ข้อมูลประวัติจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัด
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง เมื อ งขอนแก่ น ตั้ ง อยู่ ใ นจุ ด ที่ ถนน
มิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออกตะวัน ตก) ตั ดผ่ าน ซึ่ง เป็ น เส้ น ทางส าคัญในการเดิ นทางจากภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อตอนกลางเข้ าไปสู่
ภาคเหนือตอนล่างที่อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และเดินทางเข้าสู่ ประเทศลาวทางด้านทิศใต้ของลาว
อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออกติดกับจังหวัด
มหาสารคามและจังหวัดกาฬสิน ธุ์ ทิศใต้ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันตกติดกับ
จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์
สัญลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแก่น
คำขวัญประจำจังหวัด : พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่น
นครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก

ตรำประจำจังหวัด : รูปพระธาตุตั้งอยู่บนตอมะขาม ขนาบสองข้างด้วยต้นไม้

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นกัลปพฤกษ์ (Cassia bakeriana)

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูน (Cassia fistula)
สัตว์นำประจำจังหวัด : ปลาพรมหรือปลาตาแดง (Osteochilus melanopleurus)
วิสัยทัศน์จังหวัด : ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน

ลักษณะรูปร่ำงของจังหวัด : ลักษณะรูปร่างของจังหวัดขอนแก่นมีรูปร่างคล้ายกับไม้ตะขอที่ใช้คล้องช้าง
ประวัติศำสตร์ กำรตังถิ่นฐำน
แม้ ข อนแก่ น จะเป็ น บ้ า นเมื อ งที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ เ มื่ อ ราวร้ อ ยกว่ า ปี ม านี้ ก็ ต าม แต่ ใ นอดี ต กาลยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ ในบริเวณเขตจังหวัดขอนแก่นเคยมีชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ได้เข้ามาอาศัยก่อนแล้ว เช่น การ
ค้นพบแหล่งโบราณคดีที่บ้านโนนนกทา อาเภอภูเวียง พบว่ามีเครี่องปั้นดินเผาที่มีอายุยาวนาน ต่อมาชุมชน
เหล่านี้กลายเป็นเมืองขึ้นในสมัยทวารวดี ก่อนที่ขอมจะมามีอานาจในดินแดนส่วนนี้ เช่น พบแหล่งโบราณคดีที่
วัดศรีเมืองแอม อาเภอเขาสวนกวาง ซึ่งปรากฏจารึกศรีเมืองแอมที่ขอมได้เข้ามามีอานาจในดินแดนส่วนนี้หรือ
ที่ปรากฏเป็นปรางค์กู่ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
ประวั ติ ศ าสตร์ พื้ น ที่ ส่ ว นนี้ ยั ง เป็ น หมู่ บ้ า นเล็ ก ๆ กระจั ด กระจายกั น ตามพื้ น ที่ ร าบสู ง ในปี พ.ศ.
2322 ขณะนั้นเมืองเวียงจันทน์ได้เกิดเหตุพิพาทกับกลุ่มของเจ้าพระวอจนถึงกับยกทัพไปตีค่ายของเจ้าพระวอ
แตกที่บ้านดอนมดแดง (อุบลราชธานีปัจจุบัน) และจับเจ้าพระวอประหารชีวิต สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงถือ
ว่าฝ่ายเจ้าพระวอเป็นข้าขอบขัณฑสีมาของไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับ
เจ้าพระยาสุรสีห์ยกทัพขึ้นไปตีเวียงจันทน์ จากนั้นจึงได้ยกทัพกลับมายังกรุงเทพมหานคร พร้อมกับได้อัญเชิญ
พระแก้วมรกต พระพุทธปฏิมากร และพระบางกลับมาถวายแต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วย
เจ้าแก้วบุ ฮม (แก้ว บรม) กับพระยาเมืองแพน (หรือเพี้ยเมืองแพน) สองพี่น้อง ซึ่งเป็นโอรสของเจ้า
แสนปัจจุทุม (ท้าวแสนแก้วบุฮม) ได้ยกกองทัพจากบ้ านเพี้ยปู่ เขตแขวงเมืองทุละคม (ธุระคม) ซึ่งขึ้นกับเมือง
เวียงจันทน์ในทุกวันนี้ ข้ามแม่น้าโขงมาตั้ งถิ่นฐานที่อยู่บ้านโพธิ์ตาก (บ้านโพธิ์ตาก ตาบลบ้านกง อาเภอเมือง
ขอนแก่น) และบ้านยางเดี่ยว บ้านโพธิ์ศรี (บ้านโพธิ์ศรี ตาบลบ้านโนน อาเภอกระนวน) บ้านโพธิ์ชัย (บ้านโพธิ์
ชัย อาเภอมัญจาคีรี) เมืองมัญจาคีรีหรืออาเภอมัญจาคีรี ปรากฏอยู่ในทาเนียบมณฑลอุดร กล่าวว่า เมื่อ พ.ศ.
2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองขึ้นชื่อเมืองมัญจาคีรี โดยมีจางวางเอก
พระยาพฤติคุณธนเชษ (สน สนธิสัมพันธ์) เป็นเจ้าเมืองคนแรกเมื่อ พ.ศ. 2433-2439 เจ้าเมืองคนที่ 2 คือ พระ
เกษตรวัฒนา (โส สนธิสัมพันธ์) เมื่อ พ.ศ. 2439-2443 และมีปรากฏประวัติเมืองมัญจาคีรีในหนังสือประวัติ
จังหวัดในประเทศไทย ในห้องสมุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บ้านสร้าง บ้านชีโหล่น (อยู่ใน
เขตเมืองสุวรรณภูมิ อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบัน)
ในปัจจุบัน บางบ้านก็อยู่ในเขตอาเภอเมืองขอนแก่น บางบ้านก็อยู่ในเขตอาเภอน้าพอง บางบ้านก็อยู่ใน
เขตอาเภออาจสามารถ (จั งหวัดร้ อยเอ็ด) บางบ้านก็อยู่ในเขตจังหวัดยโสธร บางบ้านก็อยู่ที่ อาเภอมัญจา
คีรี และบางบ้านก็อยู่ที่อาเภอคาเขื่อนแก้ว (จังหวัดยโสธร) เป็นต้น ทั้งนี้เป็นเพราะได้มีการเปลี่ยนแปลงเขต
เมืองในสมัยหลัง ๆ ต่อมานั่นเอง
เจ้าแก้วบุฮมได้อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านโพธิ์ชัย พระยาเมืองแพนอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่
ในบ้านชีโหล่น คุมไพร่พลคนละ 500 คน ขึ้นกับเมืองท่งหรือเมืองสุวรรณภูมิ ครั้นต่อมาอีกราว 9 ปี ในปี พ.ศ.

