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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
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1. ประวัติความเป็นมา
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษ ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ ชัด
มีเพียงการจดบันทึกจากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุ ที่เล่าต่อ ๆ กันมา แม้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางก็มิได้บันทึก
กล่าวถึงจังหวัดศรีสะเกษ นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า พื้นที่ภาคอีสานในปัจจุบันเคยเป็นที่อยู่
ของพวกละว้าและลาว มีแว่นแคว้นอาณาเขตปกครองเรียกว่า "อาณาจักรฟูนัน" ประมาณปี พ.ศ.1100 พวกละว้า
ที่เคยมีอำนาจปกครอง อาณาจักรฟูนันเสื่อมอำนาจลง ขอมเข้ามามี
อำนาจแทน และตั้งอาณาจักรเจนละ หรืออิศานปุระขึ้น พวกละว้า
ถอยร่นไปทางเหนือ ปล่อยให้พื้นที่ภาคอีสานรกร้างว่างเปล่า เป็นป่า
รวมถึงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง ขอมได้แบ่งการ
ปกครองเป็น 3 ภาค โดยมีศูนย์การปกครองอยู่ที่ล ะโว้ (ลพบุรี)
พิมาย (นครราชสีมา) และสกลนคร มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช
ขึ้นตรงต่อศูนย์กลาง การปกครองใหญ่ที่นครวัดในยุคที่ขอมเรือง
อำนาจ ศรีสะเกษน่าจะเป็นดินแดนแห่งหนึ่งที่ขอมใช้เป็นเส้นทางไป
มาระหว่างเมืองประเทศราชดังกล่าวแล้ว เพราะปรากฏโบราณสถานโบราณวัตถุของขอม ซึ่งกรมศิลปากรสำรวจใน
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ พ.ศ. 2512 จำนวน 15 แห่ง ไม่รวมเขาพระวิหารซึ่งเป็นเทวะสถานของขอมที่ยิ่งใหญ่แห่ง
หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีปราสาทหินสระกำแพงใหญ่ สระกำแพงน้อย ปราสาทลุมพุก ปราสาทบ้านทามจาน (บ้านสมอ)
ปราสาทเยอ ปราสาทโดนต็วล (ช่องตาเฒ่า อำเภอกันทรลักษ์) ตั้งอยู่ตามท้องที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ
สันนิษฐานว่าโบราณสถานเหล่านี้มีอายุประมาณ 1,000 ปีเศษ ขอมคงสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่พักและประกอบพิธีทาง
ศาสนาระหว่างเดินทางจากนครวัด นครธมข้ามเทือกเขาพนมดงรักษ์มาสู่ศูนย์กลางการปกครองภาคอีสานทั้ง 3
เมืองดังกล่าวแล้ว เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลง ไทยเริ่มมีอำนาจครอบครองดินแดนเหล่านี้
สันนิษฐานว่าเมืองศรีสระเกศ (ชื่อเมืองในขณะนั้น)
ถูกยุบลงเป็นอำเภอขึ้นกับ เมืองขุขันธ์ ซึ่งเป็นเมืองเก่ามาหแต่
เดิม พ.ศ. 2447 ย้ายที่ตั้งเมืองขุขัน ธ์ (ซึ่งอยู่ที่บ้านแตระ
ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ในปัจจุบัน) มาอยู่ที่ตำบลเมือง
เก่า (ปัจจุบันคือตำบลเมืองเหนือในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
แต่ยังคงใช้ชื่อ "เมืองขุขันธ์" ยุบเมืองขุขันธ์เ ดิมเป็นอำเภอห้วย
เหนื อ (อำเภอขุ ข ั น ธ์ ใ นปั จ จุ บ ั น นี ้ )
พ.ศ. 2459
กระทรวงมหาดไทยมีประกาศให้เปลี่ยนชื่อเมืองทุกเมืองเป็น
จังหวัด เมืองขุขันธ์จึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดขุขันธ์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2459 เปลี่ยนผู้ว่าราชการเมืองเป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัด พ.ศ. 2481 มีพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัด ศรีสะเกษ และได้ใช้ชื่อนี้
มาจนถึงปัจจุบัน
จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เคย
เป็นชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองนานนับพันปี นับแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ มีชนเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ ส่วย เขมร ลาว
และเยอ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจวบจนปัจจุบัน
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ตราประจำจังหวัดศรีสะเกษ

รูปปรางค์กู่ มีดอกลำดวน 6 กลีบรองรับอยู่เบื้องล่าง
ปรางค์กู่ หมายถึง ปราสาทหินและปรางค์กู่ ที่มีอยู่จำนวนมากในจังหวัด
ดอกลำดวน หมายถึง ชื่อเดิมที่ปรากฏในตำนานเมือง คือ เมืองศรีนครลำดวน
ธงประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ธงพื้นสีแสดและสีขาว แบ่งครึ่งตามแนวนอน มีตรารูปปรางค์กู่ มีดอกลำดวน
และใบลำดวน 6 ใบรองรับอยู่เบื้องล่าง
ต้นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ต้นลำดวน

ดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ดอกลำดวน

ต้ น ไม้ แ ละดอกไม้ส ั ญ ลั ก ษณ์ข องจัง หวั ด ศรี ส ะเกษ คือ ต้นลำดวนและดอกลำดวน พื้นที่จังหวั ด ศรีส ะเกษ
เป็นดินแดนที่มีต้นลำดวนขึ้นอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมาก พอถึงฤดูออกดอกจะส่งกลิ่นหอมเย็นอบอวนไปทั่วทั้งจังหวัด
เมืองศรีสะเกษ จึงได้ชื่อว่า “เมืองศรีนครลำดวน”
คำขวัญประจำจังหวัดศรีสะเกษ
“แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี”
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1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1) ลักษณะทางกายภาพ
ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ระหว่าง
เส้นละติจูดที่ 14 - 15 องศาเหนือ และเส้นลองจิจูดที่ 104 - 105 องศาตะวันออก หรือที่เรียกว่า อีสานใต้ มีพื้นที่
ประมาณ 8,839.976 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,985 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับที่ 21 ของประเทศ
ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางถนนประมาณ 571 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 551 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
จรดจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร
ทิศใต้
จรดประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออก จรดจังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก จรดจังหวัดสุรินทร์

ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ
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ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับทุ่งนามีภูเขาและป่าไม้อยู่ทางตอนใต้ และพื้นที่จะค่อย ๆ
ลาดลงสู่ทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งเต็มไปด้วย ห้วย คลอง หนอง บึง ต่าง ๆ ตลอดระยะทางที่ลำน้ำมูลและลำน้ำชี
ไหลผ่าน สภาพดินร้อยละ 60 เป็นลักษณะดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดีแต่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และมี แนว
ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ประมาณ 127 ก.ม. (อำเภอกันทรลักษ์ 76 กม. อำเภอขุนหาญ 18 กม. และอำเภอ ภูสิงห์ 33 กม.)
เขตการปกครองของจังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 22 อำเภอ 206 ตำบล 2,633 หมู่บ้าน
ตารางที่ 1 พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

อำเภอ
กันทรลักษ์
กันทรารมย์
ขุขันธ์
ขุนหาญ
น้ำเกลี้ยง
โนนคูณ
บึงบูรพ์
เบญจลักษ์
ปรางค์กู่
พยุห์
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ไพรบึง
ภูสิงห์
เมืองศรีสะเกษ
เมืองจันทร์
ยางชุมน้อย
ราษีไศล
วังหิน
ศรีรัตนะ
ศิลาลาด
ห้วยทับทัน
อุทุมพรพิสัย

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด(กม.)

1236.58
664.21
914.306
723.055
257.826
256.853
49.582
331.331
285.475
225.458
111.104
248.845
940.105
576.366
95.838
209.554
504.858
237.619
236.684
131.812
194.586
407.929

63
26
49
60
44
56
42
80
60
21
29
42
28
0
40
32
38
35
37
53
37
24

แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ
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ตารางที่ 2 ประชากรในจังหวัดศรีสะเกษ
ลักษณะข้อมูล
แยกตามเพศ
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
- ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
- ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
กำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน)
- ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)
ที่มา :

ชาย
หญิง
รวม
734,405 738,454 1,472,859
724,520 730,269 1,454,789
647
492
1,139
8,255 7,130 15,385
983

563

1,546

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php

ภาพที่ 2 จำนวนประชากรตามกลุ่มอายุ

แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ
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ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดู
หนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยเฉลี่ยแล้วในปีหนึ่งๆ จะมีฝนตก 100 วัน ปริมาณฝนเฉลี่ย
1,200 - 1,400 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซียส เฉลี่ย
ประมาณ 26 - 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยร้อยละ 66 – 73
การใช้ที่ดิน
จังหวัดศรีสะเกษมีลุ่มน้ำมูลเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยการปลูกข้าว ทำไร่
และสวน รวมไปถึงชุมชนเมืองที่เริ่มมีการขยายตัวของกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นชุมชนเมืองมีประชากรหนาแน่น จาก
การจำแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM พื้นที่เกษตรกรรมปลูกข้าวในปี 2563
จำนวน 3,369,125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.78 จากการสำรวจภาคสนามพื้นที่ในลุ่มน้ำมูลจะมีเขื่อนราษีไศล ซึ่งจะมี
ปริมาณน้ำใช้ตลอดปี ประชาชนส่วนใหญ่จะมีการปลูกข้าวนาปี และนาปรังทำให้มีพื้นที่ทางการเกษตรกรรมมากขึ้น
และบางปีมีการทำเกษตรกรรมปลูกพริก กระเทียม และหอมแดง เป็นต้น ทำให้พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศซึ่งเกษตรกรมีการปรับชนิดของการปลูกพืชทำให้พื้นที่นาบางส่วนมีการจัดทำ
สวนพริก หรือพืชระยะสั้นเพื่อรอรับการปลูกข้าวในฤดูกาลต่อไป ทำให้มีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม
อย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่ชุมชน/สิ่งปลูกสร้างมีการขยายตัวและมีมากขึ้น

ภาพที่ 3 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ.2563
แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ
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ตารางที่ 3 สรุปประเภทการใช้ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2562
สัญลักษณ์
U
U101
U200
U201
U301
U405
U406
U500
U502
U503
U600
U601
U602
U603
U605
U701
A
A1
A100
A101
A101+A202
A101+A204
A101+A206
A101+A208
A101+A210
A101+A212
A101+A218
A101+A219
A101+A220

ประเภทการใช้ที่ดิน
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
ตัวเมืองและย่านการค้า
หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง
หมู่บ้านบนพื้นราบ
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
ถนน
ทางรถไฟ
พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง
โรงงานอุตสาหกรรม
ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร
สถานที่ร้าง
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
รีสอร์ทโรงแรม เกสต์เฮ้าส์
สุสานป่าช้า
สถานีบริการน้ำมัน
สนามกอล์ฟ
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่นา
นาร้าง
นาข้าว
นาข้าว+ข้าวโพด
นาข้าว+มันสำปะหลัง
นาข้าว+ยาสูบ
นาข้าว+ถั่วเขียว
นาข้าว+ถั่วลิสง
นาข้าว+ถั่วดำ ถั่วแดง
นาข้าว+มันแกว
นาข้าว+มันเทศ
นาข้าว+แตงโม
แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ

เนื้อที่
ไร่
ร้อยละ
312,338.00
5.66
25,389.00
0.46
38.00
232,098.00
4.20
39,928.00
0.72
3,525.00
0.06
857.00
0.02
288
0.01
6,019.00
0.11
1,835.00
0.03
104.00
895.00
0.02
334.00
0.01
690.00
0.01
338.00
0.01
23.00
4,280,994 77.48
3,365,062 60.91
2,788
0.05
3,275,652
59.29
12,409
0.23
21,360
0.39
10
56
88
56
127
258
56
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สัญลักษณ์
A101+A220
A101+A235
A101+A502
M201+A101
A2
A200
A201
A202
A203
A204
A205
A208
A209
A210
A211
A212
A218
A219
A220
A229
A235
A3
A300
A301
A302
A303
A304
A305
A306
A307

ประเภทการใช้ที่ดิน
นาข้าว+พริก
นาข้าว+กระเจี๊ยบแดง
นาข้าว+พืชผัก
พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว
พืชไร่
ไร่ร้าง
พืชไร่ผสม
ข้าวโพด
อ้อย
มันสำปะหลัง
สับปะรด
ถั่วเขียว
ถั่วเหลือง
ถั่วลิสง
ปอแก้ว ปอกระเจา
ถั่วดำ ถั่วแดง
มันแกว
มันเทศ
แตงโม
พริก
กระเจี๊ยบแดง
ไม้ยืนต้น
ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม
ไม้ยืนต้นผสม
ยางพารา
ปาล์มน้ำมัน
ยูคาลิปตัส
สัก
สะเดา
สนประดิพัทธ์
แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ

เนื้อที่
ไร่
15
77
11,908
40,202
260,877
5,946
2,632
5,686
26,422
209,053
20
131
19
274
129
47
25
1,569
264
8,568
92
575,445
1,093
1,723
515,765
18,442
34,255
1,399
21
18

ร้อยละ
0.22
0.73
4.71
0.11
0.05
0.10
0.48
3.78
0.03
0.16
10.42
0.02
0.03
9.34
0.33
0.62
0.03
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สัญลักษณ์
A312
A314
A315
A317
A322
A323
A4
A400
A401
A402
A403
A404
A405
A406
A407
A408
A409
A410
A411
A412
A413
A414
A415
A419
A420
A422
A425
A426
A427
A429

ประเภทการใช้ที่ดิน
กาแฟ
หม่อน
ไผ่ปลูกเพื่อการค้า
หมาก
กฤษณา
ตะกู
ไม้ผล
ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม
ไม้ผลผสม
ส้ม
ทุเรียน
เงาะ
มะพร้าว
ลิ้นจี่
มะม่วง
มะม่วงหิมพานต์
พุทรา
น้อยหน่า
กล้วย
มะขาม
ลำไย
ฝรั่ง
มะละกอ
มังคุด
ลางสาด ลองกอง
มะนาว
มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง
แก้วมังกร
ส้มโอ
มะปราง มะยงชิด
แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ

เนื้อที่
ไร่
37
103
2,096
285
115
93
35,696
245
12,158
29
6,557
974
289
13
3,067
7,035
26
20
1,782
438
956
941
461
103
71
294
58
34
28
117

ร้อยละ
0.04
0.01
0.66
0.22
0.12
0.02
0.01
0.06
0.13
0.03
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
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สัญลักษณ์
A5
A500
A501
A502
A503
A7
A700
A701
A702
A703
A704
A9
A900
A902
A0
A001
F
F100
F101
F200
F201
F500
F501
W
W101
W102
W201
W202
W203
M

ประเภทการใช้ที่ดิน
พืชสวน
พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม
พืชสวนผสม
พืชผัก
ไม้ดอก ไม้ประดับ
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
โรงเรือนร้าง
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
โรงเรือนเลี้ยงโคกระบือ และม้า
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก
โรงเรือนเลี้ยงสุกร
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง
สถานที่เพาะเลี้ยงปลา
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม
พื้นที่ป่าไม้
ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู
ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์
ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู
ป่าผลัดใบสมบูรณ์
ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู
ป่าปลูกสมบูรณ์
พื้นที่น้ำ
แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง
หนอง บึง ทะเลสาบ
อ่างเก็บน้ำ
บ่อน้ำในไร่นา
คลองชลประทาน
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ

เนื้อที่
ไร่
ร้อยละ
39,112
0.70
214
47
38,791
0.70
60
3,174
0.06
89
1,471
0.03
244
866
0.02
504
0.01
881
0.01
133
748
0.01
747
0.01
747
0.01
631,987 11.44
4,074
0.07
427,524
7.74
93,126
1.69
91,101
1.65
186
15,976
0.29
166,610
3.02
47,286
0.86
40,379
0.73
60,020
1.09
12,162
0.22
6,763
0.12
133,055
2.40
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สัญลักษณ์
M101
M102
M201
M201+A201
M201+A204
M300
M301
M303
M304
M401
M403
M405
M701
รวมทั้งหมด

ประเภทการใช้ที่ดิน
ทุ่งหญ้าธรรมชาติ
ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ
พื้นที่ลุ่ม
พื้นที่ลุ่ม+พืชไร่ผสม
พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง
เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า
เหมืองแร่
บ่อทราย
บ่อดิน
พื้นที่กองวัสดุ
ที่หินโผล่
พื้นที่ถม
ที่ทิ้งขยะ

เนื้อที่
ไร่
ร้อยละ
7,845
0.14
78,739
1.43
23,987
0.43
49
135
1,716
0.03
724
0.01
40
370
0.01
134
17,222
0.31
2,049
0.04
45
5,524,984 100.00

ที่มา : การใช้ที่ดินรายจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2563

2) ด้านเศรษฐกิจ
ภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจ จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2561
มีมูลค่าการผลิต 72,484 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,968 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดศรีสะเกษต่อ
ประชากร (Gross Provincial Products Per Capita) เท่ากับ 73,958 บาทต่อคน เพิ่มขึ้น 2,930 บาทจากปีที่ผ่าน
มา จากจำนวนประชากร 0.98 ล้านคน เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ และลำดับที่ 9 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อัตราการเจริญเติบโต ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ขยายตัวร้อยละ 1.37 ชะลอตัว จากที่
ขยายตัวร้อยละ 2.77 ในปีที่ผ่านมา
โครงสร้างการผลิต ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561 พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ณ ราคาประจำปี แบ่งเป็น
ภาคเกษตร มีมูลค่า 20,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 19,830 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เท่ากับ
642 ล้านบาท อัตราการเจริญเติบโต ขยายตัวร้อยละ 3.24 จากปีที่ผ่านมา
ภาคนอกเกษตร มีมูลค่า 52,012 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 50,686 ล้านบาท ในปีที่ ผ่านมา เท่ากับ
1,326 ล้านบาท อัตราการเจริญเติบโต ขยายตัวร้อยละ 2.62 จากปีที่ผ่านมา จากการขยายตัวของสาขาหลัก คือ
สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ ร้อยละ 8.22 สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ร้อยละ 11.75 และสาขา
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ขยายตัวร้อยละ 5.94
แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ
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ภาพที่ 4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมทุกสาขา จังหวัดศรีสะเกษ
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกรกฎาคม 2563

ภาพที่ 5 ข้อมูลอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ และรายได้ต่อหัวของประชากร จังหวัดศรีสะเกษ
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกรกฎาคม 2563

แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ

หน้า 15

ข้อมูลด้านธุรกิจและการค้าชายแดน
จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา และมีจุดผ่านแดนถาวร
ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่เป็นเส้นทางสำคัญในด้านการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว ซึ่งสถานการณ์การค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน มีมูลค่าการค้าในแต่ ละปีมีแนวโน้มเพิ่มสูงมาก โดยในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่ารวม 818.90 ล้านบาท
(มูลค่าการส่งออก 464.25 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า 354.65 ล้านบาท ดุลการค้า 109.60 ล้านบาท) และในปี
2561 (มกราคม-ตุลาคม) มีมูลค่ารวม 703.46 ล้านบาท (มูลค่าการส่งออก 509.56 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า
193.90 ล้านบาท ดุลการค้า 315.66 ล้านบาท)
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2563

ตารางที่ 4 สถานการณ์การค้าประจำปี 2562 - 2563 (มกราคม – สิงหาคม 2563)
มูลค่า (ล้านบาท)
รายการ
มูลค่าการค้ารวม
มูลค่าการส่งออก
มูลค่าการนำเข้า
ดุลการค้า

2562
(ม.ค. – ส.ค.)
634.96
448.96
186.01
262.95

2563
(ม.ค. – ส.ค.)
1,223.13
558.72
664.41
-105.69

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ
ปี 2562
ล้านบาท
%
588.17
92.63
109.76
24.45
478.40
257.19
-368.64
-140.20

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 2563

ปี 2563 (มกราคม – สิงหาคม 2563)
การค้ารวม : มูลค่าการค้ารวม (8 เดือน) 1,223.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
2562 พบว่ามีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น 588.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.63
การส่งออก : มูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 558.72 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 พบว่ามีมูลค่าการค้า
เพิ่มขึ้น 109.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.45 สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ นมถั่วเหลือง น้ำเปล่า เครื่องดื่มน้ำ
ผลไม้ เกลือ นมสเตอริไลส์ นม UHT ครีมเทียมข้นหวาน น้ำมันปาล์ม ผงซักฟอก เครื่องดื่มน้ำอัดลมและอื่นๆเป็นต้น
การนำเข้า : มูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 664.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562
พบว่ามีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น 478.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 257.19 สินค้าที่นำเข้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเหนียวข้าว 10% มัน
สำปะหลัง(หัวมันสด) มันสำปะหลัง (มันเส้น) เมล็ดข้าวโพด(สำหรับอาหารสัตว์) เม็ดมะม่วงหิมพานต์ พริกแห้ง ถ่านไม้
ชิ้นส่วนเครื่องเกี่ยวข้าว (ใช้แล้ว) น้ำมันยาง,ชัน เสื้อผ้าเก่าใช้แล้ว และอื่นๆ เป็นต้น
ดุลการค้า : ขาดดุลการค้า 105.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 พบว่าขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น
368.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 140.20

แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ
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ข้อมูลการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ GAP และการปศุสัตว์
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่มีพื้นที่รวม 5.5 ล้านไร่ มีพื้นที่ท ำกำรเกษตรทั้งหมด
3,551,982ไร่ คิดเป็นร้อย 64.29 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด พื้นที่ทำกำรเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนำ โดยเฉพำะพื้นที่
ทำนำปี ซึ่งในปีกำรผลิต 2562/63 มีพื้นที่ปลูกข้ำวรวม 3,046,024 ไร่แยกเป็นพื้นที่ปลูกข้ำวเจ้ำ (ข้ำวหอมมะลิ)
3,007,662 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 425 กิโลกรัม/ไร่ ข้ำวนำปรัง 55,005 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 512 กิโลกรัม/ไร่ และยังเป็น
แหล่งเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ยำงพำรำมันสำปะหลัง อ้อย ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งปลูกหอมแดงมำก
ที่สุดของประเทศและยังเป็นแหล่งปลูกไม้ผลอำทิเช่นทุเรียนเงำะมังคุดลองกองโดยจำแนกพื้นที่ทำกำรเกษตรที่
สำคัญได้ ดังนี้
ตารางที่ 5 จำแนกพื้นที่การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
การจาแนกพื้นที่
ประเภทพื้นที่
พื้นที่ (ไร่) คิดเป็น %
พท. ทั้งหมด
5,524,939
100
พท. ทำกำรเกษตร
3,551,982
64.29
พท. ป่ำไม้
646,418
11.70
พท. น้ำ+พท.ลุ่มน้ำ
205,528
3.72
พท. อำศัยอื่นๆ
1,121,011
20.29

การจาแนกพื้นที่ทาการเกษตร
ชนิดพืช
พื้นที่ (ไร่) คิดเป็น %
พท. ทำกำรเกษตร
3,551,982
100
ทั้งหมด
พท. ปลูกข้ำว
3,034,991
85.87
พท. ปลูกพืชไร่
234,278
6.60
พท. ปลูกไม้ผล
11,768
0.33
พท. ปลูกไม้ยืนต้น
255,722
7.20

ที่มำ : สำนักงำนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 2563

- ข้อมูลด้านการเพาะปลูก
จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์แล้ว จำนวน 35,755 ไร่ และมีพื้นที่ทำ
เกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน ปีที่ 1 จำนวน 57,822 ไร่ ระยะปรับเปลี่ยน ปีที่ 2 จำนวน 30,640 ไร่ นอกจากนี้
ในปี 2562 ยังได้มีการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพิ่มอีก จำนวน 26,934 ไร่ ส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัด
ศรีสะเกษ มี
พื้นที่ทำการเกษตรแบบเกษตรกรอินทรีย์แล้ว จำนวน 151,151 ไร่ เกษตรกร จำนวน 18,772 รายคงเหลือพื้นที่
เป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้ครบ 300,000 ไร่ ภายในปี 2564 เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 148,849 ไร่

แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ
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ข้อมูลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
จังหวัดศรีสะเกษ มีการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน ในพื้นที่ 22
อำเภอ 204 ตำบล จำนวน 19 ชนิด ประเภท จำนวนแปลงทั้งสิ้น 359 แปลง พื้นที่ดำเนินการ 289,147.93 ไร่
เกษตรกร 26,841 ราย ดังนี้
ตารางที่ 6 ข้อมูลภาคการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่
ที่
ชนิด
จำนวน (แปลง) เกษตรกร(ราย)
พื้นที่ (ไร่)
1 ข้าว
274
21,856
256,446.50
2 ยางพารา
10
535
7,092.03
3 มะนาว
1
59
854
4 มันสำปะหลัง
10
506
4,898.50
5 ไก่พื้นเมือง
1
83
600
6 กบ
1
46
46
7 ทุเรียน
8
595
4,494.50
8 อ้อย
1
46
336
9 ดาวเรือง
1
39
78
10 พริก
17
895
2,056
11 หอมแดง
20
1,339
3,763.25
12 กระเทียม
1
64
180
13 โคเนื้อ
3
145
1,614
14 โคนม
2
120
2,416
15 กระบือ
1
115
790
16 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
5
270
3,021.40
17 ปลาตะเพียน
1
50
50
18 ไม้ดอกไม้ประดับ
1
31
65.50
19 เห็ดนางฟ้า
1
47
346.25
รวม
359
26,841
289,147.93
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกรกฎาคม 2563

แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ
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ด้านปศุสัตว์
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ มี เ กษตรกรผู ้ เ ลี ้ ย งสั ต ว์ จำนวน 121,144 ครั ว เรื อ น จำแนกสั ต ว์ ไ ด้ เ ป็ น
8 ประเภท ประกอบด้วย โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ และแกะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 7 ข้อมูลปศุสัตว์ ปี 2563
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
พื้นที่ปลูกหญ้า/พืชอาหารสัตว์
จำนวนสัตว์เศรษฐกิจ
โคเนื้อ
โคนม
กระบือ
สุกร
ไก่
เป็ด
แพะ
แกะ

121,144 ครัวเรือน
2,667 ไร่
หน่วย : ตัว
344,506
2,472
87,359
103,723
3,957,006
350,999
2,732
232

ที่มา : สำนักงานปศุสตั ว์จังหวัดศรีสะเกษ 2563

ตารางที่ 8 การผลิตปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ในปี พ.ศ. 2563
ครัวเรือน
มูลค่า
ราคาผลผลิต
ประเภทสัตว์
จำนวน (ตัว) ผลผลิต (ตัน)
เฉลี่ย (บาท/กก.)
เกษตรกร
(ล้านบาท)
โคเนื้อ
71,073
344,506
120,577.1
140 16,880,794,000
โคนม
140
2,472
998.8
100
98,880,000
กระบือ
21,690
87,359
39,311.55
120 4,717,386,000
สุกร
8,184
103,723
10,372.3
60
622,338,000
ไก่
89,110
3,957,006
5,935.50
38
225,549,342
เป็ด
22,872
350,999
1,052.99
60
63,179,820
แพะ
173
2,732
54.64
120
6,556,800
แกะ
11
232
4.64
120
556,800
รวม
213,253
4,849,029 178,307.52
758.00 22,615,240,762
ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ณ เดือนสิงหาคม 2563

แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ
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ตารางที่ 9 ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ปีการผลิต 2562/63
ชนิดสินค้า
เกษตร

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง**
มันสำปะหลัง
อ้อยโรงงาน
ยางพารา*
หอมแดง
พริก
กระเทียม
ทุเรียน
ปาล์มน้ำมัน
ข้าวโพดเลีย้ ง
สัตว์

เกษตรกรที่
พื้นที่
พื้นที่
ผลผลิต
พื้นที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิตรวม ราคาเฉลีย่ มูลค่าผลผลิต
ปลูก
เพาะปลูก เสียหาย
เฉลี่ย (กก./
(บาท/กก.) รวม (ล้านบาท)
(ไร่)
(ตัน)
(ครัวเรือน)
(ไร่)
(ไร่)
ไร่)
382,210 3,002,790 98,396 2,904,394
347
1,006,455 13.02
13,104.04
13,408
77,795
321
77,474
512.00
39,633 13.13
520.38
16,890
148,021 2,852
145,169
3,614
524,574
2.11
1,106.85
1,601
11,107
508
10,599 9,412.27 99,762.99
1.53
152.64
36,240
350,054
0
335,984
240
80,636.19
18.0
1,451.45
6,939
19,797
88
19,709
3,472
68,429
35.0
2,395.01
7,253
24,796
25
24,700 2,304.45
56,919.86 17.16
976.74
615
607
10
597
819
489 36.44
17.82
1,252
8,324
0
2,951
1,094
3,227
140
451.78
460
8,429 1,037
7,392
1,346
9,946
2.32
23.07
2,962
34,051
20
34,031
942
32,059
8.29
265.77

