเกษตร 
1,853,588 ไร่ 

การถือครองพื้นที่ทางการเกษตร 

เนื้อที่ของตนเอง 3,174,618 ไร ่

เนื้อที่ของคนอื่น 1,044,955 ไร ่
ข้อมูล : ปี 2557 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



ข้าวนาป ี

เนื้อที่เพาะปลกู 2,795,531 ไร ่

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,214,818 ไร่ (79.2%) 

ผลผลิต 877,932 ตัน 

การปศุสัตว์ 

โค 120,861 ตัว 

กระบือ 23,126 ตัว 

สุกร 208,527 ตัว 

แพะ 762 ตัว 

ไก่ 6,309,673 ตัว 

เป็ด 374,771 ตัว 
ข้อมูล : ปี 2558 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
ข้อมูล : ปีเพาะปลูก 2558/2559 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 



การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
43,987 ครัวเรือน เนื้อที่รวม 24,936 ไร ่

24,914 บ่อ 22 กระชัง 
ผลผลิต 7,775,163 กิโลกรัม 

ปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้จากแหล่งน้ า 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนทัง้ปี 1,006.1 มิลลิลิตร 

อุณภูมิเฉลี่ย 27.6 องศาเซลเซยีส 

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 69.9% 

4,458.8 ตัน ข้อมูล : ปี 2558 
ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ข้อมูล : ปี 2558 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดขอนแก่น 



การท่องเที่ยว 

มีผู้มาเยี่ยมเยือน 3,881,646 คน 

ชาวไทย 3,818,917 คน ชาวต่างชาติ 62,729 คน 

ระยะเวลาเข้าพกัเฉลี่ย 2.61 วัน 
จ านวนผู้เข้าพักแรม 1,462,423 คน 

ห้องพัก 6,603 ห้อง รายได้จากนักท่องเที่ยว 

10,756.4 ล้านบาท 
ข้อมูล : ปี 2558 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 



ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น 