2331 เพี้ยเมืองแพนก็ได้พาราษฎรและไพร่พลประมาณ 330 คน ขอแยกตัวออกจากเมืองสุวรรณภูมิไปตั้ง
บ้านเรือนอยู่ที่ฝั่งบึงบอน ยกขึ้นเป็นเมืองที่บ้านดอนพยอมเมืองเพี้ย (ปัจจุบันคือ บ้านเมืองเพี้ย ตาบลเมือง
เพี้ย อาเภอบ้านไผ่)
บึงบอนหรือดอนพยอมในปัจจุบันได้ตื้นเขินเป็นที่นาไปหมดแล้ว แต่ก็ยังปรากฏเป็นรูปของบึงซึ่งมีต้น
บอนขึ้น อยู่ ม ากมาย ต่อ มาก็ได้ รั บ พระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ เมื องแพนเป็น พระนครศรี บริ รักษ์ เจ้าเมือ ง
ขอนแก่น ดังปรากฏข้อความในพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานของหม่อมอมรวงศ์วิจิตรว่า
เอกสารพงศาวดารอีสานฉบับพระยาขัติยวงศา (เหลา ณ ร้อยเอ็ด) ได้กล่าวถึงการตั้งเมืองขอนแก่นว่า
“...ได้ทราบข่าวว่าเมืองแพน บ้านชีโล่น แขวงเมืองสุวรรณภูมิ พาราษฎร ไพร่พลประมาณ 330 คน
แยกจากเมืองสุวรรณภูมิไปขอตั้งฝั่งบึงบอนเป็นเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เมืองแพนเป็นพระนคร
ศรีบริรักษ์ ผู้ว่าราชการเมืองขอนแก่น...” ขอนแก่นจึงได้ที่มาว่าเป็นเมืองคู่กับมหาสารคามนั้นเอง
กำรย้ำยถิ่นฐำนเมืองขอนแก่น
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2339 ได้มีการย้ายเมืองขอนแก่น
ไปตั้งอยู่ที่บ้านหนองเหล็ก (ตาบลแพง อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในปัจจุบัน) โดยได้ขอขึ้นตรงกับ
กรุงเทพมหานคร คือจะขอส่งส่วยต่อกรุงเทพมหานครโดยตรง ไม่ผ่านเมืองสุวรรณภูมิ เพราะให้เหตุผลว่า บ้าน
ดอนพยอมเมืองเพี้ยอยู่ใกล้กับแขวงเมืองนครราชสีมา ซึ่งก็เป็นจริง เพราะอยู่ใกล้กับเมืองชนบทอันเป็นแขวง
เมืองนครราชสีมาอยู่ขณะนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว เข้าใจว่าเจ้าเมืองในขณะนั้นอยากจะแยกตัวออกเป็น
อิสระ คืออยากจะแยกออกมาเป็นเมืองใหญ่อีกต่างหาก การย้ายเมืองครั้งนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ท้าวคาบัง (บุตรเจ้าแก้วบุฮม) เป็นพระนครศรีบริรักษ์ เจ้าเมืองขอนแก่นต่อมา
ในปี พ.ศ. 2352 ได้ย้ ายเมืองจากบ้านหนองเหล็กไปตั้งเมืองอยู่ที่บ้านดอนพันชาด (เขตตาบลบ้าน
แพง อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม) พระนครศรีบริรักษ์ (คาบ้ง) ได้ถึงแก่กรรม จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เจ้าราชบุตร (ท้าวคายวง) น้องชายของพระนครศรีบริรักษ์ (คาบ้ง) ซึ่งมีความดีความชอบจากการไป
ราชการสงคราม ขับไล่กองทัพพม่าออกไปจากเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้น เป็นที่ “พระนครศรีบริรักษ์ บรมราช
ภักดี ศรีศุภสุนทร” เจ้าเมืองขอนแก่น
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2381 เมืองขอนแก่นก็ได้ย้ายจากบ้านดอน
พันชาดไปตั้งอยู่ที่ริมฝั่งบึงพระลับโนนทอง คือบ้านเมืองเก่า ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน ซึ่ง
เมื่อก่อนเรียกว่า "บ้านโนนทอง" ต่อมาเมื่อย้ายเมืองไปอยู่ที่นั่น จึงเรียกว่าบ้านเมืองเก่า สาเหตุที่ย้ายเมืองนั้น
เล่ากันว่า เกิดการแย่งราษฎรไพร่พลขึ้น และเกิดแผ่นดินแยกที่ถนนกลางเมือง มีโรคภัยไข้เจ็บผู้คนล้มป่ วยกัน
มาก จึงถือว่าที่ตรงนั้นไม่เป็นมงคลต่อการอยู่อาศัย จึงย้ายเมืองอีกครั้งหนึ่ง จากบึงพระลับโนนทองไปตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกที่บ้านโนนทัน (อยู่ในตาบลพระลับ อาเภอเมืองขอนแก่นปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2398 พอดีพระ