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร2563,การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ณ กรกฎาคม 2563
และสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 2563

ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม
จังหวัดศรีสะเกษปี พ.ศ. 2561 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมทุกสาขา จำนวน 72,484 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 70,516 ล้านบาท โดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.79 โดยสาขาที่มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมมากเป็นลำดับที่ 1 ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มีมูลค่า 20,472 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 29.03 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด รองลงมาลำดับที่ 2 ได้แก่ สาขาการศึกษา มีมีมูลค่า 12,941
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.35 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด และลำดับที่ 3 สาขาการขายส่งและการขายปลีก การ
ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ มีมูลค่า 9,190 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.03 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
สำหรับสาขาอุตสาหกรรม มีผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นอันดับที่ 5 มูลค่า 4,596 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.52 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด และสาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นอันดับที่ 14 มีมูลค่า
209 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมทั้งหมด และรายได้ต่อหัวประชากรในปี 2561 มีรายได้ต่อ
หัวประชากร จำนวน 73,958 บาทต่อคนต่อปี เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปี 2560 มีร ายได้ต่อหัวประชากร จำนวน
67,362 บาทต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 5.43
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ภาวการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรม จังหวัดศรีสะเกษ มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 รวม
ทั้งสิ้น 391 โรงงาน เงินลงทุนรวม 13,287.64 ล้านบาท มีการจ้างงาน 4,692 คน แยกตามจำพวกของโรงงานได้
ดังนี้
ตารางที่ 10 จำนวนโรงงำนแยกตำมจำพวกโรงงำน
จาพวกที่
จำพวกที่ 2
จำพวกที่ 3
รวม

จานวนโรงงาน
1
390
391

เงินลงทุน (ล้านบาท)
4.50
13,283.14
13,287.64

คนงาน (คน)
2
4,690
4,692

ที่มา : สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2563

ขนาดของโรงงาน
โรงงำนส่วนใหญ่เป็นโรงงำนขนำดเล็ก (เงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้ำนบำท) จ ำนวน 338 โรงงำน
คิดเป็นร้อยละ 86.44 ของจำนวนโรงงำนทั้งหมด รองลงมำเป็นโรงงำนขนำดกลำง (เงินลงทุนมำกกว่ำ 50 ล้ำนบำท ถึง
200 ล้ำนบำท) จำนวน 44 โรงงำน คิดเป็นร้อยละ 11.25ของจำนวนโรงงำนทั้งหมดและโรงงำนขนำดใหญ่ (เงิน
ลงทุนมำกกว่ำ 200 ล้ำนบำท) จำนวน 9 โรงงำน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ของจำนวนโรงงำนทั้งหมด
ตารางที่ 11 จำนวนโรงงำนแยกตำมขนำดโรงงำน
ขนาดโรงงาน
โรงงำนขนำดเล็ก
โรงงำนขนำดกลำง
โรงงำนขนำดใหญ่
รวม

จานวนโรงงาน
338
44
9
391

เงินลงทุน (ล้านบาท)
3,833.65
3,422.16
6,031.82
13,287.64

คนงาน (คน)
3,397
847
448
4,692

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2563
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ตารางที่ 12 จำนวนโรงงำนแยกตำมประเภทอุตสำหกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ลาดับ
ประเภท
58(1)
9(1)
9(6)
3(4)
14
2(1)
3(2)
64(12)
34(2)

10

95(1)

ที่

ประกอบกิจการ
ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต
สีข้ำว
ทำมันเส้น
ดูดทรำย
ผลิตน้ำแข็ง
กำรต้ม นึ่งหรืออบพืช หรือเมล็ดพืช
กำรขุดหรือลอกกรวด ทรำย หรือดิน
ตัด เจำะ เชื่อมโลหะ/หลังคำเหล็กรีดลอน
กำรทำวงกบ ขอบประตู หน้ำต่ำง
ส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้
ซ่อม เคำะ พ่นสีรถยนต์

จานวน
โรงงาน
53
48
33
24
23
20
18
16
17

เงินลงทุน
(ล้านบาท)
810.56
2,602.57
247.93
49.09
403.07
751.11
52.35
226.41
110.33

คนงาน
(คน)
376
683
129
82
321
105
38
92
206

14

444.79

274

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2563

แหล่งที่ตั้งโรงงาน
โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ 70 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 17.90
ของจำนวนโรงงานทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อำเภอกันทรลักษ์ 69 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 17.64 ของจำนวนโรงงาน
ทั้งหมด อำเภอราษีไศล 44 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ของจำนวนโรงงานทั้งหมด อำเภออุทุมพรพิสัย 31โรงงาน
คิดเป็นร้อยละ 7.92 ของจำนวนโรงงานทั้งหมด
ตารางที่ 13 ข้อมูลจำนวนโรงงานแยกรายอำเภอ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่ออำเภอ
เมืองศรีสะเกษ
กันทรลักษ์
ราษีไศล
อุทุมพรพิสัย
ขุนหาญ
ขุขันธ์
กันทรารมย์
ไพรบึง

จำนวนโรงงาน
70
69
44
28
22
31
22
9

เงินลงทุน (ล้านบาท)
2,101.31
1,880.89
639.49
634.82
1,461.82
624.56
590.55
453.10
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ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่ออำเภอ
เบญจลักษ์
พยุห์
ห้วยทับทัน
ศิลาลาด
วังหิน
โนนคูณ
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ยางชุมน้อย
ปรางค์กู่
บึงบูรพ์
ภูสิงห์
ศรีรัตนะ
น้ำเกลี้ยง
เมืองจันทร์
รวม

จำนวนโรงงาน
25
10
11
6
5
14
2
7
3
1
5
4
2
391

เงินลงทุน (ล้านบาท)
2,999.13
58.16
380.74
10.77
95.75
1,105.42
5.16
164.16
29.28
1.10
37.45
9.50
21.66
13,287.64

คนงาน (คน)
346
58
115
26
47
140
5
116
17
60
70
15
12
4,692

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563

หมวดอุตสาหกรรม
จากจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการทั้งหมด 391 โรงงาน สามารถแบ่งเป็นหมวด
อุตสาหกรรมตามลักษณะการประกอบกิจการได้ 21 หมวดอุตสาหกรรม โดยมีหมวดอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการ
มาก 5 อันดับแรก ดังนี้
1) หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทโรงสีข้าว , อบเมล็ดพืช ,ทำมันเส้น
แป้งขนมจีน เป็นต้น จำนวน 113 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 28.90 ของจำนวนโรงงานทั้งหมด
2) หมวดอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทดูดทราย ,ขุดทราย เป็นต้น จำนวน 60
โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 15.34 ของจำนวนโรงงานทั้งหมด
3) หมวดอุตสาหกรรมอโลหะ ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น
จำนวน 55 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 14.06 ของจำนวนโรงงานทั้งหมด
4) หมวดอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทเลื่อยไม้ ,แปรรูปไม้
ทำวงกบประตู หน้าต่างจากไม้ เป็นต้น จำนวน 45 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ของจำนวนโรงงานทั้งหมด
5) หมวดอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภททำน้ำแข็ง การทำแป้ง การทำขนมปัง
เป็นต้น จำนวน 40โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 10.23ของจำนวนโรงงานทั้งหมด
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ตารางที่ 14 ข้อมูลจำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการ
จำนวนโรงงาน เงินลงทุน(ล้านบาท)
อุตสาหกรรมการเกษตร
113
4,575.31
อุตสาหกรรมอาหาร
40
782.50
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
4
163.60
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
3
54.60
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
3
49.97
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
45
404.47
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน
3
5.66
อุตสาหกรรมเคมี
3
43.67
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
8
220.97
อุตสาหกรรมยาง
10
1,343.90
อุตสาหกรรมพลาสติก
3
10.55
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ
55
824.66
อุตสาหกรรมโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
18
232.02
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
5
91.95
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมผลิยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการ
18
595.89
ซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์
21 อุตสาหกรรมอื่นๆ
60
3,909.20
รวม
391
13,287.64

คนงาน
1,093
807
73
167
252
485
188
25
49
225
33
385
110
96
345
342
4,692

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2563

อุตสาหกรรมส่งออก
1. บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ประกอบกิจการโรงสีข้าว ตั้งอยู่ที่ 439 ถ.ศรีสะเกษกันทรลักษ์ ม.6 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวตั้งแซเยี้ยง ประกอบกิจการโรงสีข้าว ตั้งอยู่ที่ 71 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ
จ.ศรีสะเกษ
3. บริษัท เอี่ย มศิร ิแป้งมัน จำกัด ประกอบกิจการผลิต แป้ งมันสำปะหลัง ตั้งอยู่ที่ 49 ม.11
ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
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4. บริษัท พัฒนกิจ วู๊ดชิพ จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยูคาลิปตัสเพื่อจำหน่าย
ตั้งอยู่ที่ 141 ม.1 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
อุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป
1. บริษัท โรงสีหิรัณย์เจริญ จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว ตั้งอยู่ที่ ถนนกันทรลักษ์-เดชอุดม หมู่ที่ 5
ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินลงทุน 217 ล้านบาท คนงาน 15 คน
2. บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 2.99
เมกะวัตต์ จากเซลล์แสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีสะเกษ-คูซอด หมู่ที่ 4 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะ
เกษ เงินลงทุน 362 ล้านบาท คนงาน 20 คน
3. บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด ประกอบกิ จการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ตั้งอยู่ที่ 49 หมู่ที่ 11
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินลงทุน 670.90 ล้านบาท คนงาน 77 คน
4. บริษัท ตั้งแซเยี้ยง กรีน พาวเวอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
ตั้งอยู่ที่ 71/2 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เงินลงทุน 850 ล้านบาท คนงาน 34 คน
5. บริษัท เอสพีพี โฟร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ หมู่2
ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินลงทุน 892.40 ล้านบาท คนงาน 29 คน
6. องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบกิจการผลิตยางแท่ง STR 20 ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่ 4,5,7 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เงินลงทุน 1,154.60 ล้านบาท คนงาน 120 คน
7. บริษัท เอสพีพี ทรี จำกัด ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่
2 ตำบลท่าคล้อ อำเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินลงทุน 1,189.92 ล้านบาท คนงาน 37 คน
8. บริษัท ไพรบึงพืชผล จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เงินลงทุน 275 ล้านบาท คนงาน 30 คน
9. บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว ตั้งอยู่ที่ 439 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษกันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เงินลงทุน 250 ล้านบาท คนงาน 93 คน
หมายเหตุ : โรงงานที่พ้นสภาพการเป็นโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น
228 โรงงาน เงินลงทุนรวม 1,188.53 ล้านบาท คนงาน 1,382 คน
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความหลากหลายของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะ
เป็นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณี
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทางศาสนา ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทรัพยากรด้านการท่องเที่ ยวเชิง
เกษตร ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ และอื่น ๆ อีกมากมายกอปรกับร่องรอยความรุ่งเรืองของอารย
ธรรมขอมโบราณและจากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏและพบเห็นได้ทั่วพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นจุด
แข็งของจังหวัดอีกทั้งลักษณะที่ตั้งและภูมิประเทศมีค วามสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากมีพรมแดนติดต่อกับประเทศ
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เพื่อนบ้านคือราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งถือเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดให้สามารถแข่งขันและรองรับกระแสการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท่องเที่ยว นอกจากนั้น ยังมี
ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยในปี พ.ศ.2561 จังหวัดศรีสะเกษได้รับการคัดเลือกจากกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็น 1 ใน 6 “เมืองกีฬา (Sports City)” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจจากการมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด
ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
สำหรับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษในช่วงปีพ.ศ. 2558 – 2562 จังหวัด
ศรีสะเกษมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยกว่า
ร้อยละ2.63 ต่อปีสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดคิดเป็นอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยกว่าร้อยละ 5.72 ต่อปี โดยในปี 2562
การท่องเที่ยวของจังหวัดศรี สะเกษมีผู้เยี่ยมเยือนจำนวน 1,554,331คน (ลำดับที่ 46 ของประเทศ) ส่วนใหญ่เป็น
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและเป็นนักทัศนาจรมากกว่านักท่องเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวร้อย
ละ 1.92 จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก่อให้เกิดรายได้แก่จังหวัด
ศรีสะเกษ จำนวน 2,177.69 ล้านบาท (ลำดับที่ 60 ของประเทศ) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.76 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
ตารางที่ 15 ข้อมูลสถิติและอัตราการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2562
พ.ศ.

พ.ศ.2558
ชาวไทย

จำนวน
นักท่องเที่ยว
(คน)

อัตราการ
ขยายตัว

ชาวต่าง
ชาติ

1,407,674

18,445

1,426,119
4.45

4.20
4.45

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อัน
อับแรก ได้แก่ สหราช
อาณาจักร, สหรัฐอเมริกา,
เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส และ
ออสเตรเลีย

พ.ศ.2559
ชาวไทย

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ชาวต่าง ชาวไทย ชาวต่าง ชาวไทย ชาวต่าง ชาวไทย ชาวต่าง
ชาติ
ชาติ
ชาติ
ชาติ

1,439,770

18,977 1,462,423 19,623 1,504,743

1,458,747
2.28

2.88
2.29

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 5
อันอับแรก ได้แก่ สหราช
อาณาจักร, สหรัฐอเมริกา,
เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์
และฝรั่งเศส

1,482,046

1,525,035

1.57 3.40
1.60
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
5 อันอับแรก ได้แก่
สหราชอาณาจักร,
สหรัฐอเมริกา,
เนเธอร์แลนด์,
นอร์เวย์ และฝรั่งเศส

20,292 1,532,375 21,956

2.89

3.41
2.90

นักท่องเที่ยวต่างชาติ
5 อันอับแรก ได้แก่
สหราชอาณาจักร,
สหรัฐอเมริกา,
เนเธอร์แลนด์,
นอร์เวย์ และฝรั่งเศส

1,554,331
1.84

8.2
1.92

* ข้อมูลเบื้องต้น

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดือนสิงหาคม 2563
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ตารางที่ 16 ข้อมูลสถิติและอัตราการขยายตัวของรายได้ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2562
พ.ศ.
รายได้ (ล้านบาท)
อัตราการขยายตัว

2558
1,766.62
7.11

2559
1,866.71
5.67

2560
1,959.43
4.97

2561
2,098.82
7.11

2562
2,177.69
3.76

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดือนสิงหาคม 2563

ตารางที่ 17ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ แยกตามประเภทการท่องเที่ยว
ประเภทของทรัพยากรการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
1. ทรัพยากรการท่องเที่ยว
1. อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์
เชิงธรรมชาติ
2. ผามออีแดง อ.กันทรลักษ์
3. น้ำตกสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ
4. น้ำตกห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ
5. น้ำตกภูละออ อ.กันทรลักษ์
6. ทุ่งกบาลกระไบ อ.ภูสิงห์
7. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ
8. จุดท่องเที่ยวลำน้ำมูล (หาดนางเหงาและสะพานบ้านแก้ง)
9. น้ำตกห้วยสวาย อ.ภูสิงห์
10. น้ำตกขุนศรี อ.กันทรลักษ์
11. น้ำตกซำไซร อ.ขุนหาญ
12. น้ำตกนาตราว อ.ภูสิงห์
13. น้ำตำห้วยวังใหญ่ (วังใหญ่) อ.กันทรลักษ์
14. แม่น้ำมูล อ.ห้วยทับทัน อ.โพธิ์ศรีสุวรณ อ.บึงบูรพ์ อ.ราษีไศล
อ.ยางชุมน้อย อ.กันทรารมย์ อ.เมืองศรีสะเกษ
2. ทรัพยากรการท่องเที่ยว
1. งานประเพณีแซนโฏนตา อ.ขุขันธ์
เชิงวัฒนธรรม/ประเพณี
2. งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ
อ.เมืองศรีสะเกษ
3. งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ
4. โฮมสเตย์นครลำดวน อ.วังหิน
5. งานประเพณี หวัวบุญเบิกฟ้า ขึ้นสามค่ำ มหัศจรรย์เดือนสาม อ.ปรางค์กู่
6. งานย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ วิสุวะสงกรานต์แห่งศรีพฤทเธศวร
ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 อ.อุทุมพรพิสัย
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ประเภทของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว

3. ทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์

4. ทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงศาสนา

ทรัพยากรการท่องเที่ยว
7. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวกูย บ้านกู่ อ.ปรางกู่
8. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวลาว บ้านละทาย อ.กันทรารมย์
9. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านปราสาทเยอ อ.ไพรบึง
10.ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านกุดนาแก้ว อ.ขุนหาญ
11.ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ
12.ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านหัวนา อ.กันทรารมย์
1. ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย
2. ปราสาทหินวัดสระกำแพงน้อย อ.อุทุมพรพิสัย
3. ปราสาทปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่
4. ปราสาทบ้านปราสาท อ.ห้วยทับทัน
5. ปราสาทโดนตวล อ.กันทรลักษ์
6. ปราสาทเมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์
7. ปราสาทบ้านสมอ อ.ปรางค์กู่
8. กู่สมบูรณ์ อ.บึงบูรพ์
9. ปราสาทตาเล็ง อ.ขุขันธ์
10. ปราสาทตำหนักไทร หรือปราสาททามจาน อ.ปรางค์กู่
11. สถูปคู่ (อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)
12. สระตราว (อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)
13. ตึกขุนอำไพพาณิชย์ อ.เมืองศรีสะเกษ
14. กู่แก้วสี่ทิศบ้านหว้าน อ.ราษีไศล
1. วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) อ.เมืองศรีสะเกษ
2. วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์
3. วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ อ.เมืองศรีสะเกษ
4. วัดบ้านสร้างเรือง หรือวัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมืองศรีสะเกษ
5. วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) อ.ขุนหาญ
6. วัดศรีบึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์
7. วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อ.อุทุมพรพิสัย
8. วัดเขียนบูรพาราม อ.ขุขันธ์
9. วัดปราสาทเยอ อ.ไพรบึง
10. วัดโพธิ์ศรีละทาย อ.กันทรารมย์
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ประเภทของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว

5 ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
สร้างขึ้นใหม่/กิจกรรมพิเศษ

6. ทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร

7. ทรัพยากรด้านอื่นๆ

ทรัพยากรการท่องเที่ยว
11. วัดจำปา อ.กันทรารมย์
12. วัดถ้ำสระพงษ์ อ.ขุขันธ์
13. วัดบ้านขุนหาญ อ.ขุนหาญ
14. วัดป่าถ้ำผึ้ง อ.ภูสิงห์
15. วัดป่าพลาญจำปา อ.กันทรลักษ์
16. วัดสิเรียมพุทธาราม อ.ไพรบึง
17. วัดหนองตะเคียน อ.เมืองศรีสะเกษ
18. วัดพุทธบาทภูฝ้าย อ.ขุนหาญ
19. ถ้ำนาคาธิบดี(อยู่ในวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม) อ.อุทุมพรพิสัย
1. ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษ อะควอเรียม อ.เมืองศรีสะเกษ
2. หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติและเกากลางน้ำห้วยน้ำคำ
อ.เมืองศรีสะเกษ
3. จุดชมวิวผาพญากูปรี อ.ภูสิงห์
4. งานวิ่ง มินิ-ฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ สู่ผามออีแดง อ.กันทรลักษ์
5. สวนสัตว์ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ
6. เกาะกลางน้ำ ห้วยน้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ
7. ถนนคนเดินศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ
1. สวนผลไม้ เงาะ ทุเรียน อ.กันทรลักษ์, อ.ขุนหาญ, อ.ศรีรัตนะ
2. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านซำขี้เหล็ก อ.ขุนหาญ
3. ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ
4. งานเทศกาลเงาะทุเรียนและผลไม้ของดีศรีสะเกษ
อ.เมืองศรีสะเกษ, อ.กันทรลักษ์, อ.ขุนหาญ
5. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านซำตารมย์ อ.กันทรารมย์
6. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์
1. จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อ.ภูสิงห์
2. เขื่อนราษีไศล อ.ราษีไศล
3. เขื่อนห้วยขนุน อ.กันทรลักษ์
4. ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ
5. สวนลิงบ้านหว้าน อ.ราษีไศล
6. อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ.ห้วยทับทัน
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ตารางที่18 ข้อมูลเทศกาลและปฏิทินกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ
เดือน
มกราคม

กิจกรรม
งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ
งานเทศกาลของดีกันทรารมย์และสมโภชศาลหลักเมือง
งานทำบุญตักบาตรสองแผ่นดิน

งานเทศกาลหอมแดง กระเทียมดี ยางชุมน้อย
งานประเพณี “หวัวบุญเบิกฟ้า ขึ้น 3 ค่ำ มหัศจรรย์เดือน 3”
งานประเพณีบุญคูณลาน งานกุ้มข้าวใหญ่
เทศกาลดนตรีในสวนศรี
กุมภาพันธ์ งานประเพณีบุญเดือน 3 นมัสการหลวงพ่อนาคปรกพันปี
งานสืบสานตำนานพันปี ประเพณีไหว้พระธาตุ
เทศกาลหอมแดง กระเทียมดี อำเภอยางชุมน้อย
เทศกาลหอมแดงอำเภอวังหิน
งานเทศกาลข้าวโพดหวาน
มีนาคม งานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทย
งาน “ลำดวนศรีสะเกษไนท์รัน (LamduanSisaket Night Run)”
งานย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ วิสุวะสงกรานต์แห่งศรีพฤทเธศวร
ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5

สถานที่จัด
สนามหน้าศาลากลาง อ.เมืองศรีสะเกษ
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์
จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำต.ไพรพัฒนา
อ.ภูสิงห์
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย
ปราสาทปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่
อำเภอโนนคูณ
เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ
วัดสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย
พระธาตุบ้านปราสาท อ.ห้วยทับทัน
อ.ยางชุมน้อย
อ.วังหิน
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
อ.เมืองศรีสะเกษ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
อ.เมืองศรีสะเกษ
วัดสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย
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*ตามปฏิทินจันทรคติไทย
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เดือน
เมษายน

กิจกรรม
งานเปลี่ยนผ้าไตรสรีระสังขารหลวงปู่สรวง
งานประเพณีสงกรานต์
งานขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 บูชาพระพุทธชินราช ไหว้ยอดทองคำปราสาทสายรุ้ง
ทำบุญเลี้ยงช้าง สืบสานประเพณีแข่งเรือยาว
พฤษภาคม ฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้และสวนทุเรียนภูเขาไฟ
งานประเพณีบุญบั้งไฟราษีไศล
มิถุนายน ฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้และสวนทุเรียนภูเขาไฟ
งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีขุนหาญ
งานเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ์
กรกฎาคม ฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้และสวนทุเรียนภูเขาไฟ
กิจกรรม “Sisaket Night Run” วิ่งปิดเมือง
กิจกรรม “ทุ่งกบาลกะไบTBK Trail Run”
สิงหาคม การแข่งขันวอลเลย์บอล “ศึกลูกยางถ้วย ก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
กันยายน ประเพณีบวงสรวงปราสาทโดนตวล
งานประเพณีแซนโฏนตา
ตุลาคม งานประเพณีแซนโฏนตา
งานประเพณีแข่งเรือยาวราษีไศล

สถานที่จัด
วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์
ทุกอำเภอ
วัดศรีบึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
อ.กันทรลักษ์และอำเภอขุนหาญ
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอราษีไศล
อ.กันทรลักษ์และอำเภอขุนหาญ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อ.ขุนหาญ
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
อ.กันทรลักษ์และอำเภอขุนหาญ
อ.เมืองศรีสะเกษ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก อ.ขุนหาญ
อาคารวีสมหมาย อ.เมืองศรีสะเกษ
ปราสาทโดนตวล อ.กันทรลักษ์
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์
ลำน้ำมูลหลังที่ว่าการอำเภอราษีไศล
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ห้วงเดือน มิ.ย.-ก.ค.

