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แผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของจังหวัดขอนแกน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
หนวยตรวจสอบภายในจังหวัดขอนแกน

นายจารึก เหลาประเสริฐ
นายพันธเทพ เสาโกศล
นายสุเทพ มณีโชติ
นางสาวธนียา นัยพินิจ
รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
คนที่ 1
คนที่ 3
คนที่ 2
คนที่ 4

กลุมจังหวัดภาค ตอน.

ราชการสวนกลาง

ราชการสวนภูมิภาค

ราชการสวนประจํา
จังหวัด 34 หนวยงาน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อําเภอ 26 อําเภอ

อบจ. 1 แหง
เทศบาล 84 แหง
อบต. 140 แหง
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การแบงสวนราชการของจังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกนมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูนําสูงสุด และมีรองผูวาราชการจังหวัด 4 คน เปนผูชวยเหลือ
ภารกิจ รับผิดชอบในการกํากับดูแลภารกิจกลุมงานตามแผนงาน/โครงการ/สวนราชการ และการปฏิบัติราชการในพื้นที่
4 กลุมภารกิจ ประกอบดวย กลุมภารกิจดานความมั่นคง กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ กลุมภารกิจดานสังคม และ
กลุมภารกิจดานกิจการพิเศษ ดังนี้
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน มอบใหรองผูวาราชการจังหวัดขอนแกนปฏิบัติราชการแทนในการ
กํากับดูแล เรงรัดและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามกลุมภารกิจแผนงาน/โครงการ/หนวยงาน สวนราชการ
และการกํากับดูแลการปฏิบัติราชการในทองที่อําเภอ ทั้งนี้ อํานาจในการกํากับดูแล การปฏิบัติราชการในพื้นที่
ที่มอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดรับผิดชอบ ไดแก การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน การแกไขปญหา
การชุมนุมเรียกรองของประชาชน และงานที่ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนมอบหมาย ดังนี้

นายจารึก เหลาประเสริฐ
รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน คนที่ 1
1. ดานความมั่นคง โดยมีภารกิจ/ยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ ( Agenda) และสวนราชการใน
ความรับผิดชอบ ดังนี้
ภารกิจกลุมงานและแผนงาน/โครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

• ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และการบริหารงบประมาณ 1. หนวยงานราชการสวนภูมิภาค ประกอบดวย
• รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน
1.1 สํานักงานจังหวัด
ของประชาชน
1.2 ที่ทําการปกครองจังหวัด
• เสริมสรางความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
1.3 สนง.ที่ดินจังหวัด
• เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท
1.4 สนง.บังคับคดีจังหวัด
• อํานวยความเปนธรรมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
1.5 สนง.คุมประพฤติจังหวัด
ผานกลไกศูนยดํารงธรรมจังหวัด
1.6 เรือนจําอําเภอพล
• ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1.7 สนง.สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
• ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
1.8 สนง.ประกันสังคมจังหวัด
• แกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร/หนี้นอกระบบ จัดสรรที่ดินทํากิน รวมถึง
1.9 สนง.จัดหางานจังหวัด
ที่อยูอาศัย
1.10 สนง.แรงงานจังหวัด
• พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานแรงงาน และการจัดระเบียบ
1.11 สนง.ยุตธิ รรมจังหวัด
แรงงาน และบริหารจัดการแรงงานตางดาว
2. หนวยงานราชการสวนกลาง ประกอบดวย
• ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
2.1 กระทรวงมหาดไทย
• งานอื่นๆ ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
(1) กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแกน)
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ภารกิจกลุมงานและแผนงาน/โครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
2.2 กระทรวงกลาโหม
(1) มณฑลทหารบกที่ 23
(2) กองพลทหารมาที่ 3
(3) กรมทหารมา ที่ 6
(4) กรมทหารราบที่ 8
(5) กองบังคับการฝูงบิน 237 น้ําพอง
(6) สัสดีจังหวัด
2.3 กระทรวงยุตธิ รรม
(1) สนง.ปปส.ภาค ตอ.น.
(2) เรือนจํากลางขอนแกน
(3) ทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแกน
(4) สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนขอนแกน
2.4 สํานักงานอัยการจังหวัด
2.5 กระทรวงแรงงาน
(1) สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 6
(2) ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4
(3) ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. หนวยการปกครองทองถิ่น ประกอบดวย
องคการบริหารสวนจังหวัด/ทําหนาที่ประธาน
ก.จ.จ.
4. หนวยงานอื่นๆ ประกอบดวย
(1) กอ.รมน.จว.ขก.
(2) กกต.
(3) ศูนยอํานวยการพลังแผนดินและเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.ขก.)
5. อําเภอ ประกอบดวย
(1) อําเภอหนองเรือ
(2) อําเภอชุมแพ
(3) อําเภอสีชมพู
(4) อําเภอภูผามาน
(5) อําเภอหนองนาคํา
(6) อําเภอภูเวียง
(7) อําเภอเวียงเกา
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นายสุเทพ มณีโชติ
รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน คนที่ 2
2. ดานเศรษฐกิจ โดยมีภารกิจ/ยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda) และสวนราชการในความ
รับผิดชอบ ดังนี้
ภารกิจกลุมงานและแผนงาน/โครงการ
• สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยอยางครบวงจร
• พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
• เพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันดานอุตสาหกรรม
การคา การลงทุน
• การคาขายกับประเทศเพื่อนบาน/การคาชายแดน
• พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก SME และ OTOP
• พัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก
• งานอื่นๆ ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สวนราชการภูมิภาคประจําจังหวัด ประกอบดวย
1.1 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
1.2 สนง.พาณิชยจังหวัด
1.3 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
1.4 สนง.การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
1.5 สนง.คลังจังหวัด
1.6 สนง.พลังงานจังหวัด
1.7 สนง.เกษตรและสหกรณจังหวัด
1.8 สนง.เกษตรจังหวัด
1.9 สนง.ประมงจังหวัด
1.10 สนง.ปศุสัตวจังหวัด
1.11 สนง.สหกรณจังหวัด
1.12 สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด
2. สวนราชการสวนกลาง ประกอบดวย
2.1 กระทรวงมหาดไทย
(1) สนง.การไฟฟาภูมิภาคจังหวัด
(2) สนง.ประปาภูมิภาคจังหวัด
(3) สนง.ประปาภูมิภาค 6 ขอนแกน
(4) ศูนยฝกอบรมประปาภูมิภาคขอนแกน
2.2 กระทรวงการคลัง
(1) สรรพากรพื้นที่ขอนแกน
(2) สรรพสามิตพื้นที่ขอนแกน
(3) ธนารักษพื้นที่ขอนแกน
(4) สนง.คกก.กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดขอนแกน
2.3 กระทรวงพาณิชย
(1) ศูนยชั่ง ตวง วัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภารกิจกลุมงานและแผนงาน/โครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
2.4 กระทรวงอุตสาหกรรม
(1) ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ขอนแกน
(2) ศูนยเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) ภาค 3 ขก.
2.5 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(1) สนง.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จ.ขอนแกน
(2) ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จ.ขอนแกน
(3) โรงเรียนกีฬา จ.ขอนแกน
2.6 กระทรวงพลังงาน
(1) สนง.คกก.กํากับกิจการพลังงานประจําเขต 4 (ขก.)
(2) ศูนยวิชาการและบริการขอมูลพลังงานภูมิภาคที่ 5
2.7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(1) สํานักชลประทานที่ 6
(2) โครงการชลประทานขอนแกน
(3) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย
(4) สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 6
(5) โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําฯ
(6) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุมน้ําฯ
(7) สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแกน
(8) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณขอนแกน
(9) ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 6
(10) หนวยบริหารจัดการน้ําจืดเขื่อนอุบลรัตน
(11) ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดฯ
(12) สํานักงานปศุสัตวเขต 4
(13) ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยฯ
(14) ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวฯ
(15) ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทาพระ
(16) ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพฯ
(17) ศูนยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุฯ
(18) ดานกักกันสัตวขอนแกน
(19) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
(20) สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน
(21) สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
(22) ศูนยวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืชขอนแกน
(23) ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน
(24) ศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแกน
(25) ศูนยวิจัยและพัฒนาปจจัยการผลิตฯ
(26) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
(27) ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช
(28) ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
/(29)...
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ภารกิจกลุมงานและแผนงาน/โครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
(29) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 7
(30) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
(31) ศูนยเมล็ดพันธุขาวขอนแกน
(32) ศูนยวิจัยขาวขอนแกน
(33) สํานักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3
(34) ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ (ขอนแกน)
(35) ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาค ตอ.น.
(36) การยางแหงประเทศไทยฯ
(37) สํานักงานองคการตลาดเพื่อเกษตรกร เขต 7
(38) องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(39) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5
3. หนวยการปกครองทองถิ่น ประกอบดวย
(1) เทศบาลทุกแหง/ทําหนาที่ประธาน ก.ท.จ.
4. หนวยงานอื่น ประกอบดวย
(1) สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาค ตอ.น.
(2) ธนาคารแหงประเทศไทย สาขาภาค ตอ.น.
(3) สํานักงานฝายปฏิบัติการโรงไฟฟาฝายผลิต
เขื่อนอุบลรัตน
(4) โรงไฟฟาน้ําพอง
5. อําเภอ ประกอบดวย
(1) อําเภอบานฝาง
(2) อําเภอพระยืน
(3) อําเภอบานแฮด
(4) อําเภอบานไผ
(5) อําเภอมัญจาคีรี
(6) อําเภอโคกโพธิ์ไชย
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นายพันธเทพ เสาโกศล
รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน คนที่ 3
3. ดานสังคม โดยมีภารกิจ/ยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ ( Agenda) และสวนราชการในความ
รับผิดชอบ ดังนี้
ภารกิจกลุมงานและแผนงาน/โครงการ
• ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และสรางโอกาสการ
เขาถึงบริการของรัฐ
• ชวยเหลือคนยากจน คนพิการ และผูดอยโอกาส
ทางสังคม
• สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
• เสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชน
• เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
• พัฒนาเพื่อยกระดับการใหบริการดานการแพทย
และสาธารณสุข
• สงเสริมและพัฒนาการศึกษา
• งานอื่นๆ ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สวนราชการภูมิภาคประจําจังหวัด ประกอบดวย
1.1 สนง.สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
1.2 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯจังหวัด
1.3 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
1.4 สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
1.5 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
1.6 โรงพยาบาลขอนแกน
1.7 โรงพยาบาลสิรินธร ขอนแกน
1.8 โรงพยาบาลชุมแพ
2. สวนราชการสังกัดสวนกลาง ประกอบดวย
2.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
(1) สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6
(2) สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็กภาค ตอ.น.
(3) สถานสงเคราะหเด็กบานแคนทอง
(4) ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา
(5) ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
(6) นิคมสรางตนเองเขื่อนอุบลรัตน
(7) ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุขอนแกน
(8) บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฯ
(9) ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกฯ
(10) ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดฯ
(11) ศูนยคุมครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุไรที่พึ่งขอนแกน
(12) สํานักงานปฏิบัติการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน)
(13) สํานักงานเคหะชุมชนขอนแกน
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หนวยงานที่รับผิดชอบ
2.2 กระทรวงวัฒนธรรม
(1) สํานักศิลปากรที่ 8 ขอนแกน
(2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน
2.3 กระทรวงสาธารณสุข