นครศรีบริรักษ์ (คายวง) ได้ถึงแก่อนิจกรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวอินธิวงษ์ บุตรคนเล็กของพระ
ยานครศรีบ ริรักษ์ เป็น เจ้ าเมืองขอนแก่น เพราะมีวิชาความรู้ดีกว่าพี่ชายคนอื่น ๆ โดยได้รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็นพระยาในราชทินนามเดิมของบิดาสืบมา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2407 ท้าวอินธิวงษ์เจ้าเมืองขอนแก่นได้ถึงแก่อนิจกรรมลงอีก จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ท้าวคาบุ่ง (พี่ชายท้าวอินธิวงษ์) ผู้เป็นอุปฮาดแต่เดิมให้เป็นเจ้าเมืองขอนแก่นสืบแทนน้องชายต่อมา
อีก 3 ปี เพราะชราภาพมากแล้ว
ในปี พ.ศ. 2410 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวอุ (ราชบุตร) ซึ่งเป็นหลานท้าวอินธิวงษ์ (พระยา
นครศรีบริรักษ์) ขึ้นเป็นเจ้าเมืองขอนแก่น และได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านโนนทันกลับไปตั้งอยู่ที่บ้านเมือง
เก่าอีก (บ้านโนนทองเดิม) พอถึงปี พ.ศ. 2413 ก็ได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านเมืองเก่าไปตั้งอยู่ที่บ้านดอนบม
(บ้ า นดอนบม ต าบลเมื อ งเก่ า อ าเภอเมื อ งขอนแก่ น ) แล้ ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ พ ระราชทาน
บรรดาศักดิ์ท้าวอุ (ราชบุตร) เจ้าเมืองขอนแก่นในขณะนั้น เป็นพระนครศรีบริรักษ์ และให้ท้าวหนูหล้า บุตรคน
เล็กของท้าวอินธิวงษ์ เป็นปลัดเมืองขอนแก่น (หรืออุปฮาด)
ในปี พ.ศ. 2439 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนการปกครองหัวเมือง
ไกลใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นบริเวณหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือ ให้เป็นหัวเมืองไกลใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นบริเวณหัวเมือง
ลาวฝ่ายเหนือให้เป็นหัวเมืองลาวพวน ดังนั้น เมืองขอนแก่นจึ งอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองอุดรธานี หรือ
มณฑลอุดรธานี โดยมีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นผู้ปกครองมณฑล ในสมัยนั้นได้มีสายโทรเลข ที่เดินจาก
เมืองนครราชสีมา ผ่านเมืองชนบท เข้าเขตเมืองขอนแก่นข้ามลาน้าชีที่ท่าหมากทัน ตรงไปท่าพระ บ้านทุ่ม โดย
ไม่เข้าเมืองขอนแก่น และตรงไปข้ามลาน้าพองไปบ้านหมากแข้งเมืองอุดรธานี ศูนย์กลางมณฑลอุดร กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม (ผู้ปกครองมณฑลอุดรธานีในขณะนั้น) ซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่ประจามณฑลอุดรธานีทรงดาริ
ว่า ที่ว่าการเมืองขอนแก่นที่ตั้งอยู่ที่บ้านดอนบม ไม่สะดวกแก่ราชการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ย้ายเมือง
ขอนแก่นไปตั้งอยู่ที่บ้านทุ่ม (อาเภอเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน) ในปลาย พ.ศ. 2439 และเปลี่ยนนามตาแหน่ง
เจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการเมือง และตั้งชื่อเมืองว่า "ขอนแก่น" จนถึงปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานบรรดาศักดิ์ท้าวหนูหล้าปลัดเมืองขอนแก่น
เป็นพระพิทักษ์สารนิคม และในปี พ.ศ. 2441 ก็ได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านทุ่มกลับไปตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเก่า
ตามเดิม โดยตั้งศาลากลางขึ้นที่ริมบึงเมืองเก่าทางด้านเหนือ (หน้าสถานีโทรทัศน์ในปัจจุบัน) ด้วยเหตุผลที่ว่า
บ้านทุ่มนั้นกันดารน้าในฤดูแล้ง
ในปี พ.ศ. 2444 ทางราชการได้เกณฑ์แรงงานของราษฎรที่เคยหลงผิดไปเชื่อผีบุญ -ผีบาป ที่เขตแขวง
เมืองอุบลราชธานีในตอนนั้น โดยให้พากันมาช่วยสร้างทานบกั้นน้าขึ้นเป็นถนนรอบบึงเมืองเก่า เพื่อกักน้าไว้ใช้
สอยในฤดูแล้ง เพราะบึงนี้เป็นแหล่งน้าที่สาคัญของชาวเมืองขอนแก่น
ต่อมาในปี พ.ศ. 2447 พระนครบริรักษ์ (อุ นครศรี) เจ้าเมืองขอนแก่น ได้กราบถวายบังคมลาออกจาก
ราชการ เหตุเพราะชราภาพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนตาแหน่งพระพิทักษ์สารนิคม (หนูหล้า