ห้วงเดือน ก.ย.-ต.ค.
ห้วงเดือน ก.ย.-ต.ค.
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เดือน
กิจกรรม
พฤศจิกายน ฤดูกาลท่องเที่ยว “ค่ำดูดาว เช้าชมทะเลหมอก” ณ ผามออีแดง
งานขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงน้อย
งานประเพณีลอยกระทง
งานวิ่ง “Sisaket Run Mini – Half Marathon”
ธันวาคม ฤดูกาลท่องเที่ยว “ค่ำดูดาว เช้าชมทะเลหมอก” ณ ผามออีแดง
งานวิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติสู่ผามออีแดง
การแข่งขันวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน

สถานที่จัด
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์
ปราสาทสระกำแพงน้อย อ.อุทุมพรพิสัย
ทุกอำเภอในจังหวัด
เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์
อ.เมืองศรีสะเกษ

แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุ

หน้า 32

เทศกาลและงานประเพณีที่สำคัญ
1. เทศกาลดอกลำดวนและประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ
ในช่วงเดือนมีนาคมของแต่ละปี ดอกลำดวนซึ่งเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานและเป็นต้นไม้/ดอกไม้ประจำ
จังหวัดศรีสะเกษ มีขึ้นอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่วไปโดยเฉพาะในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อันเป็นสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์แห่งแรกของประเทศ
ไทย ที่มีต้นลำดวนมากกว่า 50,000 ต้นได้ออก
ดอกบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้ง
เมือง เปรียบเสมือนเมืองในเทพนิยาย
จังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมกับมูลนิธิสวน
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ , การท่ อ งเที ่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย,องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ภาคเอกชน และส่ ว นราชการทุ ก หน่ ว ยงาน
ภายในจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษขึ้น ณ บริเวณ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
ความโดดเด่นของเทศกาลคือการแสดงประกอบแสง สี เสียง ชุด ศรีพฤทเธศวร ซึ่งเป็นการแสดงที่ย้อนยุค
บอกเล่าตำนานของการสร้างเมืองศรีสะเกษ หรือ
เมืองศรีนครลำดวน ในอดีต นับเป็ นการแสดง
ละครกลางแจ้งสมบูรณ์แบบที่สุดรายการหนึ่งของ
ประเทศไทย ประกอบด้วยนักแสดงจำนวนกว่า
1,000คน และชุ ด การแสดงหลายรายการ
โดยเฉพาะ ระบำศรีพฤทเธศวร ซึ่งเป็นการแสดง
นาฏยศิลป์ ที่ได้รับการออกแบบโดยกรมศิลปากร
นอกจากนั้ น ยังมีการแสดงดนตรี การฟ้ อ นรำ
และศิลปะพื้นบ้า นของชน 4 เผ่าไทยศรีส ะเกษ
ได้แก่ ลาว กูย เยอ และ เขมร ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และระหว่างชม
การแสดงนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับรสชาติอาหารพื้นเมืองในบรรยากาศการรับประทานอาหารแบบ พาข้าวแลง
หรือการรับประทานอาหารมื้อค่ำ ท่ามกลางกลิ่นหอมของดอกลำดวน
2. เทศกาลงานทุเรียนภูเขาไฟ และของดีศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นแผ่นดินทองแห่งอีสานใต้ เนื่องจากมีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเขตที่ราบ
ลุ่มน้ำมูลและเขตที่ราบลุ่มตอนกลางของจังหวัดในบริเวณที่เรียกว่า ดงภูดินแดง ที่มีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
สีแดง(จึงเรียกว่า ดงดินแดง หรือ ภูดินแดง )มีความอุดมสมบูรณ์สูง สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญได้ ภูดินแดง
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เป็นภูเขาไฟเก่าที่มีพื้นที่กว้างขวาง อยู่ลึกเข้ามาจากแนวเทือกเขาพนมดงรักชายเขตแดนไทยกับกัมพูชาเป็นรอยต่อ
ของอำเภอเบญจลั ก ษณ์ อำเภอน้ ำ เกลี ้ ย ง
อำเภอศรี ร ั ต นะ อำเภอขุ น หาญและอำเภอ
กันทรลักษณ์เขตนี้จึงเป็นย่านที่ปลูกพืชสวน
สำคั ญ ๆ ได้ ผ ลดี เช่ น เงาะ ทุ เ รี ย น มั ง คุ ด
ลองกอง มะยงชิด สะตอ ยางพารา ลำไย ลิ้ นจี่
มะปรางหวาน กระท้ อ น ส้ ม โอ มะม่ ว ง
โดยเฉพาะ การผลิตเงาะและทุเรียน จังหวัดศรี
สะเกษถือเป็นแห่งผลิตแห่งแรก และเป็นแหล่ง
ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
พื้นที่ปลูกกว่า 7,000 ไร่ เงาะที่ผลิตเป็นพันธุ์
เงาะโรงเรียน ส่วนทุเรียนเป็นพันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี จึงเป็นแหล่งพืชสวนและผลไม้อันเป็นผลิตผลทางการเกษตร
เพื่อการส่งออกแหล่งใหญ่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนั้น ยังมีพืชผลอื่น ๆ ที่ออกผลตลอดทั้งปี
ดังนั้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีจังหวัดศรีสะเกษจึงกำหนดเป็นช่วงเทศกาลเงาะทุเรียนภูเขาไฟ และของดี
ศรีสะเกษเพื่อส่งเสริมการท่องเทียวเชิงเกษตรและการท่องเทียวเชิงนิเวศของจังหวัดรวมทั้งการเผยแพร่ชื่อเสียงของ
ผลไม้และพืชผลทางการเกษตรจากศรีสะเกษมีขบวนรถบุปผาชาติประดับด้วยผลไม้กิจกรรมคาราวานการท่องเทียว
ชมสวนและชิมผลไม้ไปตามสวนในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญ เช่น ในเขตอำเภอกันทรลักษ์และอำเภอขุนหาญ รวมทั้ง
การจำหน่ายผลไม้และพืชผลทางการเกษตรคุณภาพดี ราคาย่อมเยา
3.งานประเพณีแซนโฎนตา งานบุญสารทเดือนสิบของชาวไทยเขมร
เทศกาลงานบุญประเพณีแซนโฎนตา หรือประเพณีเซ่นผีปู่ตาในเดือนสิบ หรือถ้าเรียกกันแบบเต็ม ๆ ตาม
ชื่อเรียกของชาวไทยเขมรว่า แซนโฎนตาแคเบ็น หมายถึง การเซ่นผีปู่ตาเดือนสิบหรืองานบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งชาว
ไทยเขมรทุกที่ทั่วระแหงไม่ว่าในไทยหรือฝั่งกัมพูชาจะต้องประกอบกิจประเพณีพิธีกรรมงานบุญนี้เพื่ออุทิศส่วนกุศล
แก่ญาติ พี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันในอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการจัดงานประเพณี
แซนโฎนตาขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามและถือเป็นวันครอบครัวอีกวันหนึ่งของคน
ไทยเขมรประจวบกับในอำเภอนี้และอำเภอใกล้เคียงมีชาวไทยเขมรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงถือจัดงานประเพณีนี้
เป็นเอกลักษณ์งานประจำอำเภอขุขันธ์ โดยงานนี้จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีแซนโฎนตาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นชาวไทยเขมรอย่างมากมาย
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แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีชื่อเสียงในจังหวัดศรีสะเกษ
1.น้ำตกภูลออ
เป็นน้ำตกขนาดเล็กอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
พนมดงรั ก ตำบลเสาธงชั ย การเดิ น ทางใช้ เ ส้ น ทาง
หมายเลข 221 (กั น ทรลั ก ษ์ -ผามออี แ ดง) ระยะทาง
ประมาณ 23 กิโลเมตร ถึงบ้านภูมิซรอล - น้ำตกสำโรง
เกียรติประมาณ 8 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายสู่น้ำตกภูละออ
อีก 2.5 กิโ ลเมตร เป็น ทางลาดยางตลอดสายสามารถ
ท่องเที่ยวได้ในช่วงเดือนเมษายน -กุมภาพันธ์ ทางเดินเข้า
จากบริ เ วณลานจอดรถถึ ง น้ ำ ตกในระยะทางไป-กลั บ
4 กิโลเมตร ได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทางที่ให้ความรู้เรื่องพืชพันธุ์และสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยว
ในลักษณะเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
2.น้ำตกสำโรงเกียรติ
น้ำตกสำโรงเกียรติ เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนม
ดงรัก ในท้องที่ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ ห่างจากตัว
จังหวัดประมาณ 81 กิโลเมตร น้ำตกสำโรงเกียรติ เดิมชื่อว่า
“น้ำปีศาจ” ซึ่งตั้งตามชื่อหน่วยทหารพรานที่มสี มญานามว่า
“หน่วยปีศาจ” ซึ่งได้ใช้น้ำตกแห่งนี้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการ
กระทั่งถึงปี พ.ศ. 2549 เมื่อมีการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว น้ำตกปีศาจก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “น้ำตกสำโรง
เกียรติ” ตามชื่อหมู่บ้านนับแต่บัดนั้น น้ำตกสำโรงเกียรติ มี
ต้นกำเนิดจากภูเขากันทุง บนเทือกเขาบรรทัด เป็นน้ำตก
ขนาดกลาง ตกจากหน้าผาสูง 8 เมตร ลักษณะอันโดดเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือ ที่ด้านบนของน้ำตกจะเป็นธารน้ำซึ่ง
ไหลไปตาม ลานหิน ดูสวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน สำหรับบรรยากาศโดยรอบน้ำตกนั้นร่มรื่นไปด้ว ยพันธุ์ไม้
น้อยใหญ่ เหมาะแก่การทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ ไม่ว่าจะเป็นการปูเสื่อนั่งรับประทานอาหาร การลงเล่นน้ำ หรือ
การถ่ายภาพทิวทัศน์อันสวยงามของน้ำตกตามจุดต่าง ๆ เช่นเดียวกับน้ำตกหลาย ๆ แห่ง น้ำตกสำโรงเกียรติจะมี
สายน้ำไหลชุ่มฉ่ำให้สัมผัสกันอย่างจุใจในช่วงหน้าน้ำ โดยช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือ ตั้งแต่เดือนกันยายน
– กุมภาพันธ์ของทุกปี
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3.น้ำตกห้วยจันทร์
น้ำตกห้วยจันทร์ หรือ น้ำตกกันทรอม ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำตก
ห้วยจันทร์ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่
ห่างจากตัวอำเภอขุนหาญ 24 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัด
85 กิโลเมตร แต่เดิมนั้นภายในบริเวณน้ำตกมีต้นจันทน์แดงและ
จันทร์ขาวขึ้นอยู่หนาแน่น จึงได้ชื่อว่า “น้ำตกห้วยจันทร์” น้ำตก
แห่งนี้ถื อ เป็น อี กหนึ่ ง แหล่ งท่ อ งเที ่ย ว ที่น่าสนใจของจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดิน น้ำตกห้วยจันทร์ มีต้นกำเนิดจาก
ภูเสลา บนเทือกเขาบรรทัด ไหลลงสู่แม่น้ำมูลที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ น้ำตกห้วยจันทร์เป็นน้ำตกที่สวยงาม
มีน้ำตลอดทั้งปี แต่ถ้าต้องการสัมผัสสายน้ำได้อย่างจุใ จแล้วล่ะก็ ขอแนะนำให้เดินทางมาในช่วงเดือนกันยายน –
กุมภาพันธ์ บริเวณโดยรอบน้ำตกร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด มีลมพัดเย็นสบายตลอดเวลา จึงเหมาะแก่การ
พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับกิจกรรมยอดนิยมคงหนีไม่พ้นการลงเล่นน้ำ ซึ่งที่นี่มีจุดที่สามารถเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนาน
ส่วนการนำอาหารเข้ามารับประทานภายในบริเวณน้ำตก ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน ทั้งนี้
นักท่องเที่ยวสามารถปูเสื่อนั่งรับประทานริมธารน้ำ หรือจะใช้บริการศาลาเล็ก ๆ ที่ตั้งเรียงรายอยู่เป็นระยะก็ได้
เช่นกัน
4.ผามออีแดง (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบล
เสาธงชัย อำเภอกัน ทรลักษ์ จังหวัดศรีส ะเกษ อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกับทางเดินขึ้นปราสาทเขาพระวิหาร เป็นหน้าผาสูง
ชัน กั้นเขตแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ตลอดแนวผา
มออีแดงมีระยะประมาณ 300 เมตร เป็นจุดชมวิวที่มองเห็น
ทัศนียภาพของแผ่นดินประเทศกัมพูชาที่อยู่ต่ำลงไปอย่างเป็น
มุ ม กว้ า ง มี ฝ ู ง ค้ า งคาวในยามพระอาทิ ต ย์ ต กดิ น บริ เ วณ
ใกล้เคียงมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชมโบราณสถานสถูปคู่รูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ส่วนบนกลมข้างในเป็นโพรง
สำหรับบรรจุสิ่งของสร้างด้วยหินทรายแดง ขนาดกว้าง 1.93 เมตร ยาว 4.2 เมตร ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสั ญลักษณ์ของ
ความอุดมสมบูรณ์
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การเข้าชมผามออีแดง มีเส้น ทางรถยนต์เข้าถึงเป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล เปิดให้
นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-16.30 น.
อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย :
ผู้ใหญ่ 40
บาท
เด็ก 20
บาท
ชาวต่างชาติ :
ผู้ใหญ่ 400 บาท
เด็ก 200 บาท
5.จุดชมวิวผาพญากูปรี
จุ ด ชมวิ ว พญากู ป รี ตั ้ ง อยู ่ ร ิ ม ถนนบ้า นแซรไปร์ ช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ช่องสะงำ ประมาณ
4 กม. โดยจุ ด ชมวิ ว พญากู ป รี อยู ่ บ ริ เ วณหน้ า ผาสู ง บน
เทือกเขาพนมรัก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของ
ต้ น น้ ำ ห้ ว ยสำราญที ่ ก ั ้ น ระหว่ า ง อำเภอภู ส ิ ง ห์ จั ง หวั ด
ศรีสะเกษ และ อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ได้อย่างชัดเจน
พร้อมทั้งจัดตั้งศาลาไทยขึ้น 3 หลังเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้นั่ง
พักชมวิว และมีบริการน้ำชากาแฟกูปรี ชงโดยทหารที่ผ่านการอบรมมาแล้ว เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
บริเวณนี้จะเริ่มต้นจากการที่ไปกราบไหว้สรีระสังขารของหลวงปู่สรวงที่วัดไพรพัฒนา จากนั้นจะมาชมจุดชมวิวพญา
กูปรี แล้วขึ้นไปเที่ยวที่เมืองใหม่ช่องสะงำและไปที่จุดผ่านแดนถาวรไทย- กัมพูชาช่องสะงำ เพื่อข้ามไปเที่ยวในเขต
ประเทศกัมพูชาต่อไป
6.สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษาแห่งแรกของประเทศ
ไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ ติดกับบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะ
เกษ มีเนื้อที่ 237 ไร่ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี
พร้อมด้ว ยสมเด็จ พระเจ้า พี่ นางเธอเจ้ า ฟ้า กั ล ยาณิว ั ฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวน
แห่งนี้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524บริเวณภายในมี
ลักษณะเป็นสวนป่าในเขตเมือง มีต้นลำดวนขึ้นอยู่หนาแน่น
เป็นดงใหญ่จำนวนกว่าสี่หมื่นต้น และดอกลำดวนยังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ โดยจะผลิดอกหอมอบอวล
ไปทั่วสวนในราวเดือนมีนาคมของทุกปี ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ยังมีพระราชานุสาวรีย์
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สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทางเข้าสวนนอกจากนั้นในพื้นที่ยังมีสวนสัตว์ และสวนสาธารณะตกแต่ง
สวยงามร่มรื่นเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนทั่วไป
7.สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ)
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของชาว
จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก
อำเภอเมืองศรีสะเกษ ภายในบริเวณเกาะกลางน้ำได้ถูก
ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณะแบบครบวงจร มีการ
แบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนซึ่งประกอบด้วย “หอศรีลำดวน
เฉลิมพระเกียรติ” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 16 ชั้น
ความสูง 84 เมตร มีรูปแบบสถาปัตยกรรมขอมประยุกต์
พร้อมระบบสาธารณูปโภค สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งจังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่ง การเรียนรู้แบบครบวงจร,“ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีส ะเกษ
(SRI SA KET AQUARIUM)” สวรรค์โลกใต้น้ำ แดนมหัศจรรย์แห่งเดียวในอีสานใต้ เป็นอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำใน
การดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งมีแนวคิดมุ่งเน้นการพัฒนาให้ความรู้ สร้างความเพลิดเพลิน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นได้มีการพัฒนารอบ ๆ เกาะกลางน้ำโดยทำ
ถนนรอบเกาะสำหรับเดินวิ่งออกกำลังกายและปั่นจักรยาน โดยในช่วงเย็นจะมีชาวจังหวัดศรีสะเกษมาออกกำลังกาย
กันมากเป็นพิเศษ
8.ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศรีสะเกษ
ตั้งอยู่บ ริเวณสี่แยกถนนเทพาตัดกับถนนหลักเมือง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีส ะเกษ จั งหวัด
ศรีสะเกษ ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพียงเล็กน้อยเดิม
ศาลหลักเมืองมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่เหมาะแก่การ
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ต่อมา พ.ศ. 2529 ทางจังหวัด
จึ ง ได้ ก ่ อ สร้ า งศาลหลัก เมื อ งขึ ้น ใหม่ ศาลหลั ก เมือง
ศรี ส ะเกษ มี ล ั ก ษณะเป็ น สถาปั ต ยกรรมยกฐานสู ง
หลังคาทรงไทยจตุรมุข กรุด้วยหินอ่อนและกระจกสี
อย่ า งงดงาม จั ่ ว หน้ า ด้ า นทิ ศ ใต้ ป ระดิ ษ ฐานตรา
สัญลักษณ์ "กาญจนาภิเษก" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เนื่องใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ชั ยพฤกษ์
ลักษณะเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์ นับเป็นศาลหลักเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย
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9.วัดไพรพัฒนา
วั ด ไพรพั ฒ นา เริ ่ ม ก่ อ ตั ้ ง ขึ ้ น เมื ่ อ ปี พ.ศ. 2524 ได้ รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่เลขที่ 258 หมู่
ที่ 3 ตำบล ไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีพระครู
โกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่ อ พุ ฒ วายาโม เป็นเจ้าอาวาสวั ด มี
พระสงฆ์สามเณรในสังกัด 20 รูป และวัดไพรพัฒนายังขอประทาน
พระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก เพื่ออัญเชิญไปประดิ ษฐานบรรจุ ไ ว้ ณ
มณฑปปราสาทหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา และเป็นสถานที่ตั้งสรีระสังขารของหลวงปู่สรวง ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่
เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษและประชาชนทั่วไปได้มาเคารพกราบไหว้ และเป็นศูนย์รวม
จิตใจของประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา
10.วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต)
เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งมาก่อนเมืองศรีสะเกษ โดยเดิมเรียกว่า “วัดป่าแดง” ภายหลังได้ถือเอาพระพุทธรูปโบราณ
ศักดิ์สิทธิ์เป็นสำคัญ จึงได้เปลี่ยนเป็น
“ว ั ด พ ร ะ โ ต ”ต า ม ล ั ก ษ ณ ะ ข อ ง
พระพุทธรูปแต่นั้นมา เมื่อปี พ.ศ. 2494
ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดมหา
พุ
ทธาราม” และได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
มาโดยลำดับ เคยเป็นวัดที่มีเจ้ า คณะ
จังหวัดฝ่ายมหานิกายปฏิบัติศาสนกิจ
หลายรูป และปัจจุบัน
วัด
มหาพุทธาราม ได้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
ประจำจั ง หวั ด และยั ง เป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด
ศรีสะเกษ มีวิหารซึ่งเป็น ที่ ป ระดิษฐานพระพุ ทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีส ะเกษ
คือ “หลวงพ่อโต” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย มีความสูงจากฐานถึงยอดเกศ 6.85 เมตร หน้าตักกว้าง
3.50 เมตร เดิมเป็นพระพุทธรูป ศิลาจำหลัก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูป สมัยขอมซึ่งมีอายุร่วมพันปีแต่มาสร้าง
เพิ่มเติมขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด
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11.วัดศรีบึงบูรพ์
ตั้งอยู่ริมลำน้ำห้วยทับทัน ที่บ้านโนนสาวสวย หมู่ที่ 4
ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูร พ์ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากตัว
จังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร มีพระอุโบสถ ที่งดงามตระการ
ตาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลององค์ที่ 2 ของ
ประเทศไทย เป็นสถานที่ ที่มีบรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ
เป็น สถานที่บ ำเพ็ญเพีย รภาวนาของพระสงฆ์ที่มีประชาชน
ศรัทธาเลื่อมใสนั้นคือ พระอาจารย์ศรี จันทสาโร ซึ่งมีดำริที่จะ
สร้างพุทธสถานและเทวสถานในวัดศรีบึงบูรพ์ ให้เป็นพุทธสถานมรดกอีสานใต้
12.พระธาตุเรืองรอง
เป็นพระธาตุศิลปะแบบพื้นบ้าน ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านสร้างเรือง ในท้องที่บ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษอยู่ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษไปทางทิศเหนือประมาณ 7.5 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2525 โดยหลวงปู ่ ธ ั ม มา พิ ท ั ก ษา เพื ่ อ เป็ น ที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สำหรับให้ชาวพุทธในถิ่น
อีสานใต้ได้มาสักการบูชาแทนการเดินทางไปยังจังหวัดที่
ห่างไกล ตัวพระธาตุ เป็นอาคาร ที่มีการผสมผสานศิลปะ
อีสานใต้ 4 เผ่า ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร และเยอ มีความสูง
ทั้งสิ้น 49 เมตร แบ่งออกเป็น 6 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าลาว ส่วย เขมร และเยอ โดยมี
หุ่นจำลองซึ่งแสดงถึงประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ในท้องถิ่น
อีกทั้งบนขื่อคานยังมีภาพจิตรกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานและความเชื่อต่างๆ ชั้นที่ 2 – 3 เป็นส่วนของ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านซึ่งจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือดักจับสัตว์ ตะเกียง
แผ่นเสียง หนังสือ อาวุธ และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ตามฝาผนังยังประดับไปด้วยภาพเขียนสวยงาม โดยในชั้น
ที่ 2 จะเป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนชั้นที่ 3 จะเป็นภาพเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดศรีสะเกษ ชั้นที่ 4 ใช้เป็นจุดพักผ่อนก่อนขึ้นไปยังชั้นถัดไป ชั้นที่ 5 เป็นชั้นสำหรับทำสมาธิ และชั้นที่ 6 หรือ
ชั้นสุดท้าย เป็นที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุของพระอรหันต์ และยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นบ้านเรือน
และท้องทุ่งเขียวขจีได้อย่างชัดเจน
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13.วัดพระธาตุสุพรรณหงส์
หรือวัดบ้านหว้าน ตั้งอยู่ที่บ้านหว้าน ตำบล
น้ ำ คำ อำเภอเมื อ งศรีส ะเกษ อยู ่ ห ่ า งจากตัว จังหวัด
ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาด
เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยความโดดเด่น
ของพระอุโ บสถที่ก่อสร้างบนเรือสุพรรณหงส์จำลอง
ลอยอยู่กลางน้ำอย่างสวยงามแปลกตา ตัวพระอุโบสถ
กว้าง 5 เมตร ยาว 13.60 เมตร หลังคาทรงจัตุรมุข 3
ชั ้ น มี ย อดมณฑปกลางอุ โ บสถ เพื ่ อ บรรจุ พ ระบรม
สารีริกธาตุ และด้วยความสวยงามโดดเด่นของวัดแห่งนี้จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
นอกจากนั้นในทุกวันอาทิตย์ ยังมีกิจกรรมทำบุญใส่บาตรของคนในชุมชนและต่างชุมชนบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ
อีกด้วย
14.วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดล้านขวด” ตั้งอยู่ที่บ้านดอน ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ได้ชื่อว่า “วัดล้านขวด” ก็เพราะสถานทีต่ ่าง ๆ ภายในวัด ไม่ว่าจะ
เป็นซุ้มประตูทางเข้า ลานจอดรถ โบสถ์ ศาลา หอระฆัง กุฏิ หรือ
แม้แต่ห้องน้ำ ต่างถูกประดับประดาด้วยขวดแก้วหลากสีหลายแบบ
รวมกันกว่า 1.5 ล้านใบ ซึ่งความคิดเช่นนี้ไม่ได้เป็นของนักออกแบบ
หรือศิลปินท่านใด แต่มาจากพระภิกษุรูปหนึ่ง นามว่า “พระครู
วิเวกธรรมาจารย์” หรือ “หลวงปู่ลอด” ที่ครั้งหนึ่งได้เข้าไปพักปัก
กลดในป่าช้าหนองใหญ่ (ที่ตั้งวัดล้านขวดในปัจจุบัน) ด้วยความ
แปลกใหม่ของวัสดุที่ใช้ตกแต่งอาคารสถานที่ ทำให้วัดป่ามหาเจดีย์
แก้ว หรือวัดล้านขวดกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ที่นี่นอกจากจะได้ชื่น
ชมศิลปะการสลับสีขวดเป็นลวดลายต่าง ๆ บนอาคารแล้ว ผู้มาเยือนยังจะได้ทึ่งกับความคิดในการนำฝาขวดมาปะ
ติดจนได้ภาพพุทธประวัติที่ไม่เหมือนที่ใดอีกด้วย
15.ตึกขุนอำไพพาณิชย์
หรือที่ช าวเมืองศรีส ะเกษเรีย กกันทั่ว ไปว่า ตึกขุนอำไพ
ตั้งอยู่บริเวณตลาดใน (ตลาดเก่า) บนถนนอุบล ตำบลเมืองใต้ อำเภอ
เมืองศรีสะเกษ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 4 กิ โ ลเมตร อาคารหลั ง นี ้ เ ดิ ม เป็ น บ้ า นของขุ น อำไพ
พาณิชย์ (ทองอินทร์ นาคสีหราช) คหบดีชาวศรีสะเกษ สร้างขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2468 ต่อมาเมื่อท่านเจ้าของบ้านถึงแก่กรรมแล้ว อาคาร
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ดังกล่าวได้เปิดให้เช่าเป็นที่พักอาศัยและประกอบการค้าเป็นเวลานานร่วม 40 ปี จนในปี พ.ศ. 2523 อาคารมีสภาพ
ชำรุดมาก อาจเป็นอันตรายต่อ ผู้พักอาศัยได้ ทางการจึงประกาศเป็นเขตหวงห้ามตั้งแต่บัดนั้น กระทั่งกรมศิลปากร
ได้เข้ามาดำเนินการบูรณะ และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติในปี พ.ศ. 2537
16.ปราสาทสระกำแพงใหญ่
ตั ้ ง อยู ่ ใ นบริ เ วณวั ด สระกำแพงใหญ่ ถนนประดิ ษ ฐ์
ประชาราษฎร์ หมู่ที่ 1 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพร
พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ใกล้กับสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย ห่างจาก
ที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิส ัยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2
กิโลเมตร ปราสาทสระกำแพงใหญ่ สร้างขึ้นในศาสนาฮิน ดู
และศาสนาพุทธแบบมหายานเพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทวรูป
จากการบูรณะของกรมศิล ปากร เมื่อ พ.ศ. 2532 ได้ค้นพบ
ปฏิมากรรมสำริดขนาดใหญ่เฉพาะองค์สูง 140 เซนติเมตร และรวมความสูงทั้งฐาน 180 เซนติเมตร ศาสตราจารย์
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศดิศกุล ให้ความเห็นว่าเป็นรูปของนันทิเกศวร หรือนันทีศวร ลักษณะพิเศษ คือเป็นสำริดกะไหล่
ทอง เดิมอาจจะตั้งอยู่หน้าปราสาทหลังกลางภายในมุขหน้าปราสาท เพราะโดยปกติจะประจำอยู่กับเทวาลัยของ
พระอิศวร ปฏิมากรรมชิ้นนี้เป็นศิลปะขอมแบบบาปวนตอนปลาย นับเป็นปฏิมากรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่พบในประเทศ
ไทย ปัจจุบันจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมาสภาพทั่วไปของปราสาทสระกำแพงใหญ่
ประกอบด้วยระเบียงคตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 49 เมตร ยาว 67 เมตร ล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐและบรรณา
ลัย รวมทั้งหมด 6 หลัง จากภาพถ่ายทางอากาศ ชี้ให้เห็นว่าปราสาทสระกำแพงใหญ่น่าจะมีชุมชนรายรอบอย่าง
หนาแน่นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างออกไปประมาณ 400 เมตร มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ เรียกว่า "สระ
กำแพง" สันนิษฐานว่าน่าจะขุดขึ้นเมื่อครั้งสร้างปราสาท ส่วนทางทิศตะวันออกมีลำห้วยเล็ก ๆ ไหลผ่าน คือ ห้วยตา
เหมา ซึ่งเป็นลำห้วยสาขาที่แยกออกมาจากห้วยสำราญ
17.ปราสาทโดนตวล
ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิซรอล ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ริมหน้าผาบนเทือกเขาพนม
ดงรัก ใกล้ชายแดนไทย – กัมพูชา ห่างจากตัวอำเภอกันทร
ลั ก ษ์ 38 กิ โ ลเมตร ปราสาทโดนตวล เป็ น ปราสาทขอม
ขนาดเล็กท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่
15 – 16 มีลักษณะเป็นปรางค์เดี่ยว ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
กว้าง – ยาวประมาณ 7 เมตร ย่อมุมทั้ง 4 ด้าน หันหน้าไป
ทางทิศตะวันออก บริเวณด้านหน้าประตูปรางค์มีแนวเสา
หินทราย 4 ต้น สันนิษฐานว่าเป็นเสารองรับหลังคามณฑป
ถัดออกมาจะมีเสาหินทรายอยู่อีก 4 ด้าน คาดว่าเป็นโคปุระ (ซุ้มประตู) นอกจากนี้ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
ปรางค์ยังพบหินทรายเรียงต่อกันเป็นรูปผืนผ้า สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบรรณาลัย (วิหาร) ส่วนสระน้ำซึ่งเป็น
องค์ประกอบสำคัญของปราสาท มีลักษณะเป็นคันดิน อยู่ห่างจากปราสาทประมาณ 400 เมตร
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18.ปราสาทบ้านปราสาท
ปราสาทบ้านปราสาท หรือ ปราสาทห้วยทับทัน หรือ ปราสาทบ้านโนนธาตุ ตั้งอยู่ภายในวัดปราสาท
พนาราม บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐาน “เทพเจ้าตีมูรติ”
ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ โบราณสถานแห่งนี้
เป็นศิลปะร่วมแบบคลัง–ปาปวน ประกอบด้วยปรางค์อิฐ
จำนวน 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน เรียงตัวใน
แนวทิศเหนือ – ใต้ หัน หน้าไปทางทิศตะวันออก รอบ
ปราสาทมีกำแพงศิลาแลงล้อมทั้ง 4 ด้าน รวมถึงมีโคปุระ
อยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันออกสำหรับปรางค์องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าปรางค์อีก 2 องค์ อยู่เล็กน้อย แต่ส่วนหลังคา
เตี้ยกว่า ลักษณะของปรางค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง มีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว
มีกรอบประตูหินทราย และมีทับหลังติดอยู่เป็นภาพบุคคลยืนอยู่เหนือหน้ากาลส่วนปรางค์ 2 องค์ที่ขนาบข้างนั้นมี
ขนาดเดียวกัน โดยในยุคหลังได้รับการดัดแปลงรูปแบบไปมาก ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ “ประตู” ซึ่งก่ออิฐปิดตายทั้งสี่
ด้าน แต่ยังคงปรากฏกรอบประตูหินทรายและชิ้นส่วนทับหลังสลักภาพการกวนเกษียรสมุทรตกอยู่หน้าประตูปรางค์
องค์ที่อยู่ด้านทิศใต้
จากความเชื่อของคนในชุมชนที่ว่า หากบุคคลซึ่งกำลังเดือดร้อนได้มาบนบานศาลกล่าว ก็จะได้สมดัง
ปรารถนา จึงมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของ
ทุกปี ซึ่งกำหนดเป็นวันจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุ
19.ปราสาทปรางค์กู่
ตั้งอยู่ที่บ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษเป็นระยะทาง
ประมาณ 56 กิโลเมตร สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่
16 เพื่อเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ มีลักษณะ
เป็นปรางค์ 3 องค์ สร้างเป็นแนวจากเหนือไปใต้อยู่บน
ฐานขนาดใหญ่ ก่อด้วยอิฐปนศิลาแลงเรียงแผ่นโต ๆ
(เหมื อ นปราสาทศรี ข รภู ม ิ ท ี ่ จ ั ง หวั ด สุ ร ิ น ทร์ )
เป็ น ศาสนสถานสมั ย ขอมที ่ เ ก่ า แก่ ง ดงามในเชิ ง
สถาปัตยกรรมโบราณ มีอายุกว่าพันปี ด้านหน้าปรางค์
กู่จะมีสระน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ในสมัยโบราณ ปัจจุบันเป็น
ที่หากินของนกเป็ดน้ำ ซึ่งมีมากในช่วงฤดูแล้งตั้ง แต่
เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป
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สินค้าพื้นเมืองหรือของฝาก
สินค้าระดับ OTOP ของจังหวัดที่นักท่องเที่ ยวต้องแวะซื้อเป็นของ
ฝาก คือ หอม กระเทียม ที่ขึ้นชื่อและจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่การปลูกหอม
ปลูกกระเทียม จำนวน 731 ไร่ อำเภอที่ปลูกมาก 3 อันดับ ได้แก่ อำเภอ
ยางชุมน้อย วังหิน และกันทรารมย์
อัตลักษณ์วิถีไทยของจังหวัด วัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ มีชุมชนหลายกลุ่มตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการอพยพย้าย
ครัวเข้ามาของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ ต่าง ๆ ตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันยังคงปรากฏลักษณะเฉพาะทางกายภาพและ
วัฒนธรรมของกลุ่มคนเหล่านั้นอยู่ กลุ่มคนดังกล่าวได้แก่ ชาวลาว ชาวเขมร ชาวกูย (หรือส่วยหรือกวย) และเยอ
กลุ่มชาติพันธุ์ไท - ลาว แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1.ชาวไทอีสานดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานมานานแล้วไม่
ต่ำกว่า 300 ปี ชาวลาวที่โยกย้ายถิ่นมาจากประเทศลาวหรือฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา ทั้ง 2 กลุ่มมีภาษาในการสื่อสารเป็นของตนเอง
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ได้แก่ อักษรไทยน้อยและอักษรธรรมอีสาน ซึ่งเป็น
ตัวอักษรที่พัฒนามาจากตัวฝักขามในสมัยสุโขทัยพร้อมกับการเข้ามาของศาสนา
พุทธในดินแดนอีสาน สำเนียงภาษาพูดของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไท - ลาว จัดอยู่ใน
ตระกูลภาษาไท - กะได โดยชาวไทอีสานดั้งเดิมจะมีสำเนียงพูดเป็นภาษาถิ่นอีสานถิ่นใต้สำเนียงเดียวกับจังหวัด
อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ และยโสธร ส่วนชาวลาวที่โยกย้ายมาทีหลังจะมี 2 กลุ่ม คือ ชาวลาวเวียงจันทน์และชาว
ลาวจำปาสัก โดยสำเนียงลาวเวียงพบได้มากในตัวอำเภอเมืองศรีสะเกษ, อำเภอขุนหาญ และอำเภอขุขันธ์ ซึ่งเป็น
สำเนียงเดียวกับนครหลวงเวียงจันทน์ในประเทศลาว มีลักษณะการพูดเนิบช้าและเหน่อ และภาษาลาวใต้ในแขวง
จำปาสัก, ประเทศลาว มีสำเนียงการพูดที่ห้วนสั้น การเข้ามาของชาวลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงไม่ทราบปีที่แน่ชัด แต่พบ
การเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 5 และยุคสงครามกลางเมืองลาวคอมมิวนิส (พ.ศ. 24962518) ในจังหวัดศรีสะเกษมีความแตกต่างจากสำเนียงของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดทางตอนบนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากพื้นฐานการพัฒนาและถิ่นฐานเดิมที่แตกต่างกันไป โดยรวมแล้วกลุ่มภาษาไทกะไดใน
จังหวัดศรีสะเกษถูกแบ่งออกเป็น 3 สำเนียง คือ ไทอีสาน, ลาวเวียง และลาวใต้ โดยหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมไท –
ลาวของชาวศรีสะเกษ อย่างไรก็ดีมักเรียกรวมกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มนี้ว่าชาวลาว
บ้านเรือน บ้านของชาวลาวมีลักษณะการก่อสร้างเหมือนกับบ้านเรือนของชาวไทยอีสานทั่ว ๆ ไป คือ
ลักษณะตัวบ้านทั้งหลังสร้างด้วยไม้ หลังคามุงกระเบื้อง มีห้องขนาดใหญ่
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การแต่งกาย ผู้ชายแต่งกายด้วยกางเกงผ้าฝ้ายขากระบอก เสื้อผ้าฝ้ายคอกลม ผ้าขาวม้าคาดเอว ส่วนผู้หญิง
นุ่งผ้าซิ่น เสื้อแขนกระบอกคอกลมหรือกระโจมอก
กลุ่มชาติพันธุ์ส่วย (กูย,กวย หรือกวย) ในเอกสารสมัย
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เรียกชาวเขมรป่าดง มีเพียงภาษาพูดเท่านั้น
สำเนียงและคำศัพท์ร่วมหลายคำคล้ายภาษาข่า ภาษาแส ภาษา
โส้ จัดล้วนจัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (มอญ-เขมร)
ช่วยให้สามารถสื่อสารกันได้ ภาษากวยยังเป็นภาษาพิเศษที่ใช้ใน
การประกอบพิธีกรรมของหมอควาญช้าง สำหรับการบวงสรวงผีก่อนการออกจับช้างป่า มีกลุ่มชาติพันธุ์กวยตั้งถิ่น
ฐานอยู่ในบางส่วนของอำเภอราษีไศล, อำเภอเมืองจันทร์, อำเภอห้วยทับทัน, อำเภออุทุมพรพิสัย,อำเภอปรางค์กู่,
อำเภอเมืองศรีสะเกษ,อำเภอน้ำเกลี้ยง, อำเภอศรีรัตนะ, อำเภอไพรบึง, อำเภอขุนหาญ และอำเภอกันทรลักษ์
การแต่งกาย ผู้ชายจะแต่งตัวด้วยเสื้อคอกลมผ่าหน้า นุ่งโสร่งสีสัน ต่าง ๆ หรือกางเกงขาก๊วยสั้น ผ้าขาวม้า
คาดเอวหรือคล้องไหล่ ผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุงมีเชิงหรือไม่มี กระดุมทำด้วยเงินเสื้อแขนกระบอกสีสัน ต่าง ๆ ผ้าเบี่ยงเป็น
ผ้าขาวม้าหรือผ้าลายลูกแก้วสีครีมดำ
กลุ่มชาติพันธุ์เยอ มีเพียงภาษาพูด ซึ่งมีคำศัพท์ส่วนใหญ่คล้ายกับภาษากวยแต่มีสำเนี ยงที่แตกต่างและ
เพี้ยนไปจากภาษากวยตามสภาพแวดล้อม นักภาษาศาสตร์ให้ความเห็นว่าภาษาเยอคือภาษากวยที่มีความใกล้ชิดกับ
ภาษาลาว ส่ ว นภาษากวยคื อ ภาษาเยอที ่ ใ กล้ ช ิ ด กั บ ภาษาเขมร
อย่างไรก็ตาม ภาษาเยอจัดเป็นภาษาในตระกูลภาษาออสโตรเอเชีย
ติก (มอญ-เขมร) เช่นกัน โดยพบว่ามีการพู ดภาษาดังกล่าวนี้ในบาง
พื้นที่ของอำเภอไพรบึง, อำเภอพยุห์, อำเภอศรีรัตนะ, และอำเภอน้ำ
เกลี้ยง
การแต่ ง กาย ผู ้ ช ายจะนุ ่ ง โสร่ ง หรือ ผ้ า สี ต ่ าง ๆ เป็ น โจง
กระเบน มีผ้าขาวม้าคาดเอวหรือคล้องไหล่เครื่องประดับมีสร้อยคอ
รูปแบบต่าง ๆ ส่วนผู้หญิงจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนกระบอกกคอกลมหรือคอสีสันต่าง ๆ นุ่งผ้าถุงโจงกระเบน มีเสื้อ
สีสันต่าง ๆ แต่ไม่มีลวดลายด้านใน แต่มีตุ้มหูเป็นเครื่องประดับที่สำคัญ
กลุ่มชาติพันธุ์เขมร มีภาษาพูดที่จัดเป็นภาษาเขมรถิ่นไทย หรือเขมรสูง (ขแมร์เลอ) เนื่องจากมีสำเนียง
และคำศัพท์หลายคำแตกต่างไปจากภาษาพูดของชาวเขมรใน
ประเทศกัมพูชาซึ่งจัดเป็นชาวเขมรลุ่มหรือเขมรต่ำ (ขแมร์
กรอม) อย่างไรก็ดี จากผลการวิจัยของทั้ง 2 สำเนียงคือภาษา
เขมรถิ่นไทยและภาษาเขมรถิ่นกัมพูชา ภาษาเขมรถิ่นไทยหรือ
เขมรสูงสามารถใช้พูดสื่อสารกับชาวเขมรในประเทศกัมพูชาได้
แต่ภาษาเขมรลุ่มในประเทศกัมพูชามั กไม่ค่อยเข้าใจภาษา
เขมรสูง โดยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขมร
สูงอาศัยอยู่หนาแน่นในอำเภอภูสิงห์ , อำเภอขุขันธ์ , อำเภอ
ขุ น หาญ, อำเภอกั น ทรลั ก ษ์ , รวมทั ้ ง บางส่ ว นของอำเภอ
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ศรีรัตนะอำเภอไพรบึง, อำเภอปรางค์กู่และอำเภอห้วยทับทัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งจังหวัด
การแต่งกาย ลักษณะการแต่งกายของคนพื้นเมืองเขมร ชายแต่งกายด้วยเสื้อคอกลมผ่าหน้า นุ่งโสร่งสีสัน
ต่าง ๆ ผ้าขาวม้าคาดเอวหรือคล้องไหล่ ผ้าขาวม้าที่ใช้ลายขาวดำเล็กกว่าคนพื้นเมืองลาวใช้ ส่วนผู้หญิงจะแต่งกาย
ด้วยการนุ่งผ้าถุงลายตั้ง มีเชิงตามขวางสองชั้น ชั้นบนกว้าง ชั้นล่างแคบ ระกว่างรอยต่อคาบด้วยสีแดง เสื้อดำย้อม
มะเกลือ แขนกระบอกรัดรูป ตามรอยตะเข็บถักด้วยสี ต่าง ๆ ชายเสื้อผ่าทั้งสองด้าน ยาวประมาณ 6 นิ้ว กระดุมทำ
ด้วยเงิน ผ้าคล้องไหล่มีสีสันต่าง ๆ ผ้าคล้องคอนิยมหย่อนชายผ้าขาวม้าข้างหน้า
ข้อมูลสนับสนุนบริการด้านการท่องเที่ยว
การบริ ก ารขนส่ ง และอำนวยความสะดวกในการเข้า เมื อ ง (ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ)
จังหวัดศรีสะเกษ มีเส้นทางคมนาคมที่ติดต่อได้กับจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งอำเภอต่าง ๆ ภายในท้องที่จังหวัดศรี
สะเกษ โดยทางรถยนต์และรถไฟ ซึ่งสามารถให้บริการรับส่งผู้โดยสาร และขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก
แบ่งออกเป็น
การคมนาคมโดยรถไฟ
ขบวนรถไฟที่วิ่งผ่านสถานีจังหวัดศรีสะเกษ เที่ยวขึ้น -เที่ยวล่อง มีวันละ 22 ขบวน ระยะทางจาก
กรุงเทพฯ ถึงสถานีจังหวัดศรีสะเกษ515 กิโลเมตร ขบวนรถไฟวิ่งผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่จังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและสิ้นสุดปลายทางที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การคมนาคมโดยรถยนต์
ปัจจุบันการขนส่งทางถนนได้เพิ่มบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยะประเทศ ดังนั้นจังหวัดได้จัดระเบียบการขนส่ง
ทางบกในเขตจังหวัดโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และนโยบายของ
จังหวัด เพื่อสนองความต้องการของประชาชน โดยการจัดเส้นทางเดินรถยนต์ ถึง 4 หมวด ด้วยกันคือ
เส้นทางหมวดที่ 1 เป็นเส้นทางขนส่งภายในเทศบาล มีจำนวน 2 เส้นทาง
เส้นทางหมวดที่ 2 เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ มีจำนวน 10 เส้นทาง
เส้นทางหมวดที่ 3 เป็นเส้นทางระหว่างจังหวัด หรือคาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดมีจำนวน 16 เส้นทาง
เส้นทางหมวดที่ 4 เป็นเส้นทางย่อย ซึ่งจากจังหวัดหรืออำเภอเข้าสู่ชุมชนย่อย เช่น ตำบลหรือ
หมู่บ้าน มีจำนวน 27 เส้นทาง
การคมนาคมโดยทางอากาศ
จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี เพียง 60 กิโลเมตร ซึ่งมีเครื่องบินที่สามารถเดินทางไปได้
ทั่วประเทศ อีกทั้งสนามบินอุบลราชธานี เป็นสนามบินนานาชาติที่สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ที่เดินทางมา
จากต่างประเทศ โดยมิต้องแวะพักที่กรุงเทพฯ
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3) ข้อมูลด้านสังคมและความมั่นคง
ข้อมูลการศึกษา
สถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2562 แยกตามสังกัด มีสถานศึกษา จำนวน
1,047 แห่ง ผู้เรียน จำนวน 271,041 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17,379 คน
ตารางที่ 19 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด
จำนวน
สถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
975
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
258
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
181
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
198
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
210
สพม. 28
56
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
2
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
28
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
19
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
23
อัธยาศัย (กศน.)
กระทรวงอุดมศึกษา (สกอ.)
5
มหาวิทยาลัย
4
โรงเรียนสาธิตฯ
1
กระทรวงมหาดไทย
55
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
54
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
1
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กกท.)
2
สำนักงานพระพุทธศาสนา (พศ.)
10
รวมทั้งสิ้น
1,047
กระทรวง / สังกัดหน่วยงาน