(1) วิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี ฯ
(2) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรฯ
(3) สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7
(4) ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
(5) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน ฯ
(6) โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน3
(7) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน ตอ.น.
(8) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7
(9) ศูนยสุขภาพจิตที่ 7
(10) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7
2.4 กระทรวงศึกษาธิการ
(1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน
(2) สถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาภาครัฐ/เอกชน
ในคณะกรรมการ อุดมศึกษาภาครัฐ/เอกชน
(3) สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และ
สถานศึกษาในสังกัด
(4) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1–5
และสถานศึกษาในสังกัด
(5) สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตาม
ตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดขอนแกน
(6) สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา
(7) สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการศึกษาภาคเอกชน
(8) ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9
(9) ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน
3. หนวยการปกครองทองถิ่น
(1) องคการบริหารสวนตําบลทุกแหง/ก.อบต.
4. อําเภอ
(1) อําเภอพล
(2) อําเภอหนองสองหอง
(3) อําเภอเปอยนอย
(4) อําเภอโนนศิลา
(5) อําเภอชนบท
(6) อําเภอแวงใหญ
(7) อําเภอแวงนอย
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นางสาวธนียา นัยพินิจ
รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน คนที่ 4
4. ดานกิจการพิเศษ โดยมีภารกิจ/ยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ ( Agenda) และสวนราชการใน
ความรับผิดชอบ ดังนี้
ภารกิจกลุมงานและแผนงาน/โครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สวนราชการภูมิภาคประจําจังหวัด
• การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.1 สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
• ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ
1.2 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
• พื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 1.3 สนง.ขนสงจังหวัด
1.4 สนง.ประชาสัมพันธจังหวัด
• โครงการพระราชดําริ
1.5 สนง.สถิติจังหวัด
• เสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
1.6 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน
• ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. สวนราชการสังกัดสวนกลาง
แกไขปญหาขยะ และน้ําเสีย
2.1 กระทรวงมหาดไทย
• งานอื่นๆ ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
(1) ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแกน
(2) ศูนยเทคโนโลยีการสื่อสารเขต 6 ขก
2.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1) สนง.สิ่งแวดลอมภาค 10 ขก.
(2) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8
(3) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7
(4) สนง.ทรัพยากรน้ําภาค 4 ขอนแกน
(5) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 4 ขก.
(6) สํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 2
(7) องคการอุตสาหกรรมปาไมภาค ตอ.น.
(8) องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตขอนแกน
(9) สวนสัตวขอนแกน
(10) สวนพฤกษศาสตรขอนแกน
2.3 กระทรวงคมนาคม
(1) ทาอากาศยานขอนแกน
(2) สนง.เจาทาภูมิภาคภาค 7 ขอนแกน
(3) ศูนยพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ 8
(4) ศูนยสรางทางขอนแกน
(5) สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน)
(6) แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 1,2,3
(7) สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแกน)
(8) แขวงทางหลวงชนบทขอนแกน
/2.4...
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2.4 กระทรวงการตางประเทศ
(1) สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัด
2.5 สํานักนายกรัฐมนตรี
(1) สนง.ประชาสัมพันธ เขต 1 ขอนแกน
(2) สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
(3) สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
(4) สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา จ.ขอนแกน
(5) สถานีวิทยุเครือขายโทรทัศนขอนแกน
(6) สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.ขอนแกน
2.6 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(1) ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาค ตอ.น.ตอนบน
(2) สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแกน (ทาพระ)
(3) สํานักงานโทรศัพทจังหวัดขอนแกน
(4) สํานักงานบริการลูกคา กสท จังหวัด
(5) สํานักงานบริการลูกคา กสท เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(6) ที่ทําการไปรษณียจังหวัดขอนแกน
(7) สํานักงานไปรษณีย เขต 4
(8) สนง.สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
3. หนวยการปกครองทองถิ่น
(1) DSI/ป.ป.ช./คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
(2) สนง.ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4
ขอนแกน
4. อําเภอ
(1) อําเภอเมืองขอนแกน
(2) อําเภอเขาสวนกวาง
(3) อําเภอน้ําพอง
(4) อําเภอกระนวน
(5) อําเภอซําสูง
(6) อําเภออุบลรัตน