สุนทรพิทักษ์) ปลัดเมืองขอนแก่นขึ้นเป็นผเจ้าเมืองขอนแก่น และในปีนั้นเอง ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
เปลี่ยนนามตาแหน่งข้าหลวงประจาเมืองขอนแก่นเป็นข้าหลวงประจาบริเวณพาชี ส่วนเมืองต่าง ๆ ที่ขึ้นต่อนั้ น
ก็ให้เปลี่ยนเป็นอาเภอ และผู้เป็นเจ้าเมืองนั้น ๆ ก็ให้เปลี่ยนเป็นนายอาเภอ ตาแหน่งอุปฮาดก็เป็นปลัดอาเภอ
ไป แต่ขึ้นตรงต่อเมืองอุดรธานี มณฑลอุดรธานีในขณะนั้น
ต่อมาในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกเลิกระบบมณฑลในประเทศ
ให้เปลี่ยนคาว่าเมืองเป็นจังหวัดแทน ตาแหน่งผู้ว่าราชการเมือ งจึงกลายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และศาลาว่า
การเมืองก็เปลี่ย นมาเป็ น ศาลากลางจังหวัด นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาขอนแก่นจึงได้กาเนิดเป็น "จังหวัด
ขอนแก่น"
ที่มำของชื่อขอนแก่น
เหตุที่เมืองนี้มีนามว่า เมืองขอนแก่นนั้นได้มีตานานแต่โบราณเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ก่อนที่เ พี้ยเมือง
แพนจะอพยพไพร่พลมาตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นนั้น ปรากฏว่าบ้านขาม หรือตาบลบ้านขาม อาเภอน้าพองปัจจุบัน
ซึ่งเป็นเขตแขวงร่วมการปกครองกับบ้านชีโล้น มีตอมะขามขนาดใหญ่ที่ตายไปหลายปีแล้ว กลับมีใบงอกงาม
เกิดขึ้นใหม่อีก และหากผู้ใดไปกระทามิดีมิร้ายหรือดูถูกดูหมิ่น ไม่ให้ความเคารพยาเกรง ก็จะมีอันเป็นไปใน
ทันทีทันใด เป็นที่น่าประหลาดและมหัศจรรย์ยิ่งนัก
ดังนั้น บรรดาชาวบ้านชาวเมืองในแถบถิ่นนั้นจึงได้พร้อมใจกันก่อเจดีย์ครอบตอมะขามนั้นเอาไว้เสีย
เพื่อให้เป็นที่สักการะของคนทั่วไป พร้อมกับได้บรรจุพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า 9 บทเข้าไว้ในเจดีย์
ครอบตอมะขามนั้นด้วย ซึ่งเรียกว่า พระเจ้า 9 พระองค์ แต่เจดีย์ที่สร้างในครั้ งแรกเป็นรูปปรางค์ หลังจากได้
ท าการบู ร ณะใหม่ เ มื่ อ ราว 50 ปี ที่ ผ่ า นมานี้ จึ ง ได้ เ ปลี่ ย นเป็ น รู ป ทรงเจดี ย์ และมี น ามว่ า พระธาตุ ข าม
แก่น ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตวัดเจติยภูมิ บ้านขาม ตาบลบ้านขาม อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น พระเจดีย์ขาม
แก่นถือว่าเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีงานพิธีบวงสรวง เคารพสักการะกันใน
วันเพ็ญเดือน 6 ทุกปี
ส่วนทางด้านทิศตะวันตกของเจดีย์พระธาตุขามแก่นนั้น มีซากโบราณที่ปรักหักพังปรากฏอยู่ โดยอยู่
ห่างจากเจดีย์ราว 15 เส้น หรืออยู่คนละฟากทุ่งของบ้านขาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณแถบนี้น่าจะเป็นที่ตั้ง
ของเมืองมาก่อน แต่ได้ร้างไปนาน ดังนั้น จึงได้ ถือเอานิมิตนี้มาตั้งนามเมืองว่าขามแก่น แต่ต่อมาจึงเรียกเพี้ยน
มาเป็นเมืองขอนแก่น จนกระทั่งทุกวันนี้
ภูมิศำสตร์ ภูมิประเทศ
จังหวัดขอนแก่นมีสภาพพื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและทิศใต้ บริเวณที่สูงทางด้าน
ตะวันตกมีสภาพพื้นที่เป็นเขาหินปูนตะปุ่มตะป่่า สลับกับพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีระดับความสูง
ประมาณ 200-250 เมตรจากระดับน้าทะเล มีภูเขารูปแอ่งหรือภูเวียงวางตัวอยู่ติดอาเภอภูเวียง บริเวณที่สูง
ตอนกลางและด้านเหนือมีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขา ได้แก่ ภูเก้า ภูเม็ง ภูพานคา เป็นแนวขวางมาจากด้านเหนือ