จำนวน
บุคลากร
16,658
3,120
2,122
2,681
3,022
3,063
64
1,038
1,468
80

จำนวน
ผู้เรียน
235,668
34,972
21,374
33,094
37,493
40,072
1,334
22,174
24,043
21,112

461
458
3
1,242
1,234
8
55
81
17,379

15,586
15,426
160
17,775
17,710
65
1,068
944
271,041

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 2563
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ตารางที่ 20 แสดงคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ
ประเทศ ภูมิภาค ศรีสะเกษ ประเทศ ภูมิภาค ศรีสะเกษ ประเทศ ภูมิภาค ศรีสะเกษ
ภาษาไทย
49.07 47.50 47.14 55.14 53.68 51.91 42.21 40.02 36.41
สังคมศึกษา
35.70 34.33 32.63
ภาษาอังกฤษ 34.42 31.02 28.50 33.25 30.80 28.23 29.20 25.76 22.73
คณิตศาสตร์ 32.90 31.19 30.29 26.73 24.71 22.00 25.41 21.75 17.16
วิทยาศาสตร์ 35.55 34.08 32.54 30.07 29.58 28.75 29.20 27.66 25.72
เฉลี่ย
37.99 35.95 34.62 37.985 34.69 32.72 32.344 28.417 26.93
ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 2563

โดยภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในโรงเรียน
จังหวัดศรีสะเกษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.62 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.72
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.93 เมื่อพิจารณากับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่า ทุกระดับชั้นมี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศ
ตารางที่ 21 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการประกอบอาชีพ
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
สาระการพัฒนาสังคม
เฉลี่ยทุกสาระการเรียนรู้

ระดับประเทศ
42.78
34.06
43.06
52.01
46.64
43.71

ระดับภาค
42.35
34.50
43.11
53.55
47.18
44.14

ระดับจังหวัด
42.58
31.18
42.76
55.78
48.98
44.26

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 2563

ผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน (N–NET) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2561มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทุกสาระ
การเรียนรู้ และผลเฉลี่ยรวมสูงกว่าทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัด
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ตารางที่ 22 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561
ด้าน
ด้านภาษา
ด้านคำนวณ
ด้านเหตุผล
ค่าเฉลี่ย

ประเทศ
53.18
47.19
48.07
49.48

ศธ.ภาค ๑๔
50.49
45.02
45.43
46.98

ระดับ
จังหวัด สพฐ
51.93 53.13
46.71 48.23
46.79 47.63
48.47 49.66

สช
44.40
37.44
41.55
41.13

อปท.
47.72
39.83
43.51
43.69

ตชด.
30.95
31.42
29.52
30.63

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 2563

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของหน่ว ยงานทางการศึกษาในจังหวัดศรีส ะเกษหน่ว ยงานที่มีระดับผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT) คือ หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ย 49.66 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อเทียบกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาใน
ระดับจังหวัด

ข้อมูลการสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน และร้าน
ขายยาและสถานที่ผลิตยา ดังนี้
ตารางที่ 23 จำนวนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
โรงพยาบาลศูนย์ (A)
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1)
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120 เตียงขึ้นไป (M2)
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ขนาด 90-120 เตียง (F1)
โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ขนาด 30-90 เตียง (F2)
โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ขนาด 30 เตียง (F3)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สำนักงานสุขภาพชุมชน
ศูนย์บริการสาธารณสุข
สถานพยาบาลเรือนจำ
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จำนวน (แห่ง)
1
1
3
2
14
1
254
1
5
2
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สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน
โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 44 เตียง
คลินิกแพทย์
คลินิกทันตกรรม
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกแพทย์แผนไทย
เทคนิคการแพทย์
แพทย์แผนจีน/สหคลินิก
สหคลินิก
ร้านขายยาและสถานที่ผลิตยา
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
ร้านขายยาแผนโบราณ
สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ

จำนวน (แห่ง)
1
115
32
100
7
6
4
2
1
จำนวน (แห่ง)
106
36
8
9
1

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 2563

ตารางที่ 24 จำนวนสถานบริการสุขภาพของรัฐ เอกชน คลินิก และร้านขายยา จำแนกรายอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาล
ร้านขายยา/
ที่
อำเภอ
รพ.สต. คลินิก
เตียง
ผลิตยาแผนโบราณ
ประเภท
เตียงจริง
(ตามกรอบ)
1 เมืองศรีสะเกษ
A
710
788
17
87
42
2 ยางชุมน้อย
F2
30
34
6
11
2
3 กันทรารมย์
F1
90
125
17
11
11
4 กันทรลักษ์
M1
200
210
33
46
24
5 ขุขันธ์
M2
130
130
27
25
12
6 ไพรบึง
F2
30
45
7
6
3
7 ปรางค์กู่
F2
60
70
13
3
5
8 ขุนหาญ
F1
90
94
19
10
9
9 ราษีไศล
M2
90
149
14
10
11
10 อุทุมพรพิสัย
M2
120
150
21
10
16
11 บึงบูรพ์
F2
30
34
2
1
2
12 ห้วยทับทัน
F2
30
33
8
4
2
13 โนนคูณ
F2
30
38
8
2
1
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14
15
16
17
18
19
20
21
22

ศรีรัตนะ
น้ำเกลี้ยง
วังหิน
ภูสิงห์
เมืองจันทร์
เบญจลักษ์ฯ
โพธิ์ศรีสุวรรณ
พยุห์
ศิลาลาด
รวม

F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F3

30
30
30
30
30
30
30
30
30
1,910

60
33
34
39
32
30
30
30
30
2,218

8
7
8
9
4
6
8
6
6
254

6
3
2
8
5
7
5
4
1
267

5
5
1
1
3
4
1
160

ที่ ม า : 1. กองบริ ห ารการสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 29 เมษายน 2563
2. กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 12 พฤษภาคม 2563
3. กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและเภสั ชสาธารณสุ ข สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด ศรี ส ะเกษ
ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 12 พฤษภาคม 2563

บุค ลากรทางการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ มี บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ประกอบด้ ว ย แพทย์ จำนวน
374 คน ทัน ตแพทย์ จำนวน 100 คน เภสั ช กร จำนวน 179 คน พยาบาลวิช าชี พ จำนวน 2,164 คน และ
นั กวิช าการสาธารณสุ ข 678 คน โดยมีอัตราส่ ว นบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุ ขต่ อประชากร ดังนี้
ตารางที่ 25จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ แยกตามสถานที่ปฏิบัติ งาน จัง หวัดศรี ส ะเกษ
จำนวนบุ คลากรจำแนกตามหน่วยงาน
ประเภทบุ คลากร
แพทย์
ทั น ตแพทย์
เภสั ช กร
พยาบาลวิ ชาชี พ
นั กวิ ช าการสาธารณสุ ข
รวม

สสจ.

รพศ.

รพท.

รพช.

2
3
11
6
56
78

153
14
40
653
18
878

36
9
16
189
15
265

183
74
112
1,028
101
1,498

รพ.สต.

รวม

288
488
776

374
100
179
2,164
678
3,495

สั ดส่ วนต่ อ
สั ดส่ วนต่ อ
ประชากร
ประชากร
จั ง หวัดศรี ส ะเกษ ประเทศไทย

1 : 3,938
1 : 14,729
1 : 8,228
1 : 681
1 : 2,172

1 : 1,771
1 : 8,472
1 : 4,569
1 : 395
1 : 1,919

ที่ ม า : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนั ก งานสาธารณสุ ข
จั งหวั ด ศรี ส ะเกษ ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 20 พฤษภาคม 2563
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สถานะสุขภาพและปัญหาสุขภาพ
สถิติชีพ
ในปี พ.ศ.256 2จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า อัตราการเกิดมีชีพมีแนวโน้มลดลง ในอัตรา 6.86 ต่อพัน
ประชากร อัตราตายมีแนวโน้มสูงขึ้นในอัตรา 6.80 ต่อพันประชากร อัตราเพิ่มตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงในอัตรา
ร้อยละ 0.01 อัตราตายของทารกมีแนวโน้มลดลงในอัตรา 5.54 ต่อพันการเกิดมีชีพ และอัตราตายของมารดามี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ในอัตรา 9.90 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
ตารางที่ 26 สถิติชีพของประชากร จังหวัดศรีสะเกษ
สถิติชีพ
อัตราเกิดมีชีพ : พัน ปชก.
อัตราตาย : พัน ปชก.
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ : ร้อย ปชก.
อัตราทารกตาย: พันการเกิดมีชีพ
อัตรามารดาตาย:ต่อแสนการเกิดมีชีพ

ปี 2558
12,097
(8.25)
8,846
(6.03)
3,251
(0.22)
65
(5.37)
1
(8.26)

จังหวัดศรีสะเกษ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
11,658
11,163
10,516
(7.94)
(7.59)
(7.15)
9,229
9,240
9,077
(6.28)
(6.29)
(6.17)
2,429
1,923
1,439
(0.17)
(0.13)
(0.10)
57
48
61
(4.89)
(4.30)
(5.80)
3
0
1
(25.73)
(0)
(9.51)

ปี 2562
10,103
(6.86)
10,002
(6.80)
101
(0.01)
56
(5.54)
1
(9.90)

ที่มา : 1. สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562

สาเหตุการป่วยของประชากรจังหวัดศรีสะเกษ
สาเหตุการป่วยของประชากรจังหวัดศรีสะเกษที่รับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐใน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 10 อันดับแรก ปีพ.ศ. 2562 จำแนกตามประเภทผู้ป่วยนอก พบว่า
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด (59,172.74 ต่อแสนประชากร) รองลงมา
คือระบบหายใจ (51,894.65ต่อแสนประชากร) , โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม (50,109.14
ต่อแสนประชากร), อาการ อาการแสดง และความผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและห้องปฏิบัติการมิได้
จำแนกไว้ที่ใด (43,103.11 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ
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ตารางที่ 27 จำนวนและอัตราป่วยต่อแสนประชากรของผู้ป่วยนอกจังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามสาเหตุ
การป่วย 10 ลำดับแรก
ที่
1

กลุ่มโรค

โรคระบบไหลเวี ย นเลื อ ด
(I00-I99)
2 ระบบหายใจ
(J00-J99)
3 โรคเกี่ ย วกั บ ต่ อ มไร้ ท่ อ โภชนาการ
และเมตะบอลิ ซึ ม (E00-E90)
4 อาการ อาการแสดง และความ
ผิ ด ปกติ ที่ พ บจากการตรวจทาง
คลิ นิ ก และห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร มิ ไ ด้
จำแนกไว้ ที่ ใ ด (R00-R99)
5 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรค
ในช่องปาก ( A01-A09, B00-B99)
6 โรคระบบกล้ า มเนื้ อ รวมโครงร่ าง
และเนื้ อ ยึ ด เสริ ม (M00-M99)
7 โรคระบบสื บ พั น ธ์ ร่ ว มปั ส สาวะ
(N00-N99)
8 โรคติ ด เชื้ อ และปรสิ ต
(A01-A09, B00-B99)
9 ภาวะแปรปรวนทางจิ ต และ
พฤติ ก รรม(F00-F99)
10 โรคผิ ว หนั ง และเนื้ อ เยื่ อ ใต้ ผิ ว หนั ง
(L00-L99)

ปี 2558
581,328
(39,578.49)
885,232
(60,269.15)
532,515
(36,255.16)
713,889
(48,603.62)

จำนวน (อัตราต่อแสนประชากร)
ปี 2559
2560
ปี 2561
651,927
725,234
830,091
(44,338.49) (49,267.58) (56,353.35)
922,402
821,207
804,363
(62,733.88) (55,787.34) (54,606.72)
581,768
618,541
686,511
(39,566.88) (42,019.56) (46,605.97)
672,655
617,679
625,181
(45,748.23) (41,961.00) (42,442.39)

2562
871,531
(59,172.74)
764,335
(51,894.65)
738,037
(50,109.14)
634,848
(43,103.11)

611,815
(41,654.13)
542,235
(36,916.92)
237,949
(16,200.25)
242,082
(16,481.64)
131,470
(8950.86)
170,265
(11,592.13)

618,050
(42034.47)
562,678
(38,268.54)
269,406
(18,322.69)
254,982
(17,341.69)
145,548
(11,198.93)
164,672
(11,199.58)

614,409
(41,715.40)
604,157
(41,019.34)
334,209
(22,691.17)
234,004
(15,887.74)
192,214
(13,050.40)
145,110
(9,852.27)

598,292
(40,643.98)
582,567
(39,575.73)
284,296
(19,313.18)
230,923
(15,687.37)
153,521
(10,429.20)
171,511
(11,651.32)

601,242
(40,817.21)
592,207
(40,203.84)
310,990
(21,112.54)
248,640
(16,879.71)
171,967
(11,674.52)
158,828
(10,782.54)

ที่มา: รายงานสาเหตุการเจ็บป่วยผู้ป่วยนอก (รายงาน 504) จาก HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน
สาเหตุการป่วยของประชากรจังหวัดศรีสะเกษที่ รับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐใน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2562 จำแนกตามประเภทผู้ป่วยใน พบว่า
สาเหตุการป่วยของผู้มารับบริการประเภทผู้ป่วยในที่พบมากที่สุด คือโรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม
(3167.11ต่อแสนประชากร) มากที่สุด รองลงมาคืออาการ อาการแสดง และความผิดปกติที่พบจากการตรวจทาง
คลินิกและห้องปฏิบัติการ มิได้จำแนกไว้ที่ใด (1855.78ต่อแสนประชากร), โรคความดันโลหิตสูง (1,577.75 ต่อแสน
ประชากร) , โรคของเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางอย่างของกลไกภูมิคุ้มกัน (1,446.30 ต่อแสน
ประชากร) ตามลำดับ
ตารางที่ 28 จำนวนและอัตราป่วยต่อแสนประชากรของผู้ป่วยจังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามสาเหตุการป่วย 10
ลำดับแรก ปี พ.ศ. 2562
ที่
1
2