แล้ววกลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ ไหล่เขาด้านนอกมีความสูงและลาดชันมาก สูงประมาณ 300-660 เมตร ไหล่
เขาด้านในมีความลาดชันน้อย มีระดับความสูงประมาณ 220-250 เมตร
บริเวณแอ่งโคราช ครอบคลุมพื้นที่ทางด้านใต้จังหวัด สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความ
สูงประมาณ 150-200 เมตร มีบางส่วนเป็นเนิน สูงประมาณ 170-250 เมตร และลาดต่าไปทางราบลุ่มที่ขนาน
กับลาน้าชี มีความสูงประมาณ 130-150 เมตร จากนั้น พื้นที่จะลาดชันไปทางตะวันออก มีลักษณะเป็นลูกคลื่น
ลอนลาดมีความสูงประมาณ 200-250 เมตร และค่อนข้างราบ มีความสูงประมาณ 170 -180 เมตร
อำณำเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดอุดรธานี
ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม
ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์

ภูมิอำกำศ
สภาพภูมิอากาศของขอนแก่น โดยทั่วไปเป็นแบบทุ่งหญ้าในเขตร้อน คือ มีฝนตกสลับกับแห้งแล้ง ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุ มตะวั น ตกเฉี ย งใต้ และลมมรสุ มตะวั นออกเฉียงเหนื อ โดยมีอุณหภูมิ สู งสุ ดโดยเฉลี่ ย
36.35 องศาเซลเซียส และมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัด
ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือน
สิ ง หาคมของทุ ก ปี และฤดูห นาว เริ่ มตั้ ง แต่ เ ดือ นตุล าคม ถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพั นธ์ สภาพอากาศจะหนาวเย็ น
โดยทั่วไปจะหนาวจั ดในช่ว งเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมของทุกปี อุณหภูมิต่าสุ ดเฉลี่ ย 15.4 องศา
เซลเซียส
หน่วยกำรปกครอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อาเภอเมืองขอนแก่น
อาเภอบ้านฝาง
อาเภอพระยืน
อาเภอหนองเรือ
อาเภอชุมแพ
อาเภอสีชมพู
อาเภอน้าพอง
อาเภออุบลรัตน์