3

4

กลุ่มโรค
โรคของต่ อ มไร้ ท่ อ โภชนาการ
และเมตะบอลิ ซึ ม (E00-E90)
อาการ อาการแสดง และความ
ผิ ด ปกติ ที่ พ บจากการตรวจทาง
คลิ นิ ก และห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร มิ ไ ด้
จำแนกไว้ ที่ ใ ด (R00-R99)
โรคความดั น โลหิ ตสู ง (I10-I15)

5

โรคของเลื อ ดและอวั ย วะสร้ า งเลื อ ด
และความผิ ด ปกติ บ างอย่ า งของ
กลไกภู มิ คุ้ ม กั น (D50-D89)
เบาหวาน (E10-E14)

6

ภาวะไตวายเรื้ อ รั ง(N17-N19)

7

โรคของระบบย่ อ ยอาหาร
(K00-K14, K20-23, K28K31,K57-K63,K71-K77,K82-K93)
โรคหั ว ใจเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ปอดและโรค
การไหลเวี ย นโลหิ ต ของปอด (I26I28)

8

ปี 2558
46,805
(3,186.62)
22,892
(1,558.55)

จำนวน (อัตราต่อแสนประชากร)
ปี 2559
2560
ปี 2561
42,488
46,722
41,647
(2,889.67) (3,173.98) (2,827.34)
23,451
26,768
23,134
(1,594.94) (1,818.44) (1,570.52)

2562
46,647
(3,167.11)
27,333
(1,855.78)

19,619
(1,335.72)
27,143
(1,847.97)

19,520
(1,327.58)
24,327
(1,654.51)

22,653
(1,538.89)
24,961
(1,695.68)

20,633
(1,400.74)
18,272
(1,240.45)

23,238
(1,577.75)
21,302
(1,446.30)

14,972
(1,019.34)
11,942
(813.05)
16,970
(1,155.37)

14,613
(993.85)
12,610
(857.62)
17,104
(1,163.27)

16,555
(1,124.64)
14,432
(980.41)
17,766
(1,206.90)

14,449
(980.92)
12,221
(829.66)
14,054
(954.10)

16,351
(1,110.15)
14,454
(981.36)
12,973
(880.80)

9,787
(666.33)

9,692
(659.17)

12,676
(861.12)

10,432
(708.21)

10,049
(682.28)
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ที่

กลุ่มโรค

9

ภาวะแทรกซ้ อ นของการเจ็ บ ครรภ์
และการคลอด และภาวะอื่ น ทางสู ติ
กรรม มิ ไ ด้ จ ำแนกไว้ ที่ ใ ด
(O60-O75,O94-O99)
10 โรคแบบอื่ น ของระบบหายใจ
(J95-J99)

ปี 2558
12,863
(875.75)

จำนวน (อัตราต่อแสนประชากร)
ปี 2559
2560
ปี 2561
12,093
12,855
8,880
(822.46)
(873.28)
(602.85)

2562
8,847
(600.67)

13,353
(909.11)

12,200
(829.74)

8,034
(545.47)

12,470
(847.13)

9,044
(613.98)

ที่มา: รายงานสาเหตุการเจ็บป่วยผู้ป่วยใน (รายงาน 505) จาก HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สาเหตุการตาย
สาเหตุการตายของประชากรจังหวัดศรีสะเกษปี พ.ศ. 2562 พบว่ามีสาเหตุการตายจากเนื้องอก
และมะเร็งทุกชนิดมากที่สุด (106.61 ต่อแสนประชากร) รองลงมา คือ ปอดบวม (61.42 ต่อแสนประชากร), โลหิต
เป็นพิษ (41.92 ต่อแสนประชากร), โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง (32.00ต่อแสนประชากร),
ไตวาย (26.95 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ
ตารางที่ 29 จำนวนและอัตราตายต่อแสนประชากรจำแนกตามสาเหตุการตาย 10 ลำดับแรก
ที่

สาเหตุการตาย

1 เนื้องอกและมะเร็งทุกชนิด
(C00-D48)
2 ปอดบวม (J12-J18)
3 โลหิตเป็นพิษ (A40-A41)
4 โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือด
ในสมอง (I10-I15,I60-I69)
5 ไตวาย (N17-N19)
6 โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจอื่นๆ(I20I25,I26-I52)
7 อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V99)
8 โรคของตับ (K70-K76)

2558
1,593
(108.63)
615
(41.94)
483
(32.94)
513
(34.98)
378
(25.78)
408
(27.82)
198
(13.50)
218
(14.87)

จังหวัดศรีสะเกษ
2559
2560
2561
1,636 1,672 1,547
(111.40) (113.73) (105.14)
673
586
706
(45.83) (39.86) (47.98)
398
397
393
(27.10) (27.00) (26.71)
548
504
475
(37.32) (34.28) (32.28)
393
399
400
(26.76) (27.14) (21.16)
416
353
351
(28.33) (24.01) (23.85)
217
226
263
(14.78) (15.37) (17.87)
242
241
172
(16.48) (16.39) (11.69)
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2562
1,569
(106.61)
904
(61.42)
617
(41.92)
471
(32.00)
397
(26.95)
392
(26.63)
263
(17.87)
183
(12.43)
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ที่

สาเหตุการตาย

9 เบาหวาน (E10-E14)
10 วัณโรคทุกชนิด (A15-A19)

2558
239
(16.30)
216
(14.73)

จังหวัดศรีสะเกษ
2559
2560
2561
244
258
221
(16.62) (17.55) (15.02)
171
201
174
(11.64) (13.67) (11.83)

2562
162
(11.01)
120
(8.15)

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลแรงงาน
สถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2563
กำลังแรงงาน ในไตรมาส 2 ปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษ มีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานหรืออายุ 15
ปีขึ้นไป หรือผู้อยู่ในวัยแรงงาน จำนวน 811,167 คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 557,788 คน ผู้มีงานทำ 546,686
คน และ ผู้ว่างงาน 2,643 คน

ภาพที่ 6 ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ไตรมาส 2 ปี 2563
การมีงานทำผู้มีงานทำในจังหวัดศรีสะเกษในไตรมาส 2 ปี 2563จำนวน 546,686 คน พบว่า
ทำงาน ในภาคเกษตรกรรม จำนวน 422,438 คน ในขณะที่นอกภาคเกษตรนั้นมีผู้มีงานทำ จำนวน 124,248 คน โดย
สาขานอกภาคเกษตรผู้มีงานทำมากที่สุด ได้แก่ การขายส่ง การขายปลีกฯ จำนวน 37,538 คน รองลงมาคือ การบริหาร
ราชการและป้องกันประเทศ จำนวน 20,005 คน และก่อสร้าง จำนวน 13,893 คน ตามลำดับ
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การจ้างงานอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุดในไตรมาส 2 ปี 2563คือ อาชีพงานพื้นฐาน จำนวน 147
คน รองลงมาคือ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 84 คน และพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า
และตลาดจำนวน 55 คน ตามลำดับ และอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การขายส่ง ขายปลีก และการซ่อม
ยานยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 148 คน รองลงมาคือ การผลิตจำนวน 84 คน และการบริหารราชการการป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับจำนวน 53 คน ตามลำดับ
การว่างงานอัตราการว่างงานในไตรมาส 2 ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 0.47 ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว
ร้อยละ 0.05 โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 2,340 คน และพบว่า ตำแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาที่
ต้องการสูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษามีความต้องการ 177 อัตราอุตสาหกรรมที่มีตำแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ การขายส่ง
และการขายปลีก การซ่อนยานยนต์และจักรยายนต์จำนวน 169 อัตรา
การเลิกจ้าง ในไตรมาส 2 ปี 2563 มีการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 1
แห่ง ลูกจ้าง 4 คน
ศักยภาพแรงงานการฝึกเตรียมเข้าทำงานในจังหวัดศรีสะเกษ ในไตรมาสนี้พบว่า มีผู้เข้ารับการฝึก
จำนวน 12 คน เป็นกลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00
การประกัน สังคมจำนวนการใช้บริการของกองทุนประกันสังคม พิจารณาตามประเภทของ
ประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจากการทำงาน) ซึ่งมี 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร
ชราภาพ และว่างงาน พบว่า จำนวนผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 54,325 ราย สำหรับประเภทประโยชน์ทดแทน ที่ผู้ประกันตน
ใช้บริการสูงสุดในไตรมาสนี้ ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตนใช้บริการ 37,508 ราย รองลงมาได้แก่ กรณี
ว่างงาน มีผู้ประกันตนใช้บริการ 11,414 ราย และกรณีเจ็บป่วย2,291 ราย
การคุ้มครองแรงงาน จากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 48 แห่ง มีลูกจ้า งที่ผ่านการตรวจ
จำนวน 883 คน ซึ่งสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบขนาดเล็กที่มีลูกจ้างต่ำกกว่า 20 คน จำนวน 34
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.83 โดยพบสถานประกอบการปฏิบัติไม่ถูกต้อง จำนวน 5 แห่ง
การตรวจความปลอดภัยในการทำงาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 23 แห่ง
ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จำนวน 393 คน
การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทำงาน ในไตรมาส 1 ปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษ มีการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องการจากการทำงาน จำนวน 10 ราย โดยประเภทความร้ายแรง พบว่า หยุดเงิ นไม่เกิน 3 วัน
จำนวน 5รายและหยุดงานเกิน 3 วัน จำนวน 5 ราย
การสวัสดิการมีการส่งเสริมให้บริการด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ส่งเสริมสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย จำนวน 23 แห่ง ลูกจ้างที่ได้รับประโยชน์ 891 คน
แรงงานไทยในต่างประเทศในไตรมาส 2 ปี 2563จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้แจ้งความประสงค์ไปทำงาน
ต่างประเทศจำนวน 18 คน โดยแรงงานที่ทำงานในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานที่ภูมิภาคเอเชียจำนวน 7 คน
ส่วนวิธีการเดินทางพบว่า ไปโดยวิธี R–Entry มีจำนวน5 คนเดินทางด้วยตนเอง 2 คน
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สถิติคนต่างด้า วจำนวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานจังหวัดศรีส ะเกษ จำนวน 1,137 คน
จำแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1. คนต่างด้าวมาตรา 59 คือ คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองซึ่งมิใช่เพื่อการท่องเที่ยวหรือการเดินทางผ่านราชอาณาจักร โดยแบ่งได้ดังนี้
- ประเภทตลอดชีพ ได้แก่ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชจักรและทำงานตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09
- ประเภททั ่ วไป คื อ คนต่ างด้ าวที ่ อยู ่ ในราชอาณาจั กร หรื อได้ ร ั บอนุ ญาตให้ เข้ ามา
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้
เดินทางผ่าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ13.28
- ประเภทพิสูจน์สัญชาติ ได้แก่ คนคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่
หลบหนีเข้าเมืองได้รับการผ่อนผันให้ทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ผ่าน
การพิสูจน์และปรับสถานการณ์เข้าเมืองถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53
- ประเภทนำเข้าตาม MOUได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้า มา
ทำงานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศต้นทาง จำนวน 956 คน คิดเป็นร้อยละ 84.08
2. คนต่างด้าวมาตรา 63 ประเภทชนกลุ่มน้อยคือ คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับสัญชาติและ
กระทรวงมหาดไทย ได้ออกเอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะยื่นขอใบอนุญาตทำงาน จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 2.02
ข้อมูลขยะมูลฝอย
สถานการณ์ขยะมูลฝอยที่ผ่านมาพบว่าแนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่ว ประเทศ
ใน พ.ศ. 2561 ประมาณ 27.93 ล้ า นตั น เพิ ่ ม ขึ ้ น ร้ อ ยละ 2.05 จาก พ.ศ. 2560 ที ่ ม ี ป ริ ม าณ 27.37 ล้ า นตั น
เนื่องจากการขยายตัวของชุมชมเมืองและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมืองในหลายพื้นที่
รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อ
คน ประมาณ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวันสถานการณ์
ขยะมูลฝอยที่ผ่านมาพบว่ าแนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ใน พ.ศ. 2561 ประมาณ 27.93
ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 27.37 ล้านตัน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชมเมือง
และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมืองในหลายพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน ประมาณ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อ
วัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
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แผนภูมิ 30 ปริมาณขยะมูลฝอย ในจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2559 - 2561
ตัน/ปี
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ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อพิจ ารณาถึงสถานการณ์ ขยะในจังหวัด ศรีส ะเกษ พบว่า ในปี 2559 จังหวัดศรีส ะเกษมีปริ ม าณ
ขยะมูลฝอย 512,095 ตันต่อปี และในปี 2560 ลดลงเป็น 502,970 ตันต่อปีในปี 2560 ปัจจุบันปี 2561 ปริมาณ
ขยะมู ล ฝอยในจั ง หว ั ด ศรี ส ะเ กษ มี ป ริ ม าณอยู ่ ท ี ่ 495 ,757 ตั น ต่ อ ปี ซึ ่ ง ลดลงจากปี 2560
จำนวน 7,213 ตั นต่ อปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.4 ดั ง นั ้ น จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ จะต้ อ งหาแนวทางป้ อ งกั น รณรงค์
ไม่ให้ประชาชนสร้างขยะในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
จากข้ อ มู ล ของกรมควบคุ ม มลพิ ษ ในช่ ว งปี 2559 – 2561 พบว่ า จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษยั ง คงมี ป ั ญ หา
การบริหารขยะทั้งระบบ ได้แก่ การกำจัดขยะที่ถูกต้องการนำขยะไปใช้ประโยชน์ และการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
แผนภูมิ 31 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้องและกำจัดไม่ถูกต้อง
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ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดศรีสะเกษ
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ข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า เมื่อพิจารณาปริมาณขยะที่เกิดขึ้นของ
จังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 พบว่าในปี 2561 มีขยะเกิดขึ้นประมาณ 1,358.25 ตัน/วัน หรือประมาณ
495,757 ตัน/ปี และยังคงมีขยะมูลฝอยที่กำจัดไม่ถูกต้องประมาณ 789.17 ตัน และขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้อง 122
ตัน
แผนภูมิ 32 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2559 - 2561
ตัน
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ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดศรีสะเกษ
ในปี 2559 พบว่ า จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ มี จ ำนวน ขยะมู ล ฝอยที ่ ถ ู ก นำไปใช้ ป ระโยชน์ ท ั ้ ง สิ้ น 132 ตัน
และมี แ นวโน้ ม เพิ ่ ม ขึ ้ น เรื ่ อ ยๆ ในปี 2560 มี จ ำนวน 317 ตั น และ ในปี 2561 มี ป ริ ม าณขยะมู ล ฝอย
ที่กำจัดถูกต้อง เท่ากับ 447 ตัน หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.4
การจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดศรีสะเกษ โดยกำหนด
วิสัยทัศน์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยว่า “ศรีสะเกษจังหวัดสะอาด” ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 27 กลยุทธ์
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การเก็บ ขน ขยะมูลฝอย และยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอยได้รับ
การกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิ ชาการ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2563 (โดยใช้ 27 กลยุทธ์ เปลี่ยนเพื่ออะไรอะไร...ก็ดีที่ศรีสะเกษ)
การขับเคลื่อนการจัดทำบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล (บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลจากรถดูดส้วม) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษได้ขับเคลื่อนวาระสำคัญการจัดทำบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล (บ่อ
บำบัดสิ่งปฏิกูลจากรถดูดส้วม) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2563 จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรี สะเกษ ได้นำคณะศึกษาดูงานลงพื้นที่
ศึกษาดูงาน ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ และ
เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่
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ผลการขับ เคลื่อ นการดำเนิน งานจัด ทำระบบบ่อ บำบัดสิ่ง ปฏิ กูล (จากรถดูดส้ว ม) ปัจจุบันมี ก าร
ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 แห่ง ดังนี้
1. บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
2. บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์
3. บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลตำบลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ และจัดทำ
แผนแผนงานดำเนินการจัดทำระบบบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล และอยู่ระหว่างการทำประชาคมในพื้นที่ สำหรับเป้าหมาย
การขับเคลื่อนจะให้มีอำเภอละ 1 แห่ง ที่สามารถเป็นต้นแบบการจัดทำระบบบ่อบำบัด สิ่งปฏิกูลและขยายผลให้
คลอบคลุมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
- การบริหารจัดการขยะใหม่
1. การจัดการขยะใหม่นั้น ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งไปกำจัด
อย่างถูกหลักวิชาการลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ส่วนหนึ่งเกิดจากมีการนำขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น นำก ลับมาใช้
ประโยชน์มากขึ้น โดยในปี 2559 มี การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 119 ตัน/วัน มากกว่าในปี 2559 ที่มี
ปริมาณ 57 ตัน/วัน
2. ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้กำจัดเนื่องจากไม่มีการเก็บขนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ประชาชนกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์เองในครัวเรือน
3. จังหวัดศรีสะเกษมีการแบ่งกลุ่ม Cluster ในการจัดการขยะใหม่ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการออกเป็น 8 กลุ่ม โดยมี Cluster จำนวน 8 แห่ง ขณะนี้ได้ของบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ก่อสร้างแล้วและกำลังก่อสร้างจำนวน 4 แห่ง ได้แก่
1) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลั ก
วิชาการ (Sanitary landfill) 1 แห่ง สามารถรับขยะได้ 80 ตัน/วัน และกำลังก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิต
เป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ สามารถรับขยะได้ 80 ตัน/วันปัจจุบันสามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยได้ประมาณ 100 ตัน/วัน
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม
กลุ่มพื้นที่ 3 (อำเภอขุขันธ์ อำเภอภูสิงห์ อำเภอไพรบึง อำเภอปรางค์กู่) สามารถรับขยะได้ 40 ตัน/วัน ปัจจุบันได้
ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการส่งมอบให้แก่เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ต่อไป
3) เทศบาลตำบลขุนหาญ กำลังก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น
เชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ สามารถรับขยะได้ 20 ตัน/วัน
4) องค์การบริห ารส่วนตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ระบบการจัดการขยะเพื่อ
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ สามารถรับขยะได้ 20 ตัน/วัน(ปัจจุบันอยู่
ระหว่างดำเนินการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF
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5) เทศบาลตำบลยางชุมน้อย กำลังผลักดันการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ
6) เทศบาลตำบลกำแพง กำลังผลักดันการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ
7) เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีปัญหาด้านการไม่เห็นด้วยของประชาชน(ปัจจุบัน
ได้ดำเนินการประชาคม และมีการจ้างเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย)
8) เทศบาลตำบลบึงบูรพ์กำลังผลักดันการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ
การจัดการของเสียอันตรายชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน และส่งของเสีย
อันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – จนถึงปัจจุบัน สภาพปัญหา ปัญหาขยะมูล ฝอยของจังหวัดศรีส ะเกษ
ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 33 สภาพปัญหา ปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณขยะมูล
ฝอย
(ตัน/วัน)
1,358.24

การจัดการขยะ
กำจัดขยะมูลฝอย
ขยะนำกลับมาใช้ ปริมาณ
อย่างถูกต้อง
ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ประโยชน์ได้
ขยะเก่า
(ตัน/วัน)
(ตัน/วัน)
(ตัน/วัน)
(ตัน)
155
155 (กำจัดในสถานที่กำจัดขยะแบบ
1,056.99
3,918.00
เทกองและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ)
1,056 (อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการเก็บขน ซึ่ง
มีการจัดการเองภายในครัวเรือนและมี
การนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ย
อินทรีย์ การจัดทำถังขยะเปียก การ
เลี้ยงไส้เดือน การน้ำหมักชีวภาพ การ
นำไปเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น)

ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ 2563
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ทรัพยากรป่าไม้
สภาพพื้นที่ป่าไม้โดยทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าบนพื้นราบ จึงทำให้
ราษฎรที่ต้องการพื้นที่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพื่อการเกษตรเข้าไปหักร้างถางพง ทำให้ป่ามีสภาพเสื่อมโทรมอยู่
โดยทั่วไป ขณะนี้ยังคงมีสภาพป่าที่สมบูร ณ์ในบางพื้นที่เท่านั้ น เช่น บริเวณติดแนวชายแดนประเทศกัม พูช า
ประชาธิป ไตย และบริเวณเทื อกเขา เป็น ต้นทั้งนี้จั งหวั ดศรีส ะเกษ มีพื้นที่ป่าไม้ 2,136.24 ตารางกิโ ลเมตร
(1,366,444 ไร่) แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 25 แห่ง เนื้อที่ 2,038.83 ตารางกิโลเมตร (1,274,312 ไร่) และป่าไม้
ถาวรเตรียมการสงวน 4 แห่ง จำนวน 147.41 ตารางกิโลเมตร หรือ 92,132 ไร่ เมื่อพิจารณาเฉพาะพื้นที่ป่าที่ยังคง
สภาพป่าที่สมบูรณ์มีจำนวน 678,911.41 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.16 ของเนื้อที่จังหวัด โดยป่าไม้ในจังหวัดศรีสะ
เกษจำแนกได้ 3 ประเภทได้ ดังนี้
1. ป่าอนุรักษ์ จำนวน 755 ตารางกิโลเมตร หรือ 471,875 ไร่
1.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ท้องที่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ มีเนื้อที่ 316 ตาราง
กิโลเมตร (197,500 ไร่)
1.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ท้องที่อำเภอขุนหาญ อำเภอขุขันธ์ และอำเภอภูสิงห์ มีเนื้อที่
380.6 ตารางกิโลเมตร (237,875 ไร่)
1.3 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร มีเนื้อที่ 59 ตารางกิโลเมตร (36,875 ไร่)
2. ป่าชุมชน ซึ่งจะมีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าเตรียมการ มีเนื้อที่ 201.22ตาราง
กิโลเมตร (36,875 ไร่)
3. ป่าเศรษฐกิจ (Zone E) มีเนื้อที่ 1,303.64 ตารางกิโลเมตร (814,778 ไร่)
3.1 พื้นที่ป่ามีภาระผูกพัน (สวนป่า และพื้นที่สิทธิทำกินในพื้นที่เขตป่าสงวนและเป็นป่าไม้เสื่อมโทรม)
จำนวน 177.93 ตารางกิโลเมตร (111,206 ไร่)
3.2 พื้นที่ที่มอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จำนวน 761.86 ตารางกิโลเมตร (703,572 ไร่)
อัตราส่วนทรัพยากรป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 12.56 ต่อพื้นที่
4,945.149 ไร่ ทั้งนี้ลักษณะทั่วไปของป่าไม้ที่พบในจังหวัดศรีสะเกษ จำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ป่าแดง หรือป่าโคก ป่าแพะ หรือป่าเต็ง รังมีลักษณะเป็นป่าโปร่งสลับกับพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็น
ทุ่งหญ้า มีต้นไม้ขึ้นห่าง ๆ กัน พืชธรรมชาติในป่าไม้ประเภทนี้ ได้แก่ หญ้าคา ไม้ไผ่ หญ้าเพ็ก ไม้พลวงไม้สกุลยางไม้
เหียง ไม้สะแบง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้มะค่า ไม้แต้ ต้นน้ำเกลี้ยงไม้จะบกไม้ตะเคียน ซึ่งไม้ตะเคียนในจังหวัดศรีสะเกษ ใน
อดีตมีชื่อเสียงมากที่สุดว่าเป็นไม้ตะเคียนชั้นดี ซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้ว
2. ไม้เบญจพรรณ ได้แก่ ไผ่ป่า ไม้รวก สีเสียด ตะเคียนหมู ราชพฤกษ์ รกฟ้า เสลา ประดู่ ชิงชัน
มะค่าโมงพะยูงแกลบ มะเกลือ ก้านเหลือง ยางเสี้ยน ตะแบกใหญ่
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3. ป่าบุ่ง ป่าทาม เป็นป่าในที่ลุ่มริมฝั่งน้ำ มีน้ำท่วมขังในฤดูฝนต้นไม้ที่เกิดในป่าบุ่งป่าทามเป็น
ต้นไม้ที่ทนทานต่อการถูกน้ำท่วม เช่น ต้นหัวลิง ต้นกล้วยน้อย ต้นเดือยไก่ ต้นโคยลิง ต้นเสียว ต้นนมวัว ต้นผักแสง
ต้นตะเคียน ต้นกระเบา ต้นหว้า ผักกระโดนน้ำ ผักกระโดนทุ่ง หรือกระโดนเตี้ย และหญ้าแฝก
ตารางที่ 34 สถิติพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งประเทศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ศรีสะเกษ
ปี พ.ศ.
เนื้อที่ (ไร่)
ร้อยละ
เนื้อที่ (ไร่)
ร้อยละ
เนื้อที่ (ไร่)
ร้อยละ
2559
102,241,141 31.98
15,659,124 13.12
641,121.22 12.11
2560
102,156,350 31.58
15,655,525 4.94
641,258.88 11.48
2561
102,119,538 31.57
15,813,931 15.09
640,841.48 11.06
2562
102,285,400 31.62
15,748,931 15.02
640,517.60 11.05
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 2563