14. อาเภอแวงน้อย
15. อาเภอหนองสองห้อง
16. อาเภอภูเวียง
17. อาเภอมัญจาคีรี
18. อาเภอชนบท
19. อาเภอเขาสวนกวาง
20. อาเภอภูผาม่าน
21. อาเภอซาสูง

9. อาเภอกระนวน
10. อาเภอบ้านไผ่
11. อาเภอเปือยน้อย
12. อาเภอพล
13. อาเภอแวงใหญ่

22. อาเภอโคกโพธิ์ไชย
23. อาเภอหนองนาคา
24. อาเภอบ้านแฮด
25. อาเภอโนนศิลา
26. อาเภอเวียงเก่า

ประชำกร
จังหวัดขอนแก่น มีประชากรทั้งสิ้ น 1,790,055 คน นับเป็น 576,964 ครัวเรือน นับเป็นประชากรที่
อาศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง 141,404 คน (ณ ปี พ.ศ. 2557) จังหวัดขอนแก่นเคยตกอยู่ใต้อานาจการปกครอง
ของอาณาจักรล้านช้าง เวียงจันทน์ จาปาศักดิ์ จึงได้มีการอพยพของประชาชนชาวลาวเข้ามาอาศัย โดยส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นในสมัยธนบุรีและต้นสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นประชากรดั้งเดิมของจังหวัด นอกจากนั้นแล้ว ในเขต
เมืองขอนแก่นยังมีชาวไทยเชื้อสายจี นเป็นจานวนมาก ซึ่งถือเป็นชุมชนใหญ่และมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก รวมถึงชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และชาวต่างชาติ ซึ่งย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
จังหวัดขอนแก่น
สถำนที่ท่องเที่ยวในขอนแก่น
แหล่งท่องเที่ยวในขอนแก่นแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
แหล่งประวัติศำสตร์และโบรำณคดี

เทศบาลนครขอนแก่น

ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมืองขอนแก่น: เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวขอนแก่น ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสุข
ใจ ถนนเทพารักษ์ หน้าสานักงานเทศบาลนครขอนแก่น ท่ านเจ้าคุณปู่พระราชสารธรรมมุนี และหลวงธุรนัย
พินิจ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นาหลักศิลาจารึกมาจากโบราณสถานในท้องที่อาเภอชุมแพมา
ประกอบพิธีตามแนวทางพระพุทธศาสนาทาเป็นหลักเมืองเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ต่อมาเมื่อ ปี
2549 เทศบาลนครขอนแก่น ได้ทาการบูรณะศาลหลักเมืองขอนแก่น ตามโครงการบูรณะพัฒนาปฏิสังขรณ์
ศาลหลักเมืองและในวโรกาสมหามงคลสมัยเพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา โดยผลการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างวิธีพิเศษ ได้ตกลง
ว่าจ้าง หจก.แก่นชาญกิจวิศวกรรม มาดาเนินการก่ อสร้าง แล้วเสร็จและมีการฉลองสมโภชศาลหลักเมือง
ขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 สิ้นค่า
ก่อสร้างกว่า 54 ล้านบาท ศาลหลักเมืองขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่นั้น อยู่ ณ บริเวณจุดเดิม ลักษณะตัวอาคารมี
ศิ ล ปะและสถาปั ต ยกรรมไทยประยุ ก ต์ ทรวดทรวงและส่ ว นประกอบงานศิ ล ป์ เ ป็ น การอนุ รั ก ษ์ ง าน
สถาปัตยกรรมที่สาคัญของ ท้องถิ่นอีสาน ขนาดและรูปทรงเป็นเป็นอาคารโถงจัตุรมุข กว้างงขวางโอ่โถงกว่า
ของเดิมมาก โดยมีขนาดตัวอาคาร 13 x 13 เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีพื้นที่ภายในเป็นห้องโถง
รวม 73 ตารางเมตร ย่อมุมตัวอาคารโดยรอบมีระเบียงยื่นทั้ง 4 ด้าน ความสูงจากพื้นลานรอบอาคารถึงถึงยอด
ฉัตรทองคารวม 27.50 เมตร หลังคาเป็นทรงจั่วจัตุรมุขหลังคาซ้อน 3 ชั้น และชั้นเครื่องยอดเป็นรูปเจดีย์ศิลปะ
พื้นเมืองอีสาน สัณฐานเป็นเจดีย์จาลองจากองค์พระธาตุขามแก่น
 พระมหาธาตุแก่นนคร: ตั้งอยู่ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวง ถนนกลางเมือง เป็นศิลปะ
สมัยทวารวดี ผสมผสานศิล ปะอินโดจีน รูปทรงแบบชาวอีสานตากแห มี 9 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ มีการตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลัก และภาพเขียนอย่างงดงาม เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาว
ขอนแก่น และเป็นสถานที่ชมทัศนียภาพเมืองขอนแก่น
 อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์: ตั้งอยู่ที่สวน เจ.ซี. ถนนรอบบึง พระนครศรีบริรักษ์ หรือท้าว
เพี้ยเมืองแพนเป็นขุนนางเชื้อพระวงศ์กษัตริย์เวียงจันทน์ มีธิดาชื่อนางคาแว่นเป็นสนมเอกในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 2332 ท้าวเพี้ยเมืองแพนได้พาสมัครพรรคพวกประมาณ 330 คน
อพยพมาอยู่ที่บ้านบึงบอน ขึ้นตรงต่อพระยานครราชสีมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2340 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ยกบ้านบึงบอนขึ้นเป็น "เมืองขอนแก่น" และยกฐานันดรศักดิ์ท้าวเพี้ยเมือง