ทรัพยากรน้ำ
จังหวัดศรีสะเกษ มีแหล่งน้ำที่สำคัญและมีผลต่อกิจกรรมการเกษตร การประมง ได้แก่ แม่น้ำมูล
ห้วยทับทัน ห้วยสำราญ ห้วยศาลา บึงและหนองน้ำธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ส่วนมากทางตอนเหนือของจังหวัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอราษีไศล อำเภอยางชุมน้อย และอำเภอเมืองศรีสะเกษ
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ
1. แม่น้ำมูล มีต้นกำเนิดและไหลจากจังหวัดนครราชสี มาเข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณอำเภอ
ราษีไศล ซึ่งเป็นที่บรรจบของลำน้ำเสียวที่หัวภูดิน อำเภอราศีไศล เรียกกันว่า วังใหญ่ ผ่านพื้นที่อำเภอราษีไศล
อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอยางชุมน้อย และอำเภอกันทรารมย์ แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ำชีที่
จังหวัดอุบลราชธานี
2. ห้วยทับทัน ต้นลำธารที่เทือกเขาพนมดงเร็ก บริเวณเขตพื้นที่อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอำเภอห้วยทับทัน อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอโพธิ์ศรี
สุวรรณ อำเภอบึงบูรพ์ ไหลลงลำน้ำมูลที่บ้านห้วย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
3. ห้วยสำราญไหลมาจากเขตอำเภอภูสิงห์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอวังหิน อำเภอ
อุทุมพรพิสัย แล้วไหลลงสู่แม่น้ำมูล ที่เขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ มีความยาวประมาณ 210 กิโลเมตร และมีพื้นที่ลุ่ม
น้ำ 3,417 ตารางกิโลเมตร
4. ห้วยศาลา เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ดัดแปลงทำเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำที่ไหลมาจากห้วยสำราญ
และมีต้นน้ำจากห้วยพนมดงรัก สามารถบรรจุน้ำได้สูงสุด 52.5 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ทำการชลประทาน
จำนวน 20,400 ไร่ มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคตลอดปี
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5. ห้วยขะยุง ต้นลำธารที่เทือกเขาพนมดงเร็ก มีน้ำตกภูลออที่สวยงามไหลผ่าน อำเภอกันทรลักษ์
อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอโนนคูณ และอำเภอกันทรารมย์ ไหลลงแม่น้ำมูล ระหว่างรอยต่อจังหวัดศรี
สะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวลำน้ำประมาณ 175 กิโลเมตร โดยมีห้วยทาเป็นลำน้ำสาขามีความยาว
ประมาณ 160 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 3,347 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติประมาณปีละ
1,466 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 7.53 ของปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติทั้งหมดของลุ่มน้ำมูล
6. ลำน้ำเสียว หรือลำเสียวใหญ่ มีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงสันปันน้ำระหว่างลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำชีที่
จังหวัดมหาสารคาม มีลำน้ำสาขา คือ ลำเตา ลำเสียวใหญ่ และลำเสียวน้อย ไหลมาบรรจบกันเป็นลำเสียวใหญ่ ที่
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นไหลผ่านอำเภอศิลาลาด อำเภอราษีไศล ไหลลง แม่น้ำมูลที่ภูดิน อำเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
7. ลำน้ำห้วยทา มีต้นกำเนิดจาดเทือกเขาพนมดงเร็ก อำเภอขุนหาญ ไหลผ่านอำเภอไพรบึง
อำเภอศรีรัตนะ อำเภอพยุห์ อำเภอน้ำเกลี้ยง ไหลบรรจบแม่น้ำมูลที่อำเภอกันทรารมย์
แหล่งน้ำอื่นๆ
แหล่งน้ำใต้ดิน จำนวน 65,223 แห่ง แบ่งเป็นบ่อบาดาล 9,409 บ่อและบ่อน้ำตื้น 55,814 บ่อ
ระบบประปา มีจำนวนหมู่บ้านที่ประปาใช้การได้1,110 แห่ง(ร้อยละ 42.27) ต้องปรับปรุง 829
แห่ง(ร้อยละ 31.57) และยังไม่มีประปา 687 หมู่บ้าน (ร้อยละ26.16)
สระน้ำในไร่นา จำนวน 4,715 แห่ง พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 23,575 ไร่
ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการชลประทาน
แหล่งน้ำเพื่อการชลประทานในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีขนาดใหญ่มี 2 แห่ง ได้แก่
1. เขื่อนราษีไศล เป็นเขื่อนปิดกั้นลำน้ำมูลที่บ้านปากห้วย ตำบลบัวทุ่ง อำเภอราษีไศล ก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2536 เป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบานประตูระบายเหล็กโค้ง มีพื้นที่รับน้ำฝน 44,275
ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยไหลเข้าหน้าฝายปีละ 3,254 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรเก็บกักน้ ำหน้าฝาย
75 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับเก็บกัก 119.00 ม.รทก. มีพื้นที่รับประโยชน์ระยะแรก 34,420 ไร่
2. เขื่อนหัวนา เป็นเขื่อนปิดกั้นลำน้ำมูลที่บ้านกอก อำเภอกันทรารมย์ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี
พ.ศ. 2544 เป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดบานประตูระบายเหล็กโค้ง มีพื้นที่รับน้ำฝน 53,184 ตารางกิโลเมตร
ปริ ม าณน้ ำ ท่ า เฉลี ่ ย ไหลเข้ า หน้ า ฝายปี ล ะ 9,195 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร ปริ ม าตรเก็ บ กั ก น้ ำ หน้ า ฝาย 115.60
ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับเก็บกัก 115 ม.รทก. มีพื้นที่รับประโยชน์ระยะแรก 77,000 ไร่
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ตารางที่ 34 แหล่งน้ำเพื่อการชลประทานขนาดกลาง จำนวน 16 แห่ง
ชื่อลุ่มน้ำ
พื้นที่
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ
สาขา
อำเภอ ชลประทาน ที่ รนก.
ระดับน้ำ
สูง+/ต่ำม.(รทก.)
ม.(รทก.)
เทียบ รนก.
อ่างเก็บน้ำ
(ไร่)
1. ลำน้ำย่อยห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ ภูสิงห์
+204.50 202.45 -2.05
ห้วยติ๊กชู
ภูสิงห์
12,50
+190.50 190.63 0.13
ห้วยศาลา ภูสิงห์
24,000 +189.20 187.30 -1.90
ห้วยโอ
ภูสิงห์
+192.00 191.69 -0.31
หนองโสน
ขุขันธ์
520
+99.50 99.00 -0.10
ตาลัต
ห้อางค์
วยคล้า
เมือง
5,300
+100.00 99.81 -0.19
ห้วยซัน
เมือง
3,200
+100.00 98.95 -1.05
ห้วยน้ำคำ เมือง
590
+125.00 วัดไม่ได้ 0.00
2. ห้วยทา-ห้วยขยุง
ห้วยตาจู
ขุนหาญ
13,000 +188.50 188.72 0.22
หนองสิ
ขุนหาญ
2,300
+99.80 99.95
0.45
ห้วยทา
ขุนหาญ
18,059 +196.60 196.83 0.23
ห้วยตะแบง ขุนหาญ
+243.80 242.43 -1.37
ห้วยด่านไอ กันทร
+188.00 187.98 -0.02
ห้วยตามาย กัลักนษ์ทร
25,000 +142.00 142.28 0.28
ลักษ์
3. อื่น ๆ
ห้วยขนุน
กันทร
+201.00 201.07 0.07
ห้วยน้ำเค็ม ราษี
+199.50 199.57 0.07
ลักษ์ไศล

ปริมาณน้ำในอ่าง
ความจุ (ล้าน ลบ. ปริมาณน้ำ (ล้าน คิดเป็น %
ม.)
ลบ.ม.)
ความจุ

12.350
26.200
37.065
3.800
0.680
3.783
2.700
1.085

7.820
27.136
24.020
3.583
0.630
3.504
1.439
วัดไม่ได้

63.3
103.6
64.8
94.3
92.7
92.6
53.3
0.0

22.278
3.663
29.582
6.875
8.027
37.290

23.272
4.326
30.062
5.444
7.991
41.717

104.5
118.1
11.6
79.2
99.6
111.9

10.023
1.070

10.202
1.113

101.8
104.1

ที่มา :โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563

ข้อมูลปริมาณน้ำฝน
จังหวัดศรีสะเกษ มีปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ยทั้งปี 1,170 มิลลิเมตร แม้ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสม
เฉลี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เนื่องจากมีปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง และฝนไม่ตกตามฤดูกาล เนื่องมาจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีเทือกเขาพนมดงรักทางตอนใต้ขวางกั้นลมฝน หรือที่เรียกว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็น
ลักษณะเขตพื้นที่เงาฝน (Rain Shadow) ดังนั้น ลมมรสุมที่พัดเอาน้ำฝนมาจึงตกอยู่ส่วนหน้าของเทือกเขาเป็นส่วน
ใหญ่ ส่วนพื้นที่ในเขตหลังเทือกเขาจะได้รับปริมาณน้ำฝนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนพายุโซนร้อนเมื่อปะทะกับแนว
เทือกเขาในเขตประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ก็จะกลายเป็นพายุดีเปรสชั่ นจึงทำให้มีฝนทิ้ง
ช่วง ซึ่งมีผลให้เกิดความแห้งแล้งทางอุทกวิทยา โดยทำให้ระดับน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินลดลง จนส่งผลกระทบต่อ
ความต้องการน้ำทางด้านการเกษตร และ ความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนได้
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ปริมาณฝนรายเดือน
ปริมาณน้้าฝน-มิลลิลิตร
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ภาพที่ 7 ปริมาณน้ำฝนจังหวัดศรีสะเกษปี 2560 – 2562
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563

1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเศรษฐกิจภาพรวม
- ภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2561 มีมูลค่า
การผลิต 72,484 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,968 ล้านบาท จากปีที่ผ ่านมา ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดศรีสะเกษต่อ
ประชากร (Gross Provincial Products Per Capita) เท่ากับ 73,958 บาทต่อคน เพิ่มขึ้น 2,930 บาทจากปีท่ผี ่าน
มา จากจำนวนประชากร 0.98 ล้านคน เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ และลำดับที่ 9 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- อัตราการเจริญเติบโต ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ขยายตัวร้อยละ 1.37 ชะลอตัวจากที่ขยายตัวร้อย
ละ 2.77 ในปีที่ผ่านมา
- โครงสร้างการผลิต ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561 พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม ณ ราคา
ประจำปี แบ่งเป็น
- ภาคเกษตร มีมูลค่า 20,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 19,830 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เท่ากับ 642 ล้านบาท
อัตราการเจริญเติบโต ขยายตัวร้อยละ 3.24 จากปีที่ผ่านมา
- ภาคนอกเกษตร มีมูลค่า 52,012 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 50,686 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เท่ากับ 1,326
ล้านบาท อัตราการเจริญเติบโต ขยายตัวร้อยละ 2.62 จากปีที่ผ่านมา จากการขยายตัวของสาขาหลัก คือ สาขาการ
ขายส่งและการขายปลีกฯ ร้อยละ 8.22 สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ร้อยละ 11.75 และสาขากิจกรรมทาง
การเงินและการประกันภัย ขยายตัวร้อยละ 5.94
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ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
จากการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (Gross Regional and Provincial Product : GRP &
GPP) โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับภาคและจังหวัด โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวและบริการ คือ
สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (Accommodation and food service activities) ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ มีอัตรา
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (Accommodation and food service
activities) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาที่พักแรมและบริการด้าน
อาหาร(Accommodation and food service activities) เท่ากับ 3,312 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.74
เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีจำนวน 2,964 ล้านบาท
ตารางที่ 35 ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (Accommodation and food service
activities) จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขา/ปี
2559
2560
2561
สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร(Accommodation and food service
2,787 2,964 3,312
activities)
อัตราการขยายตัวร้อยละ
+4.30 +6.35 +11.74
สามารถแยกตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้
- รายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน 2,098.82 ล้านบาท อยู่ในลำดับที่ 60 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 35,504.08 ล้านบาท
ตารางที่ 37 ข้อมูลสรุปศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ของจังหวัดศรีสะเกษ
รายการ/ปี
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน (คน)
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ
จำนวนพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพื่อการท่องเที่ยว (บาท/คน/วัน)
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ
จำนวนห้องพัก (ห้อง)
อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)

2559
1,458,747
1,639,770
18,977
2.46
2.44
3.14
834.64
830.00
1,069.00
1,625
53.39

2560
1,482,046
1,462,423
19,623
2.48
2.46
3.15
865.23
860.17
1,117.76
1,478
55.83

2561
1,525,035
1,504,743
20,292
2.50
2.48
3.16
900.26
894.72
1,174.68
1,469
57.88

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2563
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2) ด้านสังคมและความมั่นคง
จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับ
จังหวัดยโสธร ทิศตะวันออกติดต่อกับ จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตกติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ทิศใต้ติดต่อกับประเทศกัมพูชา เนื่องจากจังหวั ดศรีสะเกษมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสภาพ
ปัญหายาเสพติดค่อนข้างรุนแรง และมีพื้นที่อำเภอชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา ทำให้จังหวัดศรีสะเกษ
มีปัญหายาเสพติดหลายด้าน ทั้งการลักลอบนำเข้ายาเสพติด การผลิต (ปลูก) พืชเสพติด การค้าและการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ซึ่งปัญหาหลัก คือ ปัญหาการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยสภาพปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ตารางที่ 38 ข้อมูลการจับกุมคดียาเสพติด

หมายเหตุ : ข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัด (ศอ.ปส.จ.ศก.) 24 กันยายน 2563
ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เป็นปัญหาที่มีแนวโน้มจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจาก
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อันจะมีผลกระทบกับสังคมไทยในระยะยาว ในประเด็น
ของการแย่งชิงทรัพยากร และปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล และการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมี
ความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหามี
ประสิทธิภาพถึงแม้ว่าเมื่อมีการรวมเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) แล้ว จะมีการส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ฝีมือ ใน 8 สาขาอาชีพ คือ วิศวกร, พยาบาล, นักสำรวจ, สถาปนิก, แพทย์, ทันตแพทย์ , นักบัญชี, การบริการ
ท่องเที่ยว อย่างเสรี แต่แรงงานไร้ฝีมือจากประเทศที่ระบบทางเศรษฐกิจด้อยกว่าไทย ก็มีแนวโน้มเดินทางเข้ามา
ทำงานในประเทศไทยมากขึน้ เนื่องจากความสะดวกในการเคลื่อนย้ายของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
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ตารางที่ 36 สถิติการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 4 ปี ย้อนหลัง แยกเป็นรายปี
ดังนี้
สถิติสืบสวนปราบปราม - ส่งกลับ ประจำปี

ปี

จับกุมเอง

ร่วมจับกุม
กับหน่วย
อื่น

รับจาก
หน่วยอื่น

ส่งกลับ

สถิติการจับกุมประจำปี
พ.ร.บ.คน
เข้าเมืองฯ

พ.ร.บ.ยา
เสพติดฯ

พ.ร.บ.ป่า
ไม้ฯ

จับกุม
ปรับ ม.38

ตาม
หมายจับ

พ.ศ.2559
2,234
26
204
2,438 2,252
25
13
86
10
พ.ศ.2560
733
8
142
871
725
6
9
84
9
พ.ศ.2561
719
123
136
864
733
89
13
105
18
พ.ศ.256๒
634
39
53
689
634
25
13
104
2
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก สนง.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ พฤษภาคม 2562
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านการศึกษา และการเรียนรู้
- จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย ปี 7.20 อยู่ในลำดับที่ 67 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ
อยู่ที่ ปี 8.00
- อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 91.13 อยู่ในลำดับที่ 40
ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 92.87
- ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนน 29.66 อยู่ในลำดับที่ 66 ของทั้ง 76
จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ คะแนน 32.22
- คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ชั้นป.1 คะแนน IQ 92.04 อยู่ในลำดับที่ 70 ของทั้ง 76
จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ คะแนน IQ 98.10
- ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 77.96 อยู่ในลำดับที่ 42 ของทั้ง
76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 77.03
- สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 99.78 อยู่ใน
ลำดับที่ 29 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 99.56
- อัตราการอ่านของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ร้อยละ 74.9 อยู่ในลำดับที่ 28 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ
โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 74.90
- สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจำนวนประชากร ร้อยละ 40.03 อยู่ในลำดับที่ 60 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 49.69
- จำนวนผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน คน 57 อยู่ในลำดับที่ 18 ของทั้ง 76
จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ คน 46.00
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- อัตราเพิ่มของผู้เรียนระบบทวิภาคี ร้อยละ 15.45 อยู่ในลำดับที่ 26 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดย
ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 10.54
- สัดส่วนคนอายุ 15 -59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ ร้อยละ 99.42 อยู่ในลำดับที่ 37 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 99.38
- สัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ ร้อยละ 97.96 อยู่ในลำดับที่ 14 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 94.97
- สัดส่วนแรงงานเพศหญิงต่อประชากรแรงงาน ร้อยละ 46.05 อยู่ในลำดับที่ 10 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 43.80
- สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือในระดับการตัดสินใจต่อจำนวนแรงงานในระดับบริหารทั้งหมด ร้อยละ
30.46 อยู่ในลำดับที่ 22 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 28.62
แผนภูมิที่ 37 ข้อมูลสรุปอัตราส่วนครูและนักเรียน ของจังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2563
แผนภูมิที่ 38 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านการศึกษา และการเรียนรู้ ของจังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2563
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ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านสุขภาพ และการสาธารณสุข
- อัตราการเกิดมีชีพ 7.6 รายต่อประชากรพันคน อยู่ในลำดับที่ 57 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดย
ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 10.30 รายต่อประชากรพันคน
- สัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 96.19 อยู่ในลำดับที่ 34 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดย
ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 95.84
- สัดส่วนคนอายุยืน ตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ร้อยละ 1.94 อยู่ในลำดับที่ 51 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดย
ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 2.23
- สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี ร้อยละ 99.89 อยู่ในลำดับที่ 53
ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 99.85
- สัดส่วนครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ร้อยละ 98.83 อยู่ในลำดับที่ 56
ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 99.05
- สัดส่วนครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม ร้อยละ 99.24 อยู่
ในลำดับที่ 4 ของทั้ง 48 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 99.24
- สัดส่วนผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในห้องนอนชั้นล่างหรืออยู่บ้านชั้นเดียว ร้อยละ 81.49 อยู่ในลำดับที่ 47
ของทัง้ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 80.74
- สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีห้องน้ำห้องส้วมแบบโถนั่งห้อยเท้าภายในบ้าน ร้อยละ 8.27 อยู่ในลำดับที่ 76 ของทั้ง
76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 46.93
- สัดส่วนคนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ร้อยละ 98.95 อยู่ในลำดับที่ 24 ของทั้ง 76
จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 95.96
- สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที ร้อยละ 99.63 อยู่ใน
ลำดับที่ 31 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 99.46
- สัดส่วนประชากรที่มีภาวะอ้วนและหรืออ้วนลงพุง ร้อยละ 32.88 อยู่ในลำดับที่ 34 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 32.84
- อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี 37.3 รายต่อหญิงวัยเดียวกันพันคน อยู่ในลำดับที่ 15 ของทั้ง 76
จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 42.90 รายต่อหญิงวัยเดียวกันพันคน
- อัตราการคลอดในมารดาอายุ 10-14 ปี 0.9 รายต่อหญิงวัยเดียวกันพันคน อยู่ในลำดับที่ 11 ของทั้ง 76
จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 1.40 รายต่อหญิงวัยเดียวกันพันคน
- สัดส่วนคนสูบบุหรี่ ร้อยละ 7.75 อยู่ในลำดับที่ 60 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ
อยู่ที่ ร้อยละ 6.49
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- สัดส่วนคนดื่มสุรา ร้อยละ 8.65 อยู่ในลำดับที่ 65 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ
อยู่ที่ ร้อยละ 6.41
- อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิต 3,794 รายต่อประชากรแสนคน อยู่ในลำดับที่ 55 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 3,293 รายต่อประชากรแสนคน
- อัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วย 5 โรคไม่เรื้อรังที่สำคัญ (โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดัน
โลหิตสูง หรือมะเร็ง) ร้อยละ 3.36 อยู่ในลำดับที่ 27 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่
ร้อยละ 4.45
- อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน 6.67 รายต่อประชากรแสนคน อยู่ในลำดับที่ 47 ของทั้ง 76
จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 6.34 รายต่อประชากรแสนคน
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายประเภทเวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน เฉลี่ยต่อ
เดือน ร้อยละ 1.24 อยู่ในลำดับที่ 13 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 2.23
- สัดส่วนประชากรต่อแพทย์ 1 คน 3,657 คน อยู่ในลำดับที่ 64 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ย
ทั้งประเทศ อยู่ที่ 2,254.00 คน
แผนภูมิที่ 39 ข้อมูลอัตราส่วน ด้านสภาวะสุขภาพของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2563
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แผนภูมิที่ 40 ข้อมูลอัตราการเจ็บป่วยด้วย 5 โรคที่สำคัญ (โรคไม่เรื้อรัง) ของจังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2563

แผนภูมิที่ 41 ข้อมูลการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2563
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านสังคม (ความยากจน และเหลื่อมล้ำ)
- รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 17,485 บาทต่อเดือน อยู่ในลำดับที่ 67 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ย
ทั้งประเทศ อยู่ที่ 23,552.00 บาทต่อเดือน
- อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ร้อยละ 9.42 อยู่ในลำดับที่ 72 ของทั้ง 76 จังหวัด
ทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 20.42
- รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด 6,072 บาทต่อเดือนต่อคน อยู่ในลำดับที่
72 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 9,368.00 บาทต่อเดือนต่อคน
แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ
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- มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด 26,548.00 บาทต่อครัวเรือน
อยู่ในลำดับที่ 56 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 45,405.00 บาทต่อครัวเรือน
- สัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบต่อครัวเรือนที่มีหนี้ทั้งหมด ร้อยละ 90.75 อยู่ในลำดับที่ 46 ของทั้ง 76
จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 90.76
- ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) .386 คะแนน Gini (0-1) อยู่ในลำดับที่
19 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 0.42 คะแนน Gini (0-1)
- สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย ร้อยละ 10.80 อยู่ในลำดับที่ 46 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 11.15
- สัดส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกลุ่มที่ยากจนที่สุด ร้อยละ 12.32 อยู่ในลำดับที่ 34 ของ
ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 14.21
- สัดส่วนนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมด ร้อยละ 84.44 อยู่ในลำดับที่ 74 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 62.72
- สัดส่วนมูลค่าหนี้นอกระบบต่อมูลค่าหนี้ทั้งหมดของครัวเรือน ร้อยละ 0.02 อยู่ในลำดับที่ 42 ของทั้ง 76
จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 0.02
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านสังคม ( ชุมชนและครอบครัว)
- สัดส่วนของครอบครัวขยาย ร้อยละ 47.78 อยู่ในลำดับที่ 7 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 37.41
- อัตราเด็กที่อยู่ในการคุมประพฤติ 0.15 คดีต่อเยาวชนพันคน อยู่ในลำดับที่ 30 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 0.36 คดีต่อเยาวชนพันคน
- สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ร้อย
ละ 1.84 อยู่ในลำดับที่ 27 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 1.67
- สัดส่วนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อจำนวนหมู่บ้าน ร้อยละ 35.28 อยู่ในลำดับที่ 42 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 38.09
- สัดส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อจำนวนหมู่บ้าน ร้อยละ 79.18 อยู่ในลำดับที่ 13 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 66.19
- จำนวนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน 104.40 แห่ง อยู่ในลำดับที่ 42 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ
โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 136.20 แห่ง
- สัดส่วนองค์กรชุมชน (สหกรณ์และกลุ่มเกษตร) ที่มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคงดีถึงดีมาก
ร้อยละ 33.38 อยู่ในลำดับที่ 74 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 50.16
- สัดส่วนครัวเรือนที่มีคนในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่จัดสวัสดิการ ร้อยละ 94.02 อยู่ใน
ลำดับที่ 1 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 78.47
แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ
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- สัดส่วนครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ชุมชนหรือท้องถิ่น ร้อยละ 99.88 อยู่ใน
ลำดับที่ 20 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 99.54
- สัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายร้อยละ 10 ขึ้นไป ร้อยละ 41.84 อยู่ในลำดับที่ 71 ของทั้ง 76
จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 53.53
- สัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง ร้อยละ 93.58 อยู่ในลำดับที่ 13 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 78.81
- สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 68.16 อยู่ในลำดับที่ 62 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 82.86
- สัดส่วนครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน ร้อยละ 99.89 อยู่ในลำดับที่ 50
ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 99.83
- อัตราพึ่งพิง ร้อยละ 48.01 อยู่ในลำดับที่ 19 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่
ร้อยละ 50.06
- สัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ลำพังคนเดียว ร้อยละ 6.51 อยู่ในลำดับที่ 39 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดย
ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 6.62
- อัตราการจดทะเบียนหย่า 4.44 คู่ต่อพันครัวเรือน อยู่ในลำดับที่ 11 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดย
ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 5.65 คู่ต่อพันครัวเรือน
- อัตราเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 3.46 เหตุการณ์ต่อแสนครัวเรือน อยู่ในลำดับที่ 21 ของทั้ง 76
จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 6.10 เหตุการณ์ต่อแสนครัวเรือน
แผนภูมิที่ 42 สถานการณ์ด้านสังคม ของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2563
แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ
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ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านสังคม (สวัสดิการด้านสังคม)
- สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ ร้อยละ 99.98 อยู่ในลำดับที่ 2 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ
โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 99.95
- สัดส่วนประชากรผู้ไปใช้สิทธิประกันสุขภาพ ร้อยละ 18.76 อยู่ในลำดับที่ 46 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 20.58
- สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงานทั้งหมด ร้อยละ 5.02 อยู่ในลำดับที่
56 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 5.79
- สัดส่วนแรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติต่อกำลังแรงงานทั้งหมด ร้อยละ 3.41 อยู่ในลำดับที่
7 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 1.54
- สัดส่วนคนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ ร้อยละ 99.92 อยู่ในลำดับที่ 59
ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 99.95
- จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมเฉลี่ยต่อโรงเรียน 20 คนต่อโรงเรียน อยู่ในลำดับที่ 2 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 12.00 คนต่อโรงเรียน
- จำนวนสำนวนการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 77 สำนวน อยู่ในลำดับที่ 29 ของทั้ง 76
จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 341.00 สำนวน
แผนภูมิที่ 43 สถานการณ์ด้านสังคม (สวัสดิการด้านสังคม) ของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2563

แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ
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แผนภูมิที่ 44 สถานการณ์ด้านสังคม (การมีส่วนร่วมของชุมชน) ของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2563
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านความมั่นคง (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)
- อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคน รายต่อประชากรแสนคน 21.79 อยู่ใน
ลำดับที่ 6 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ รายต่อประชากรแสนคน 36.92
- จำนวนคดียาเสพติด 3,800 คดี อยู่ในลำดับที่ 70 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ
อยู่ที่ 8,575.00 คดี
- อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 61 คดีต่อประชากรแสนคน อยู่ในลำดับที่ 31 ของทั้ง
76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 91.00 คดีต่อประชากรแสนคน
- สัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง ร้อยละ 74.06 อยู่ในลำดับที่ 32 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดย
ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 66.22
แผนภูมิที่ 45 สถานการณ์ด้านความมั่นคง (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) ของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2563
แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ
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3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด ร้อยละ 11.48 อยู่ในลำดับที่ 49 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดย
ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 31.67
- สัดส่วนพืน้ ที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ต่อพื้นที่จังหวัด ร้อยละ 8.46 อยู่ในลำดับที่ 42 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 20.79
- สัดส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจต่อพื้นที่จังหวัด ร้อยละ .59 อยู่ในลำดับที่ 56 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ
โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 2.39
- ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำ (WQI) 85.00 คะแนน (1-100) อยู่ในลำดับที่ 1 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ
โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 55.00 คะแนน (1-100)
- สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 23.00 อยู่ในลำดับที่ 59 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 33.37
- สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 31.86 อยู่ในลำดับที่ 75 ของทั้ง 76
จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 68.14
- ปริมาณขยะมูลฝอย 1,378.00 ตันต่อวัน อยู่ในลำดับที่ 65 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ อยู่ที่ 811.00 ตันต่อวัน
- ปริมาณการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เข้าสู่ระบบการจัดการ 2,854.10 ตัน อยู่ในลำดับที่ 23
ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 24,031.47 ตัน
- จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหามลพิษที่ได้รับแจ้งทั้งหมดในพื้นที่ 2.00 เรื่อง อยู่ในลำดับที่ 25 ของทั้ง
76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 6.00 เรื่อง
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แผนภูมิที่ 50 สถานการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2563
แผนภูมิที่ 51 สถานการณ์ด้านขยะมูลฝอยและปัญหามลพิษ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2563
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แผนภูมิที่ 46 สถานการณ์ด้านการใช้พลังงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2563
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านภัยธรรมชาติ
- สัดส่วนมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ร้อยละ .07 อยู่ในลำดับที่ 57 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 0.05
- จำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ 1 ราย อยู่ในลำดับที่ 38 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 2 ราย
- สัดส่วนพื้นที่(หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัย และภัยแล้ง ร้อยละ 18.99 อยู่ในลำดับที่ 28 ของทั้ง 76 จังหวัด
ทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 37.48
- มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง 0 บาทอยู่ในลำดับที่ 1 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดย
ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 13,070,620.00 บาท
- สัดส่วนประชากรผู้ประสบอุทกภัย ร้อยละ 10.65 อยู่ในลำดับที่ 59 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดย
ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 6.08
- จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 39,014 คน อยู่ในลำดับที่ 4 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 15,731 คน
- จำนวนระบบพยากรณ์และอุปกรณ์เตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่ 3 ชิ้น อยู่ในลำดับที่ 56 ของทั้ง 76 จังหวัด
ทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 41 ชิ้น
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1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดประชุมทุกภาคส่วนผู้มีส่วนได้เสียของจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็ น
เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด โดยมีสภาพปัญหาและความต้องจากการรับฟัง ดังนี้
ปัญหา
1.การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
1.1 จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การเกษตรกรรม มีพื้นที่ในเขตชลประทานไม่ถึงร้อยละ 15
ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมส่วนที่
เหลือจะเป็นลักษณะการใช้น้ำฝนและน้ำท่าที่เก็บกักน้ำไว้
ในพื้นที่ โดยการขุดลอกลำน้ำธรรมชาติ การขุดสระ การ
ก่อสร้างฝาย และการปรับปรุงหรือก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ซึ่ง
สามารถเสริมปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนและช่วงต้นฤดูแล้ง
1.2 การขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ในขณะที่
ความต้องการใช้น้ำในภาคส่วนต่าง ๆ มีมากขึ้น เนื่องจาก
การขยายตัวของชุมชน ขณะที่แหล่งเก็บกักน้ำที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติและที่สร้างขึ้นไม่สามารถเก็บกักน้ำในปริมาณที่
เพียงพอสำหรับการใช้ตลอดปี
2. การคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่สะดวก
ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในท้องถิ่นยังไม่ได้
มาตรฐานทำให้การขนส่งผลผลิตทางด้านการเกษตรเชื่อม
ระหว่ า งหมู ่ บ ้ า น ตำบลอำเภอ ไม่ ส ะดวก และทั ่ ว ถึ ง
โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอที่มีสภาพเป็นดิน
ลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อและชำรุด โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
3.พื ช ผลทางการเกษตรตกต่ ำ ประชากรส่ ว นใหญ่ ข อง
จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น
ทำนา ทำไร่ การปศุสัตว์ และการประมงพื้นบ้าน และมี
รายได้ ห ลั ก มาจากการจำหน่ า ยผลผลิ ต ทางการเกษตร
ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจะประสบปัญหาราคาผลผลิต
ตกต่ำ และไม่สามารถขายผลผลิตได้ตามราคาของตลาด