แพนขึ้น เป็ น "พระนครศรีบ ริ รั กษ์" พ่อเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2525 ประชาชนชาว
ขอนแก่น ได้ร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเคารพสักการะของชาวเมือง
 น้าส่างสนามบิน: ตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการ ตรงข้ามโรงเรียนสนามบินด้านทิศเหนือ
เป็นบ่อน้าประวัติศาสตร์ที่มีมาก่อนที่เมืองขอนแก่นจะมีน้าประปาบริโภค เป็นจุดรวมใจของชาวขอนแก่น เป็น
แหล่งน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวขอนแก่นในอดีต และให้คุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แก่ประชาชนชาวขอนแก่นมา
เป็นเวลายาวนาน
 ศาลหลั ก เมื อง (เมื องเก่ า ) : เป็ น ศาลหลั ก เมื องหรื อบื อบ้ า นที่ ท้ า วเพี้ ย เมื องแพนได้ ตั้ ง ไว้ ณ
บริเวณใจกลางหมู่บ้าน เป็นเสาหลักเมืองขอนแก่นหลักแรกก่อนจะมีการย้ายเมืองอีก 5 ครั้ง ปัจจุบันตั้งอยู่
บริเวณซอยกลางเมือง 21 ด้านข้างศูนย์กัลยาณมิตร
 พระธาตุ ข ามแก่ น : พระธาตุ ข ามแก่ น ตั้ ง อยู่ ที่ วั ด เจติ ย ภูมิ บ้ า นขาม หมู่ ที่ 1 ต าบลบ้ า นขาม
อาเภอน้าพอง เป็นปูชนียสถานของจังหวั ดขอนแก่น บ้านขามเคยเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นเวลา
ประมาณ 2000 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 500
 บึงละเลิงหวาย อาเภอพล : เป็นบึงขนาดเล็กซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าละเลิงหวาย และเป็นที่
กราบสักการะของคนไทยเชื้อสายจีน และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง
 ปราสาทเปือยน้อย ตั้งอยู่ที่ อ.เปือยน้อย เป็นปราสาทศิลปะขอมโบราณผสมระหว่างศิลปะ
เขมรแบบบาปวนและแบบนครวัด สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อใช้เป็นเทวสถานในศาสนาฮิ นดู
เป็นปราสาทที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในเขตภาคอีสานตอนบน
 นาหลังหมู่บ้า นทุ่ง น้อย ( นาเช้าสุ ข ) : เป็น ทุ่งนาบริ เวณกว้า ง อยู่ทางทิศ ใต้ข องหมู่บ้า นทุ่ ง
น้อย ตาบลลอมคอม อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม
แหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น: ตั้งอยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้าง เป็นสถานที่ที่เก็บรักษา
และจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เป็นของแถบอีสานตอนเหนือ โดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์จัดตั้งใบเสมา
หินที่ได้จาก "เมืองฟ้าแดดสงยาง" ไว้เป็นจานวนมาก
 หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น: เป็ นแหล่งแสดง
ศิลปะพื้นบ้านและเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ตั้งอยู่ที่ถนนมะลิวัลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 โฮงมู น มั ง เมื อ งขอนแก่ น : โฮงมู น มั ง เมื อ งขอนแก่ น ตั้ ง อยู่ ณ บริ เ วณชั้ น ล่ า งอาคาร
สวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น ภายในโฮงมูนมั นเมืองขอนแก่น ได้จัดแบ่งพื้นที่
ออกเป็นพื้นที่ในส่วนของนิทรรศการ และห้องจาหน่ายของที่ระลึก สาหรับการจัดนิทรรศการได้แบ่งออกเป็น 5
โซน โดยแบ่งตามเนื้อหาสาระในระบบการปกครอง วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันน่า


ภาคภูมิใจของชาวขอนแก่น นับตั้งแต่ยุคก่ อนประวัติศาสตร์ ยุคสร้างบ้านแปงเมือง จวบจนเป็นเมืองขอนแก่น
ในปัจจุบัน
 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประจาท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น: ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่ 4 บ้านสามเหลี่ยม ถนนศรีมารัตน์ เป็นแหล่งศึกษาความรู้สาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่พร้อ ม
ไปด้วยข้อมูลพื้นฐาน ความรู้ หลักการทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวม
อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ และการแสดงถึ ง วิ วั ฒ นาการในการน าความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ม า
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ดโนเสาร์ ภู เ วี ย ง: ตั้ ง อยู่ ใ นเขตต าบลในเมื อ ง อ าเภอเวี ย งเก่ า เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ธรณีวิทยา จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการกาเนิดและวิวัฒนาการของโลก ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยาและกาเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งไดโนเสาร์ที่ขุดค้นพบในหุบเขาภูเวียง ถือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะกับสถานศึกษาและนักท่องเที่ยวทั่วไป เปิดให้บริการระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น.
หยุดทุกวันจันทร์ยกเว้นวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ 043 438-204
 บึงทุ่งพึงพืด: ศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น อาเภอพล จัง หวัด
ขอนแก่น เป็นสาขา สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทาหน้าที่รวบรวม พรรณไม้
ประจาถิ่นและข้อมูลพืชของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์ทดลอง สาธิตและวิจัยพืชเศรษฐกิจและพืชทน
เค็มตลอดจนที่ข้องเกี่ยวโดยร่วมมือกับนักวิจัยจากสถาบันในภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่และภูมิทัศน์ ให้
เป็นสถานที่ศึกษาฝึกอบรมของนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจในธรรมชาติตลอดจนแหล่งสันทนาการและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม
สวนสำธำรณะ
บึ ง แก่ น นคร : เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจและสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วใจกลางเมื อ ง เป็ น บึ ง
ธรรมชาติคู่เมืองขอนแก่น ที่มีความกว้างถึง 600 ไร่ในฤดูฝนจะมีระดับน้าปริ่มฝั่ง มีสถานที่ออกกาลังกาย โซน
ตกปลา ลานกีฬา แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา ตั้งอยู่ติดกับถนนรอบบึง
 บึงทุ่งสร้าง : ตั้งอยู่ที่ ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ทางไปบ้านดอนหญ้านาง)
เป็นบึงน้าและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเขตเทศบาลนครขอนแก่นคอยดูแล เพื่อให้เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้เป็นสถานที่ออกกาลังกายให้กับชาวเมือง มีการให้บริการต่างๆ เช่น สนาม
บาสเกตบอล ลานอเนกประสงค์ สระน้า และยังมีสวนนกขนาดใหญ่อยู่ภายในสวนสาธารณะด้วย บรรยากาศ
ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ที่มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับปลูกไว้อย่างสวยงาม ปัจจุบันบึงทุ่งสร้าง ทางองค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทยกาลังปรับปรุงสถานที่ให้เป็นสวนสัตว์ ไนท์ซาฟารี หรือ ซิตตี้ซู
 บึงหนองโคตร
 สวนประตูเมือง ขอนแก่น (สวนเรืองแสง)


งำนประเพณีและงำนเทศกำลท้องถิ่นที่สำคัญ
งานประเพณีทาบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
 งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูน–เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว โดยจะ
จัดขึ้นในวันที่ 8–15 เมษายน ของทุกปี
 งานประเพณีวันเข้าพรรษา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันเข้าพรรษาของทุกปี
 งานประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปบูชา พุทธกตัญญู โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันออกพรรษา
ของทุกปี
 งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน–10
ธันวาคม ของทุกปี
 งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมของทุกปี


อุทยำนแห่งชำติ
อุทยานแห่งชาติน้าพอง ที่ทาการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านผือ อาเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น(ขอนแก่น,ชัยภูมิ)
 อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคา ที่ทาการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตาบลบ้านค้อ
อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู (หนองบัวลาภู,อุดรธานี,ขอนแก่น)
 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ที่ทาการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น(ขอนแก่น,เลย)
 อุทยานแห่งชาติภูเวียง ที่ทาการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตาบลในเมือง อาเภอเวียงเก่า
 วนอุทยานน้าตกบ๋าหลวง ที่ทาการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตาบลห้วยยาง อาเภอกระนวน
 วนอุทยานภูหันภูระงา ที่ทาการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตาบลวังแสง อาเภอชนบท


สถำนกงสุลประจำจังหวัดขอนแก่น








ลาว (กงสุลใหญ่)
เวียดนาม (กงสุลใหญ่)
จีน (กงสุลใหญ่)
เปรู (กงสุลกิตติมศักดิ์)
ฝรั่งเศส (กงสุลกิตติมศักดิ์)
ญี่ปุ่น (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
สหรัฐ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