ความต้องการ
- ต้องการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในพื้นที่ และมีร ะบบการ
กระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการรักษาสมดุลและเพิ่ม
พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน ตลอดจนพัฒนาแหล่ง
น้ำเพื่อการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน
พื ้ น ที ่ อาทิ การพั ฒ นาแหล่ ง น้ ำ ห้ ว ยตามาย อำเภอ
กันทรลักษ์ การพัฒนาหนองคณะ อำเภอกันทรารมย์ เป็น
ต้น
- ขอให้ภาครัฐเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- สนับสนุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยี่สมัยใหม่เพื่อ
การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
- การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน มี
ความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทางสัญจรไป-มาและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ส ามารถเชื่อ มโยงไปยั ง
ต่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน

- ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการบริหารราคาผลผลิตทาง
การเกษตรให้มีราคาสูงสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มรายได้เกษตร
- การสนับสนุน/ส่งเสริมระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
กลไกตลาดและความต้องการของผู้บริโภค และรักษา
ระดั บ ราคาสิ น ค้ า เกษตรให้ ม ี เ สถี ย รภาพ และราคาที่
เป็ น ไปตามกลไกการตลาด และเป็ น ธรรมกั บ กลุ่ ม
เกษตรกร

แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ

หน้า 82

ปัญหา
4.ปัญหาความยากจนจังหวัดศรีสะเกษประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีร ายได้ห ลักจากการขาย
ผลผลิตทางการเกษตร เพียงปีละ 1 ครั้ง และไม่มีรายได้
จากแหล่งอื่น เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาชีพ
เสริมที่สร้างรายได้อย่างอื่นทำให้ประชากรส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาความยากจน ครัวเรือนมีรายได้ต่ำ และมีหนี้สิน

5.ปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ มปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมลพิษเป็นปัญหา
อีกประการหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะชุมชนเมือง
ยังมีปัญหาขยะมูลฝอย ที่ไม่มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย
และระบบน้ำเสียอย่างถูกหลักวิชาการ รวมทั้ง การแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและป่าไม้ ถูกทำลาย โดยเฉพาะไม้
ที่มีมูล ค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้พยุ งยังมีการลักลอบตัด
ทำลายตามแนวชายแดน
6.คุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดศรีส ะ
เกษ มี เ กณฑ์ ค ุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื ้ น ฐานอยู ่ ใ นระดั บ
ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากสถานศึกษาที่มีคุณภาพกระจุกตัว อยู่
ในเฉพาะในเขตเมือง ทำให้เด็กในชนบทไม่มีโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพเทียบเท่าชุมชนเมือง ประกอบกับ
เกณฑ์ ม าตรฐานตามตั ว ชี ้ ว ั ด ของสำนั ก งานพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามแผน 12 มีตัวชี้วั ดที่ต่ำ
กว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ ตัวอย่างเช่น
- จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย ปี 7.40 อยู่ในลำดับที่ 13
ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่
ปี 8.00
- อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 90.16 อยู่ในลำดับที่ 12 ของ
ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่
ร้อยละ 92.87

ความต้องการ
- ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่ า ยให้ ก ั บ เกษตรกร หลั ง ฤดู ก ารทำนา
รักษาระดับราคาสินค้าโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคให้
มีเสถียรภาพด้านราคา เพื่อลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน
ของประชาชน
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน รัฐต้องส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราที่ถูก เพื่อลดปัญหา
ความเหลื่อมล้ำ
- ต้องการให้มีสถานที่กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่มีถูกต้อง
และมีมาตรฐานกำจัดขยะและสิ่งปฎิกูลรวมทั้ง มีการดูแล
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะและคนในชุมชนใกล้เคียง
- ให้ภาครัฐมีความเข้มงวดและจริงจังในการแก้ไขปัญหา
การลักลอบตัดไม้ตามแนวชายแดน

- ต้องการให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ
ให้ ม ี ม าตรฐานทางด้ า นการศึ ก ษา รวมทั ้ ง สนั บ สนุ น /
ส่งเสริมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาของ
จังหวัดศรีสะเกษให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
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ปัญหา
- ระดั บ คะแนนเฉลี ่ย O-NET ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอน
ปลาย 29.97 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 17 ของทั้ง 76 จังหวัด
ทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 32.22 คะแนน
7. แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นหนึ่งในจังหวัดแรกที่ได้ร ับประกาศให้เป็นเมืองกี ฬา
Sports Cityและยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
ทั ้ ง ทางธรรมชาติ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โบราณสถานอี ก เป็น
จำนวนมากแต่ ย ั ง มี ป ั ญ หาทางด้ า นการพั ฒ นาและเพิ่ ม
ศักยภาพทางการท่ องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน อาทิ แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วทางธรรมชาติ แหล่ ง
ท่ อ งเที ่ ย วทางวั ฒ นธรรม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โบราณสถาน
โบราณวัตถุและวัดในพระพุทธศาสนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สวนผลไม้ ตลอดจนขาดการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้
มาตรฐาน รวมถึงผู้ให้บ ริ ก ารยัง ไม่ มี ความพร้ อ มในการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ความต้องการ

1. การปรับปรุง/พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแต่ละ
ประเภท อาทิ
1.1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีความจำเป็นเร่งด่วน
ในการปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ นฐาน และสิ่ ง
อำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ป้ายสื่อความหมาย ป้าย
บอกทาง ป้ า ยอธิ บ ายลั ก ษณะแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย ว ที ่ พั ก
สำหรับนักท่องเที่ยว สถานที่จอดรถ ห้องน้ำ ร้านอาหาร
ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น
1.2 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน ควรให้
เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรและพนัก งานที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอนุรักษ์
1.3 แหล่งท่องเที่ยวทางผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) ควร
สนั บ สนุ น องค์ ค วามรู ้ ท างวิ ช าการในการปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่แปลงใหม่ตรงกับความต้องการ
ของตลาด
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ
เอกชนและประซาชนให้มีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน และสร้าง
ผู้นำทางการท่ องเที่ยวให้ เ ป็น คนในพื้ นที ่ รวมทั้ง การ
พัฒนาสินค้าและตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
ให้เป็นทิศทางเดียวกัน
3. ผลักดันให้มีการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นเมืองกีฬา
Sports City อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนากีฬาสู่
ความเป็นเลิศ ก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ
8. ปัญหาสุขภาพ (โรคพยาธิใบไม้ในตับ)
-การสร้างเครือข่ายการด้านสุขภาพทุกภาคส่วน เพื่อร่วม
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนึ่งใน 27 จังหวัด ที่มีอัตราป่วยและ กั น ขั บ เคลื ่ อ นวาระสำคั ญ ของจั ง หวั ด “คนศรี ส ะเกษ
ตายด้วยมะเร็งท่อน้ำดีสูงมากมีอัตราการเสียชีวิตปีละ 400 สุขภาพดี” เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดี
คน หรืออย่างน้อยวันละ 1 คน ปัจจัยหลักของมะเร็งท่อ
น้ำดีเกิดจากประชาชนป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับ (สถิติ
อั น ดั บ ที ่ 5 ของประเทศ (ร้ อ ยละ 14.3) หรื อ ประมาณ
200,000 คน ซึ ่ ง เกิ ด จากค่ านิย มบริ โ ภคปลาดิ บ ถึ ง แม้
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ปัญหา
กระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์สร้างส้วมจนครบ 100 %
และรณรงค์ไม่กิน ปลาดิบ แล้ว ก็ตาม ทั้งนี้ เกิดจากวงจร
พยาธิใบไม้ตับไม่ถูกตัดตอน สาเหตุเกิดจากผู้ประกอบการ
รถดูดส้วมในจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยละ 100 ไม่มีที่กำจัดสิ่ง
ปฏิ ก ู ล ที ่ ถ ู ก หลั ก วิ ช าการ เมื ่ อ ดู ด สิ ่ ง ปฏิ ก ู ล จากส้ ว มใน
ครัวเรือนแล้ว นำไปทิ้งในที่ทางสาธารณะ สวน ไร่ นา เป็น
ต้ น หากไม่ ด ำเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว ประชาชน
จังหวัดศรีสะเกษอาจป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มมากขึ้น
จากการสุ่มสำรวจสถานการณ์โรคหนอนพยาธิและโปรโตซัว
ในลำไส้ของประชาชนคนไทย

ความต้องการ

1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
ในห้วงของแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ผ่านจนถึงปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษ
ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดที่ มีการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ โดยการแจ้งแนวทางการ
เชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ให้ส่วนราชการ มีการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่ น และแผนพัฒนาอำเภอ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาค และจัดทำแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับ
พื้นที่มีเอกภาพและเกิดการสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพั ฒนาภาค โดยให้นำ
ปัญหา/ความต้องการของประชาชนจากการประชาคมมาบูรณาการในการจัดทำแผนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้จังหวัดได้
ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ผู้แทนสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนสำนักงบประมาณ แทนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจ ภาค
ประชาสังคม และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ระดมความรู้ในการจัดทำข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดที่ถูกต้องทันสมัย
และครอบคลุมในทุกมิติ และจุดประกายความคิดสำหรับการจัดทำแผนพัฒ นาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดส่ง บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงานโครงการเข้าร่วมการประชุม ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด เพื่อ
ยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิ ทธิภาพ
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง พัฒนาทักษะ
และองค์ความรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่ของจังหวัด อำเภอ ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานกลางของทุกส่วนราชการ ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในระดับพื้นที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
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กลุ่มจังหวัด มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณตามแผนพัฒนา
จังหวัด รวมทั้งระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้
ความสำคัญและตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในภาพรวมและความต้องการของประชาชนในพื้ นที่ โดยผ่าน
กระบวนการแผนชุมชน แผนพัฒนาอำเภอ มุ่งเน้นการสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อการพัฒนาอย่างครบวงจร และยึดหลัก
ประชารัฐ ที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของรัฐบาล
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมีการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้ใช้ทรัพยากรการพัฒนา
จากทุกแหล่งงบประมาณประสานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งร่วมมือในการจัดทำแผนงานโครงการ ตาม
ห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) ตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565จนได้แผนงานโครงการที่สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดสู่เป้าหมายการบรรลุ เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัด คือ “ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการ
ท่องเที่ยวครบวงจร”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยการสร้างโอกาส และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการ ท่องเที่ยวที่
ครบวงจร และส่งเสริมเมืองกีฬา (sport city)
3. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.สร้างความสมดุลความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และพลังงานทางเลือก
5. เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งนี้ โดยการบริหารจัดการภาครัฐภาคโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์รวม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ ควบคู่ ไปกับการพัฒนาด้าน
สังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี
ผลการดำเนินงานจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคีการพัฒนาของจังหวัดศรีสะเกษที่มี
ความมุ่งมั่นมีเป้าหมายร่วมกันที่จะนำพาพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มี
รายได้เพิ่มขึ้น หลุดพ้นจากความยากจน ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ดี
จากการพัฒนาจังหวัดสามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559 : 64,298 ล้าน
บาท ปี 2560 : 69,574 ล้านบาท (ภาคการเกษตร มูลค่า 19,830 ล้านบาท) และปี 2561 : 72,484 ล้านบาท (ภาค
การเกษตร มูลค่า 20,472 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 642 ล้านบาท อัตราการเจริญเติบโต ขยายตัวร้อยละ
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3.24 จากปีที่ผ่านมา) รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2560 จำนวน
1,959 ล้านบาท และปี 2561 จำนวน 2,098 ล้านบาท และอัตราการขยายตัวของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า
OTOP ปี 2560 จำนวน 3,551 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 4,705 ล้านบาท และปี 2562 จำนวน 5,733 ล้านบาท
ซึ่งมีแนวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการดังนี้
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร
2. โครงการเพิ่มประภาพการผลิต แปรรูป ผลิตผลและสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
3. โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
6. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก
7. โครงการส่งเสริมขีดความสามารถเมืองกีฬา (Sport City)
8. โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย
9. โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. โครงการยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
11. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
14. โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมาได้ประสบผลสำเร็จเป็นโครงการ Best Practice มากมาย อาทิเช่น
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ
ทางด้านการเกษตรสามารถปลูกพืช ผลทางการเกษตรนานาชนิดที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะ
เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะ“ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ที่ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เมื่อปี พ.ศ.
2561 เป็นผลจากการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันของทุกภาคส่วนของจังหวัดที่บูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนตั้งแต่ต้น กลาง ปลาย โดยมีพื้นที่ปลูกทุเรียน
รวมจำนวน 8,562 ไร่ ให้ผลผลิตแล้วจำนวน 3,095 ไร่ จังหวัดได้ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตทุเรียนปี
2563 มีเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน 127 ราย ทั้งนี้ มี
ช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายทั้งทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แอปพิเคชั่นไลน์ การสั่งตรงจากสวนเกษตรกรผ่าน
ไปรษณีย์ไทย รวมถึงการจัดเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เป็นประจำปีทุกปี โดยการจัดงานเทศกาลทุเรียนฯ ใน
ปี 2563นี้ ถือได้ว่าทุเรียนเปรียบเสมือนหัวรถจักรสำคัญในการขับเคลื่อนผลไม้อื่น รวมทั้ง ภาคบริการ การท่องเที่ยว
ในพื้นที่ สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างแท้จริง โดยในการจัดงานเทศกาลทุเรียน ฯ
ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2563 จำนวน 10 วัน มูลค่ากว่า 250 ล้านบาทและคาดการณ์ว่าเฉพาะการ
จำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟปีนี้จะเกิดรายได้มูลค่า 850 ล้านบาท
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ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ จังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบ
การผลิตทุเรียนคุณภาพและสร้างพันธุ์ทุเรียนศรีสะเกษที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษเพื่อให้ เป็นแหล่ง
รายได้ที่มั่นคงของพี่น้องเกษตรในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
2. การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตร จังหวัดได้พัฒนา
ระบบการผลิตหอมแดงอินทรีย์เพื่อเป็นพืช GI และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากสิ่งเหลือใช้ด้วยการส่งเสริมการปลูก
หอมแดง กระเทียม ให้มีคุณภาพที่ดีเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในและ
ต่างประเทศ โดยในปี 2563 กรมทรัพย์ส ินทางปัญญา กระทรวงพาณิช ย์ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ไทย สินค้าหอมแดงศรีสะเกษ และกระเทียมศรีสะเกษ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วัน
ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 3 กรกฎาคม 2562 และจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตสินค้าหอมแดง
ศรีสะเกษและกระเทียมศรีสะเกษ ซึ่งมีผลการประเมินที่ผ่านการรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพ
(1) สินค้าหอมแดงศรีสะเกษ จำนวน 123 ราย พื้นที่เพาะปลูก 320.6 ไร่ ปริมาณผลผลิตประมาณ
1,603.5 ตัน และ
(2) สินค้ากระเทียมศรีสะเกษ จำนวน 3 ราย พื้นที่เพาะปลูก 9.5 ไร่ ปริมาณผลผลิตประมาณ
13.50 ตัน
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ โดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้ ทำการวิจัยและพัฒนาหอมแดงเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต ตัดวงจรโรคพืช และแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรกร ได้แก่ (1) หอมแดงพร้อมใช้ :
เป็นหอมแดงสไลด์เป็นชิ้นบาง นำไปอบให้แห้งระดับที่หอมแดงคืนตัวเป็นหอมแดงสดได้ทันที โดยสามารถทำอาหาร
ได้แทบทุกเมนู สามารถเก็บในอุณหภูมิห้องได้นานถึง 8 เดือน สะอาดถูกหลักอนามัย (2) หอมแดงผงแคปซูล ใช้
บริโภคก่อนหรือหลังอาหาร เป็นสมุนไพรมีฤทธิ์ช่วยเจริญอาหารเสริมสร้างความจำ บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ ต่อต้าน
อนุมูลอิสระ เพิ่มการไหลเวียนโลหิต ช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ช่วยกำจัดไขมัน
เลว (LDL) ช่วยเพิ่มระดับไขมันดี (HDL) ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด เป็นต้น(3) สารสกัด : สกัดจากเปลือก ราก ใบ ที่
เหลือจากการใช้หัวไปบริโภคได้สารสำคัญ คือ สารเคอร์ซิตินและคาเฟอิก ใช้ทำเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากมาย เช่น
สบู่ เครื่องสำอางบำรุงผิว เครื่องสำอางลอกฝ้า ริ้วรอย และเจลแต้มสิว เป็นต้น
3. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว จากการดำเนินงานผ่านโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของส่วนราชการต่างๆ ทั้งด้าน การจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (ณ ถนนคนเดินมารีหนองแคน) การจัด
แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดศรีสะเกษ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับชาติ และการประกวดวงโยธา
วาทิตโลก การจัดกิจกรรมด้านกีฬา (“Sisaket Night Run วิ่งปิดเมือง” , “ทุ่งกบาลกะไบ TBK Trail Run” วิ่งขึ้น
ผามออีแดง , งานวิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติสู่ผามออีแดง) รวมทั้งการจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ ของจังหวัด จากการจัดกิจกรรมดังกล่ าวส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของจังหวัดศรีสะเกษได้
อย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
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อย่างไรก็ตามในปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับทุกภาคีการพัฒนาได้กำหนดวาระสำคัญของ
จังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งผ่าน 10 วาระ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรี สะเกษ บนเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดได้ร่วมกัน
กำหนดและวางเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนโดยมีภารกิจที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีร่วมดำเนินการในภาพรวมของทั้งจังหวั ด คือ “การปกป้อง
เชิดชูสถาบัน” สำหรับ 10 วาระ จัดแบ่งด้านเป็น 3 ด้าน คือ
• สังคม/มั่นคง : นวัตกรรมการศึกษา, คนศรีสะเกษสุขภาพดี , ยาเสพติด To Be No.1 , 365 วันศรี
สะเกษขับขี่ปลอดภัย และคนเมืองศรี..ฮักแพงแบ่งปัน
• เศรษฐกิจ :เกษตรบูรณาการ(ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษGI, ข้าวหอมมะลิ ,หอมแดงGI และ พริก
ปลอดภัย) , ผ้าทอศรีสะเกษ: ธานีผ้าศรี...แส่ว และท่องเที่ยวและเมืองกีฬา
• สิ่งแวดล้อม:ศรีสะเกษสะอาด การบริหารจัดการน้ำ
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุ วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว จังหวัดได้น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติ เน้นกลไกการบริหารจัดการแบบประชารัฐ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมตามนโยบายรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เน้นการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ การกระจายทรัพยากร
ให้ครอบคลุมในทุกมิติและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างยั่งยืน มั่นคง ตลอดไป
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ส่วนที่ 2
ประเด็นการพัฒนา
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2. ประเด็นการพัฒนา
2.1 บทวิเคราะห์
จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวน/ปรับปรุง แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
ของจังหวัดศรีสะเกษ เพี่อระดมความคิ ดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วน
ราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565โดยมีการทบทวนข้อมูลการพัฒนาจังหวัด และจัดทำข้อมูล
สภาพปัญหาพื้นที่เป้าหมายและศักยภาพการพัฒนาของจังหวัด และกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
กรอบนโยบาย แนวทางการพั ฒ นาตลอดจนแผนงาน/โครงการและงบประมาณการพั ฒ นาจั งหวั ด ในแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคง
รวมทั้งกลั่นกรอง ตรวจสอบ และบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณของส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาเป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ในการนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษมีความสมบูรณ์ สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้
อย่างแท้จริง จังหวัดศรีสะเกษจึงได้มีการนำเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565 ) ของจังหวัดศรีสะเกษ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น ข้อด้อย และโอกาสในการพัฒนาจังหวัด ศรีสะเกษ (SWOT Analysis)ร่วมกับทุก
ภาคส่วนของจังหวัด ดังนี้
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ผลการจัดทำ SWOT Analysis จังหวัดศรีสะเกษ
จุดแข็ง
1. มีศักยภาพในการทาการเกษตรที่มีผลิตภาพที่สูงมี
พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทำรายได้แ ก่
ประชาชน เช่น ข้าวหอมมะลิ ทุเรียน หอม กระเทียม และ
ผลไม้ ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับขึ้นเบียนบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) อาทิ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ หอมและ
กระเทียมศรีสะเกษ และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และ
ในปี 2561 ภาคการเกษตร มีมูลค่า 20,472 ล้านบาท
2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลากหลาย และวิถี
ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดและมีศักยภาพ
3. มีที่ตั้งได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ สามารถเชื่อ มโยง
ประเทศเพื่อนบ้ านโดยมี พื้น ที่ช ายแดนติด กับ ประเทศ
กัมพูชา มีด่านถาวรช่องสะงำ ซึ่งเป็นช่องการค้าชายแดน
และสามารถเดินทางไปถึง เสียมเรียบ และสามารถสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยปี 2562
จำนวน 2,177 ล้านบาท และปี 2561 จำนวน 2,098 ล้าน
บาท
4. มีผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP ที่มีศักยภาพและสร้าง
มูลค่าให้กับจังหวัด โดยยอดจำหน่ายสินค้า OTOP รายปี
ดังนี้
- ปี 2560 จำนวน 3,549,439,803 บาท
- ปี 2561 จำนวน 4,705,140,429 บาท
- ปี 2562 จำนวน 5,733,336,446 บาท
5. เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในด้านกีฬา และได้รับ
เกียรติให้เป็น Sport City 1 ใน 6 จังหวัดของประเทศทีไ่ ด้
เป็นต้นแบบเมืองกีฬาและจังหวัดเป็นเจ้าภาพการแข่งกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" ในห้วงเดือน
มิถุนายน 2564 จำนวน 40 ชนิดกีฬา คาดว่าจะมีนักกีฬา
เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว มาร่วมงานประมาณ
50,000 คน และคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ที่
พัก ร้านอาหาร สินค้าของฝากประมาณ 1,500 ล้านบาท

จุดอ่อน
1. ยังขาดแนวทางการแปรรูปหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
2. สภาพถนนชำรุดทรุดโทรม ขาดการบำรุงรักษา
ทรัพยากรทางด้าน (บุคลากร / อุปกรณ์) สาธารณสุข
ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย
3. ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร และน้ำประปา
ในครัวเรือนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่
4. การประมงมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างต่ำ
5. ผลิตภาพแรงงานต่ำ
6. การบริหารจัดการการใช้พลังงานในพื้นที่ยังต้องมี
การพัฒนา
7. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้น้อย / หนี้สินสูง
8. โอกาสในการเข้ า ถึ ง และคุ ณ ภาพทางด้ า น
การศึกษายังน้อยอยู่
9. มีปัญหาด้านการบริโภคสุรา / ยาสูบสูง
10. การพัฒนาเพื่อการรองรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ยังมีอยู่อย่างจำกัด
11. การจัดการขยะในพื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
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จุดแข็ง
6. มีการส่งเสริมให้ภ าคเกษตรทำการเกษตรกรรมที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยเน้นเกษตรอินทรีย์ และมี
ภาพรวมการขับ เคลื่อนเกษตรอิน ทรีย ์ ปี 2560-2562
ดังนี้
- ปี 2560 ขับเคลื่อน 66,395 ไร่
- ปี 2561 ขับเคลื่อน 56,822 ไร่
- ปี 2562 ขับเคลื่อน 28,434 ไร่
รวมทั้งหมด 151,651 ไร่
7. ประชาชนในจังหวัดส่วนใหญ่มีอาชีพและมีรายได้
ส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงที่ค่อนข้างต่ำ [คนอายุ 15-59 ปี มี
อาชีพและมีรายได้ (37) / สัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไปมี
อาชีพและมีรายได้ (14) / อัตราการพึ่งพิง (19)]
8. มีประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ำและความเสมอภาค
ในจังหวัดที่ต่ำ [ค่าสัมประสิทธิ์ด้านรายได้ (19) / สัดส่วน
แรงงาน เพศหญิง ต่อประชากรแรงงานทั้งหมด (10) /
สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือในระดับการตัดสินใจ
(22)]
9. ประชาชนในพื้นที่มีการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และมี
สถานการณ์ความอบอุ่นในครอบครัวที่ดี ทำให้มีปัญหา
ทางสังคมในพื้นที่น้อย [คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกาย
(31) / สัดส่วนคนไปตรวจสุขภาพ (24) / ประชากรมีภาวะ
อ้ ว น (34) / อั ต ราการเพิ ่ ม ของโรคไม่ เ รื ้ อ รั ง (27) /
ครัวเรือนที่ มีการทำกิจ กรรมสาธารณประโยชน์ (20) /
อั ต ราการจดทะเบี ย นหย่ า (11) / ความรุ น แรงใน
ครอบครัว (21) / เด็กอยู่ในการคุมประพฤติ (30) / อัตรา
การคลอดในวัยเด็ก (15 / 11)]
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โอกาส
1. นโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้น ทุนการผลิ ต
ผลิตสินค้าเกษตรอิน ทรีย์ การจัดทำ Zoning อาหาร
ปลอดภัย สร้างมูลค่าข้าวหอมมะลิ และส่งเสริมการ
ปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก
2. นโยบายพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานด้านคมนาคม
โดยมีการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และโลจิสติกส์
(ทางราง และทางถนน) ระหว่างจังหวัด และเส้นทาง
เชื่อมต่อกับ แนวชายแดนทำให้มีความสะดวกในการ
เดิ น ทาง ทั ้ ง ในด้ า นการขนส่ง Logistic และการเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
3. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่ว มมือกับ ประเทศเพื่ อนบ้ าน ลดปัญหาความ
ขัดแย้งได้เป็นอย่างดี
4. รัฐบาลมีนโยบายการปราบปรามยาเสพติดและมี
การติดตามแก้ไขปัญหาและปราบปรามการทุจริตอย่าง
จริงจัง
5. นโยบายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
และการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมในจังหวัด ศรีสะเกษ
6. นโยบายการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ที่มุ่งเน้นการดูแล
ผู้สูงอายุ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนา
อาชีพและรายได้ให้กับคนยากจน และการ
7. ส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
การดูแล/รักษาพื้นป่าและทรัพยากรทางธรรมชาติใน
พื้นที่

อุปสรรค
1. ประชากรวัยแรงงานอพยพออกนอกพื้นที่ ก่อให้เกิด
สังคมอ่อนแอ และปัญหาแรงงานในพื้นที่
2. ปั จ จั ย การผลิ ต ทางการเกษตรมี ต ้ น ทุ น สู ง ราคา
ผลผลิตไม่มีเสถียรภาพ
3. ไม้พะยูงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศและมี
ราคาสูง ทำให้เกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าใน
พื้นที่
4. ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
5. มีแนวโน้มการเข้าสู่สังคมสูงวัย ส่งผลต่อจำนวน
แรงงาน และสวัสดิการ
6. แนวโน้มปัญหาแรงงานต่างชาติ การลักลอบขนส่ง
สินค้าผิดกฎหมาย หรือ ปัญหาความมั่นคง จากประเทศ
เพื่อนบ้านเพิ่มสูงขึ้น
7. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ต้องมีการปรับตัวตามวิถีใหม่ (New Normal)
ในทุกๆ ด้าน
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ผลการจัดทำ TOWS Matrix จังหวัดศรีสะเกษ
TOWS Matrix

Strengths

Weakness

Opportunities

ยุทธศาสตร์เชิงรุก

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข

-พัฒนากระบวนการผลิตและ
-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และส่งเสริมการเพิ่ม
สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
ประสิทธิภาพและมูลค่าทางการเกษตร [W1/W5/W6/O1]
[S1/S2/O1]
-ส่งเสริมการเชื่อมโยงทาง
-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับโครงการขนาดใหญ่
เศรษฐกิจกับจังหวัดใกล้เคียงและ [W2/O2]
ประเทศเพื่อนบ้าน
[S1/S2/S3/S4/S5/O2/O3]
-ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว -ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ [W15/O7]
ในรูปแบบต่างๆ [S6/O7]
-ขยายโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
[W4/W5/W10/W12/O8]
-ยกระดับขีดความสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
[W7/O2/O3/O8]
-พัฒนามาตรการการดูแลสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ และการใช้
พลังงานในพื้นที่ [W3/W8/W13/O8/O9]
Threats

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน

ยุทธศาสตร์เชิงรับ

-สร้างความแตกต่าง และเน้นการ
ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
[S1/T2]
-ส่งเสริมการใช้แรงงานในพื้นที่
ดึงดูดให้คนในพื้นที่กลับบ้าน
สร้างงานให้คนสูงอายุคุณภาพ
[S1 -7/T1/T5]
-พัฒนามาตรการป้องกันปัญหา
จากชายแดน [S4/T6]

-ส่งเสริมการให้ความรู้ และนวัตกรรมแก่เกษตรกรและชุมชน
ในพื้นที่ [W1/T2]
-ยกระดับคุณภาพแรงงาน ปรับรูปแบบการทำงานรองรับ
สังคมสูงวัย [W7/T1/T5]

-ส่งเสริมมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม การลักลอบตัดป่า
[W3/T3]
-พัฒนามาตรการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
[W3/T4]
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2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
2.2.1 วิสัยทัศน์ : ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร
2.2.2 พันธกิจ
1. ส่ ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร การแปรรู ป สิ น ค้ า การเกษตรด้ ว ยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
2. ส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยการสร้างโอกาส และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ครบวงจร และส่งเสริมเมืองกีฬา (sport city)
3. ยกระดั บ โครงสร้ า งพื ้ น ฐานทางสั ง คม พั ฒ นาคนให้ ม ี ค ุ ณ ภาพ ส่ ง เสริ ม ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. สร้างความสมดุลความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก
5. เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งนี้ โดยการบริหารจัดการภาครัฐภาคโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.2.3 เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ ควบคู่
ไปกับการพัฒนาด้านสังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
2.2.5 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี
2.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามค่าเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
ผลการดำเนินงาน
ที่
ตัวชี้วัด
ที่ผ่านมา
1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร
- ปี 60 : 18,498 ล้านบาท
รวมภาคการเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)
- ปี 61 : 20,472 ล้านบาท
2

3

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ
มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย
สินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ) ปี 60 : 371,208,656 บาท
ปี 61 :727,305,072 บาท
ปี 62 : 856,935,690 บาท
ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการรับรอง จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ปี 60 : 34,705 ไร่
ปี 61 : 45,251 ไร่
ปี 62 : 32,965 ไร่
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ปี 65
ขยายตัวร้อยละ 4

ขยายตัวร้อยละ 3

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
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ผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา
4 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ ปี 60 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.60
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ปี 61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.11
ปี 62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.76
5 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ ปี 60 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.77
จำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น
ปี 61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.56
ปี 62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.95
6 สัดส่วนคนจนด้านรายจ่ายลดลง
- ข้อมูลปี 58 ร้อยละ 3.01
- ข้อมูลปี 60 ร้อยละ 8.37
- ข้อมูลปี 62 ร้อยละ 21.91p
7 ระดับคะแนนเฉลี่ย O-Net (ระดับ
คะแนนเฉลี่ย O-Net (ระดับมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย) เพิ่มขึ้น
ตอนปลาย)
เพิ่มขึ้น
- ปี 60 อยู่ที่ร้อยละ 29.66
- ปี 62p อยู่ที่ร้อยละ 31.38
8 อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อ ปี 60 : 29.01 ต่อประชากรแสนคน
น้ำดีต่อประชากรแสนคน
ปี 61 : 28.83 ต่อประชากรแสนคน
ปี 62 : 23.77 ต่อประชากรแสนคน
9 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง -ปี 60 : 20.7 ต่อประชากรแสนคน
ท้องถนนต่อประชากรแสนคน
-ปี 61 : 21.11 ต่อประชากรแสนคน
-ปี 62 : 21.45 ต่อประชากรแสนคน
10 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด ร้อยละ
11.48
สัดส่วนพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ต่อพื้นที่
จังหวัด ร้อยละ 8.46
11 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
การจัดการอย่างถูกต้องและนำไปใช้ จัดการอย่างถูกต้อง
ประโยชน์
- ปี 60 : จำนวน 122 ตัน
- ปี 61 : จำนวน 122 ตัน
- ปี 62 : จำนวน 161.50 ตัน
จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูก
นำไปใช้ประโยชน์
- ปี 61 : จำนวน 447.07 ตัน
- ปี 62 : จำนวน 1,056.99 ตัน
ที่

ตัวชี้วัด
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ปี 65
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15
ลดลงร้อยละ 2

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 34

ไม่เกิน 20

ไม่เกิน 20

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
สัดส่วนของขยะมูล
ฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 33
สัดส่วนของขยะมูล
ฝอยชุมชนที่ถูก
นำไปใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25
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ที่

ตัวชี้วัด

12 ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ผ่าน
เกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง
13 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการแพร่
ระบาดยาเสพติดระดับรุนแรง
*14 ร้อยละมูลค่าการค้าชายแดน
(ส่งออก)

ผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง
จำนวนหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง
ปี 2563 = 149 หมู่บ้าน
- ปี 60 : 481.09 ล้านบาท
- ปี 61 : 606.28 ล้านบาท
- ปี 62 : 631.87 ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย
ปี 65
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ลดลงอัตรา
ร้อยละ 3
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

2.4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ไว้ 5 ประเด็นการพัฒนา
ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน
วัตถุประสงค์การพัฒนาจังหวัด
1. พัฒนาสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด (การปศุสัตว์ ,การ
ประมง,เกษตรอุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจ และผลไม้)ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มุ่งสู่การเป็น
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถลดต้นทุนภาคการเกษตรให้กับเกษตรกร
2 .ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้ครบวงจร รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้าง
และบุคลากรด้านกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปลูกฝังการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับขบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณี
4. เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก
5. เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง และลดความเหลื่อล้ำทางสังคม
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2.4.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
(1) วัตถุประสงค์
1) ภาคการเกษตรมีการเติบโตสูงขึ้น และมีการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อ
มุ่งสู่เกษตรปลอดภัย อินทรีย์ และการแปรูปที่มีมูลค่าสูง
2) มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(2) แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าภาคการเกษตรที่ได้มาตรฐาน และมีการแปรรูปสินค้าที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและระบบชลประทานที่ครอบคลุมทั่วถึง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการยกระดับภาคการเกษตร
4. พัฒนาการตลาด ส่งเสริมการค้า และการส่งออกสินค้าเกษตรเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา
ปี 2565
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
ขยายตัวร้อยละ 4
ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การเกษตร
การเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) - ปี 60 : 18,498 ล้านบาท
- ปี 61 : 20,472 ล้านบาท
มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย
2. สินค้าเกษตรปลอดภัย อัตราการขยายตัวของ
ขยายตัวร้อยละ 3
ปี 60 : 371,208,656 บาท
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
มูลค่าของสินค้าเกษตร
ปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ) ปี 61 :727,305,072 บาท
ปี 62 : 856,935,690 บาท
3. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการ ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับ
จำนวนพื้นทีท่ ี่ได้รับการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
รับรองมาตรฐาน
การรับรองมาตรฐาน
รับรองมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
ปี 60 : 34,705 ไร่
ปี 61 : 45,251 ไร่
ปี 62 : 32,965 ไร่
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

2.4.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
(1) วัตถุประสงค์
1. การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น
2. การค้าและสินค้าชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น
3. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการเติบโตทางการท่องเที่ยว
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(2) แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่ง การจัดการข้อมูล และการจัดการท่องเที่ยวและบริการที่ครบวงจร
2) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภาคการท่องเที่ยว
3) พัฒนาสินค้าและชุมชน OTOP ที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยว
4) พัฒนาการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยว
6) พัฒนาการกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา
1. รายได้จากการท่องเที่ยว อัตราการขยายตัวของ ปี 60 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.60
เพิ่มขึ้น
รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.11
เพิ่มขึ้น
ปี 62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.76
2.รายได้จากการจำหน่าย อัตราการขยายตัวของ ปี 60 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.77
สินค้า OTOP เพิ่มขึ้น
รายได้จากการจำหน่าย ปี 61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.56
สินค้า OTOP เพิ่มขึ้น
ปี 62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.95
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15

2.4.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
(1) วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่
2) ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3) มีการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด
(2) แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม และระบบบริการ
สุขภาพให้มีมาตรฐานให้ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย
2) สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และสร้างโอกาสให้กับคนยากจนในพื้นที่
3) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ
4) ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา
5) สนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต
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เป้าหมาย
1. คนไทยทุกช่วงวัยมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ทั้ง
ร่างกาย สติปัญญา และ
คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้
ที่มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต
* 2. การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

ตัวชี้วัด
1. สัดส่วนคนจนด้าน
รายจ่ายลดลง
2. ระดับคะแนนเฉลี่ย
O-Net (ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) เพิ่มขึ้น

1. อัตราการเสียชีวิตจาก
โรคมะเร็งท่อน้ำดีต่อ
ประชากรแสนคน
2.อัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางท้องถนนต่อ
แสนคน

ผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา
- ข้อมูลปี 58 ร้อยละ 3.01
- ข้อมูลปี 60 ร้อยละ 8.37
- ข้อมูลปี 62 ร้อยละ 21.91p
คะแนนเฉลี่ย O-Net
- ปี 60 อยู่ที่ร้อยละ 29.66
- ปี 62p อยู่ที่ร้อยละ 31.38

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
ลดลงร้อยละ 2

ปี60 : 29.01 ต่อประชากรแสนคน
ปี 61 : 28.83 ต่อประชากรแสนคน
ปี 62 : 23.77 ต่อประชากรแสนคน

ไม่เกิน 20 ต่อ
ประชากรแสนคน

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 34

-ปี 60 อัตราการเสียชีวิต : 20.7 ไม่เกิน 20 ต่อ
-ปี 61อัตราการเสียชีวิต : 21.11 ประชากรแสนคน
-ปี 62 อัตราการเสียชีวิต : 21.45

2.4.4 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(1) วัตถุประสงค์
1) มีการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เพิ่มขึ้น
2) มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลในพื้นที่อย่างเป็นมาตรฐาน
3) เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4) ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาจากสาธารณภัย
(2) แนวทางการพัฒนา
1) สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ป่าด้วยการมีสว่ นร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลในพื้นที่ ร่วมกับการป้องกันและควบคุม
การสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
3) สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4) เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. พื้นที่สีเขียวทุกประเภท สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้
เพิ่มขึ้น

2. การจัดการขยะมูลฝอย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สัดส่วนของขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและนำไปใช้
ประโยชน์

ผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่
จังหวัด ร้อยละ 11.48
สัดส่วนพื้นที่ป่าเพื่อการ
อนุรักษ์ต่อพื้นที่จังหวัด
ร้อยละ 8.46
จำนวนปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง
- ปี 60 : จำนวน 122 ตัน
- ปี 61 : จำนวน 122 ตัน
- ปี 62 : จำนวน 161.50 ตัน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

สัดส่วนของขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 33

จำนวนปริมาณขยะมูลฝอย สัดส่วนของขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ชุมชนที่ถูกนำไปใช้
- ปี 61 : จำนวน 447.07 ตัน ประโยชน์ไม่น้อยกว่า
- ปี 62 : จำนวน 1,056.99 ตัน ร้อยละ 25
2.4.5 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน
(1) วัตถุประสงค์
1) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่ชายแดนเพื่อลดความขัดแย้ง
2) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนบริเวณด่านชายแดน
3) บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อลดปัญหาชายแดน
4) มีการป้องกันและปราบปรามอย่างเป็นระบบในพื้นที่
5) ประชาชนในจังหวัดมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6) มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
(2) แนวทางการพัฒนา
1) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมความมั่นคงและความสามัคคีของพื้นที่ชายแดน
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า/การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าสินค้า
3) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อาชญากรรม การค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมาย
4) พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาค
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เป้าหมาย
1. ประชาชนมีความ
มั่นคง ปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของหมู่บ้าน
ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ชุมชน
เข้มแข็ง
2. ร้อยละของหมู่บ้านที่มี
การแพร่ระบาดยาเสพติด
ระดับรุนแรง
*2. ผู้ประกอบการมีรายได้ ร้อยละมูลค่าการค้า
จากการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น ชายแดน (ส่งออก)

ผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์
ชุมชนเข้มแข็ง

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
5

จำนวนหมู่บ้านที่มีการแพร่ ลดลงอัตราร้อยละ 3
ระบาดรุนแรง
ปี 63 = 149 หมู่บ้าน
มูลค่าการค้าชายแดน (ส่งออก) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- ปี 60 : 481.09 ล้านบาท
- ปี 61 : 606.28 ล้านบาท
- ปี 62 : 631.87 ล้านบาท
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ส่วนที่ 3
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
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แบบ จ.1

แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
จังหวัดศรีสะเกษ
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร
ลำดับที่ ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

ตัวชี้วัดของแผนงาน
พ.ศ. 2565

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561-2565

แผนงานที่ 1 : เพิ่ม 1) อัตราการขยายตัว
รายได้ภาค
ของผลิตภัณฑ์ภาค
การเกษตร
การเกษตรเพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)

4

4

2) อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าของสินค้า
เกษตรปลอดภัย
(เฉลี่ยร้อยละ)

3

3

3) ร้อยละของพื้นที่ที่
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

10

10
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แบบ จ.1

แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
จังหวัดศรีสะเกษ
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร
ลำดับที่ ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

ตัวชี้วัดของแผนงาน
พ.ศ. 2565

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมขีด
ความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ

แผนงานที่ 2 :
4) อัตราการขยายตัว
พัฒนาการ
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
บริการที่ครบวงจร
5) อัตราการขยายตัว
ของรายได้จากการ
จำหน่ายสินค้า OTOP
เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561-2565

เพิ่มขั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
15

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
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แบบ จ.1

แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
จังหวัดศรีสะเกษ
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร
ลำดับที่ ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

ตัวชี้วัดของแผนงาน
พ.ศ. 2565

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่
คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

แผนงานที่ 3 :
6) สัดส่วนคนจนด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต รายจ่ายลดลง

ลดลงร้อยละ 2

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561-2565
ลดลงร้อยละ 2

7) ระดับคะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 34 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 34
O-Net (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เพิ่มขึ้น)
8) อัตราการเสียชีวิต
จากมะเร็งท่อน้ำดีต่อ
ประชากรแสนคน

ไม่เกิน20คนต่อประชากร
แสนคน

ไม่เกิน20คนต่อประชากรแสนคน

9) อัตราการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนต่อประชากร
แสนคน

ไม่เกิน20คนต่อประชากร
แสนคน

ไม่เกิน20คนต่อประชากรแสนคน
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แบบ จ.1

แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
จังหวัดศรีสะเกษ
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร
ลำดับที่ ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

ตัวชี้วัดของแผนงาน
พ.ศ. 2565

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

แผนงานที่ 4 :
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561-2565

10) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ 1
ต่อพื้นที่จังหวัดร้อยละ
11.48
สัดส่วนพื้นที่ป่าเพื่อ
การอนุรักษ์ต่อพื้นที่
จังหวัด ร้อยละ 8.46

1

11) จำนวนปริมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33
ขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33

12) จำนวนปริมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูก
นำไปใช้ประโยชน์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
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แบบ จ.1

แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
จังหวัดศรีสะเกษ
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร
ลำดับที่ ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

ตัวชี้วัดของแผนงาน
พ.ศ. 2565

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การเสริมสร้างความ
มั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน

แผนงานที่ 5 :
เสริมสร้างความ
สงบเรียบร้อย

13) หมู่บ้าน/ชุมชนที่
ผ่านเกณฑ์ชุมชน
เข้มแข็ง

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561-2565

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

14) ร้อยละของ
ลดลงร้อยละ 3
หมู่บ้านที่มีการแพร่
ระบาดยาเสพติดอย่าง
รุนแรง

ลดลงร้อยละ 3

15) ร้อยละมูลค่า
การค้าชายแดน
(ส่งออก)

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ

หน้า 109

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดำเนินการ (11)
แหล่ง งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยดำเนินการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 -2565

2,199,064,900 2,199,064,900

แผนงานที่ 1 : เพิ่มรายได้ภาคการเกษตร
1. โครงการที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคการเกษตร

2,157,404,600 2,157,404,600

กิจกรรมหลัก 1.1 : การก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

1

2

แขวงทางหลวงชนบท
ศรีสะเกษ

126,234,700

126,234,700

กิจกรรมหลักที่ 1.2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

2

2

แขวงทางหลวงศรีสะเกษ
ที่ 2

193,011,000

193,011,000

3

2

อบจ.ศก.

2. โครงการที่ 2 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 2.1 : การพัฒนาพืชเศรษฐกิจ

1

2

กิจกรรมที่ 2.2 : การพัฒนาระบบปศุสัตว์

1

2

สนง.เกษตรจังหวัด
ศรีสะเกษ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
ศรีสะเกษ

3. โครงการที่ 3 ส่งเสริมช่องทางการตลาดและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมที่ 3.1 : การพัฒนาพืช/ผลไม้เศรษฐกิจ

1

2

สนง.เกษตรจังหวัด
ศรีสะเกษ
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1,838,158,900 1,838,158,900
33,632,800

33,632,800

30,558,000

30,558,000

3,074,800

3,074,800

8,027,500

8,027,500

8,027,500

8,027,500
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บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดำเนินการ (11)
แหล่ง งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยดำเนินการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 -2565

5,510,917,400 5,510,917,400

แผนงานที่ 2 : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่ครบวงจร
1.โครงการที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

5,473,591,600 5,473,591,600
1

2

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดศรีสะเกษ

2

2

3

2

แขวงทางหลวง
ศรีสะเกษ ที่ 2
อบต.ไพรพัฒนา

2.โครงการที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

1

2

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ศรีสะเกษ

3.โครงการที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอารยธรรมอีสานใต้
กิจกรรมที่ 3.1 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

1

2

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ

แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ

195,591,600

195,591,600

5,273,000,000 5,273,000,000
5,000,000

5,000,000

17,425,800

17,425,800

17,425,800

17,425,800

6,900,000

6,900,000

6,900,000

6,900,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดำเนินการ (11)
แหล่ง งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยดำเนินการ

4.โครงการที่ 4 ส่งเสริมขีดความสามารถเมืองกีฬา (Sports City)
กิจกรรมที่ 4.1 พัฒนาจังหวัดเป็นเมืองกีฬา

1

2

การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็นการพัฒนา ที่ 3 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติ

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 -2565

13,000,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

452,972,000

452,972,000

แผนงานที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิต
1.โครงการที่ 1 ส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต

2.โครงการที่ 2 ขยายผลการดำนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต

1

2

2

2

3

2

1

2

2

2

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ศรีสะเกษ
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีสะเกษ
อบต.ห้วยตึ๊กชู

แขวงทางหลวงชนบท
ศรีสะเกษ
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ
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408,131,800

408,131,800

117,463,100

117,463,100

279,530,700

279,530,700

11,138,000

11,138,000

27,380,200

27,380,200

26,766,300

26,766,300

613,900

613,900
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บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดำเนินการ (11)
แหล่ง งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยดำเนินการ

3.โครงการที่ 3 ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรมที่ 3.1 ยกระดับการศึกษา

1

3

สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
ศรีสะเกษ

ประเด็นการพัฒนา ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 -2565

17,460,000

17,460,000

17,460,000

17,460,000

2,961,128,600

2,961,128,600

แผนงานที่ 4 : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.โครงการที่ 1ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่ 1.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

1

4

3

4

สนง.ท้องถิ่นจังหวัด
ศรีสะเกษ
อบต.หนองแก้ว

2.โครงการที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมที่ 2.1 การบริหารจัดการน้ำ

1

4

2

4

3

4

โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ
สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ
อบต.ไพรพัฒนา

แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ

8,013,000

8,013,000

3,720,000

3,720,000

4,293,000

4,293,000

2,977,224,600

2,977,224,600

244,296,800

244,296,800

2,720,758,000

2,720,758,000

12,169,800

12,169,800
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บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดำเนินการ (11)
แหล่ง งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยดำเนินการ

ประเด็นการพัฒนา ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน

พ.ศ. 2561 -2565

53,688,200

53,688,200

4

แผนงานที่ 5 : เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย
1.โครงการที่ 1 ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

48,688,200

48,688,200

1

1

ที่ทำการปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ

23,258,200

23,258,200

2

1

ที่ทำการปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ

25,430,000

25,430,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

10,000,000

10,000,000

กิจกรรมที่ 1.1 เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย
2.โครงการที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกิจ
จัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน

พ.ศ. 2565

1

2

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ศรีสะเกษ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมทั้งสิ้น

11,211,880,100 11,211,880,100
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แบบ จ.1 – 1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
แผนงาน : เพิ่มรายได้ภาคการเกษตร
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคการเกษตร
2. ความสำคัญของโครงการ
เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น ถนน
หลักการและเหตุผล
สำหรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร ศูนย์ข้าว
ชุมชน โรงสี/โรงงานแปรรูป แหล่งน้ำ และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครัวเรือน/เกษตรกรรายแปลงทางการเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้
ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น ได้มาตรฐาน GAP
ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งการจัดการเกษตรในรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลิน
พร้อมกับการได้สัมผัสวิถีชีวิตของสังคมชาวชนบท ได้เที่ยวชมผลไม้ภายใน
สวน ได้เรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคการเกษตรที่ครบวงจร
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการขนส่งสินค้าภาคการเกษตรสู่ตลาด
ผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดศรีสะเกษ
6. กิจกรรมหลัก
1. การก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
1. การก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
งบประมาณ
126,234,700 บาท
ผู้รับผิดชอบ
จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แขวงทางหลวงชนบท ศก. /คก.ส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง/อำเภอ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
งบประมาณ
2,031,169,900 บาท
ผู้รับผิดชอบ
จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คก.ชลประทาน ศก./อบจ.ศก./อำเภอ/อปท.ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย. 2565
แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ
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หัวข้อ
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
2,157,404,600 บาท
1. มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
3. ลดต้นทุนการเกษตรลดลง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
แผนงาน : เพิ่มรายได้ภาคการเกษตร
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ความสำคัญของโครงการ
นอกจากคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจในการยอมรับและบริโภค
หลักการและเหตุผล
สินค้า องค์ประกอบสำคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
ได้แก่ วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ ในการแปรรูป
ผู้ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเงินทุนที่ใช้ในการประกอบการ การเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้คงที่ก่อนถึงมือผู้บริโภค ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักและสามารถบริหารจัดการการแปรรูปผลผลิตเกษตร เป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนให้
สามารถเข้าสู่ตลาด และการแข่งขันได้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พืน้ ที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

1. เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตให้มีความสามารถด้านการผลิตสินค้าเพื่อผู้บริโภคที่
ที่ได้มาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาการผลิต คุณภาพบรรจุภัณฑ์สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร(เฉลี่ยร้อยละ)
จังหวัดศรีสะเกษ
1. การพัฒนาพืชเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาระบบปศุสัตว์

แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ
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หัวข้อ
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1. การพัฒนาพืชเศรษฐกิจ
30,558,000 บาท
จังหวัดศรีสะเกษ
สนง.เกษตร จ.ศก./ศูนย์วิจัยพืชสวน จ.ศก./สนง.เกษตรและสหกรณ์ จว.ศก.
2. การพัฒนาระบบปศุสัตว์
3,074,800 บาท
จังหวัดศรีสะเกษ
สนง.ปศุสัตว์ จ.ศก.
จังหวัดศรีสะเกษ
1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย. 2565
33,632,800 บาท
1. พืชเศรษฐกิจ/และผลไม้ ของจังหวัดได้รับการพัฒนา
2. พัฒนาระบบปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
แผนงาน : เพิ่มรายได้ภาคการเกษตร
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
3. ส่งเสริมช่องทางการตลาดและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
2. ความสำคัญของโครงการ
ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้า
หลักการและเหตุผล
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและ
สหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2561 ถึง ปี 2580 โดยน้อมเอาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่
และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความ
ปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชน
และประเทศชาติ
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หัวข้อ

รายละเอียด
การยกระดับกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนภูเขาไฟสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่าง
ครบวงจร โดยระดมองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายทั้งภาครัฐ
และเอกชน ร่วมพัฒนาทุเรียน และพืชเศรฐกิจในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเริ่ม
ตั้งแต่ด้านกระบวนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำ การพัฒนาคุณภาพ
และเชื่อมประสานช่องทางการตลาดที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP (Good Agricultural Practice) และ
เกษตรอินทรีย์โดยการร่วมกับภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดที่เป็นองค์กร
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมปลูกผลไม้ให้ได้มาตรฐานตาม
กระกรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดไว้ ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกร
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรยกระดับการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตทุเรียน GI
2. เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกระบวนการผลิตทุเรียนภูเขาไฟให้พร้อมเข้าสู่
กระบวนการมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP และสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. เพื่อส่งเสริมการแปรรูปทุเรียนภูเขาไฟและเชื่อมประสานช่องทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์จากทุเรียนภูเขาไฟ และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ร้อยละจำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดศรีสะเกษ
6. กิจกรรมหลัก
การพัฒนาพืช/ผลไม้เศรษฐกิจ
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
1. การพัฒนาพืช/ผลไม้เศรษฐกิจ
งบประมาณ
8,027,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ
จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนง.เกษตร จ.ศก./สนง.พาณิชย์ จ.ศก.
7. หน่วยงานดำเนินงาน
จังหวัดศรีสะเกษ
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย. 2565
9. งบประมาณ
8,027,500 บาท
10. ผลผลิต (output)
1. พืชเศรษฐกิจ/และผลไม้ ของจังหวัดได้รับการพัฒนา
2. ทุเรียนภูเขาไฟมีมาตรฐาน
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น
(Outcome)
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่ครบวงจร
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรม
การท่องเที่ยว
2. ความสำคัญของโครงการ
สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับ
หลักการและเหตุผล
ความสะดวกสบายและมีความสุข ซึ่งเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทุกคน
สิ่งอานวยความสะดวกที่สำคัญประกอบด้วย ที่พักแรม อาหารและสถาน
บันเทิง การบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สินค้าที่ระลึก ระเบียบการเข้าออกประเทศ และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้ให้ความสำคัญใน
การอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างอย่าง ซึ่งจะเป็นที่
ประทับใจและทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการอีก ทำให้ผู้ประกอบการ
มีรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
2. เพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดศรีสะเกษ
6. กิจกรรมหลัก
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
งบประมาณ
5,473,591,600 บาท
ผู้รับผิดชอบ
จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนง.โยธาธิการฯ จ.ศก./แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1/แขวงทางหลวง
ศรีสะเกษที่ 2/อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร/อปท.ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
7. หน่วยงานดำเนินงาน
จังหวัดศรีสะเกษ
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย. 2565
9. งบประมาณ
5,473,591,600 บาท
10. ผลผลิต (output)
1. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
2. นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก และบริการที่ได้มาตรฐาน
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(Outcome)
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แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่ครบวงจร
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
2. ความสำคัญของโครงการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจให้มีเม็ดเงิน
หลักการและเหตุผล
หมุนเวียนในระบบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงได้นำ
แนวคิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism) ที่กำหนดแนว
ทางการเพิ่มการจ้างงาน การกระจายรายได้สู่ชุมชน พัฒนาชุมชนในมีการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดให้
เป็นไปอย่างสร้างสรร ทีคุณภาพ และครบวงจร จังหวัดศรีสะเกษจึงเห็นควร
มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการบริการนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้
ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว
2. เพื่อปรับปรุงสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดศรีสะเกษ
6. กิจกรรมหลัก
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
งบประมาณ
17,425,800 บาท
ผู้รับผิดชอบ
จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนง.ศึกษาธิการ จ.ศก./สนง.การท่องเที่ยวฯ จ.ศก./สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน
ศก./สนง.พัฒนาชุมชน จ.ศก./ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
7. หน่วยงานดำเนินงาน
จังหวัดศรีสะเกษ
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย. 2565
9. งบประมาณ
17,425,800 บาท
10. ผลผลิต (output)
1. ผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
ประสบการณ์ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่อปรับปรุงสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(Outcome)
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่ครบวงจร
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
6.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอารยธรรมอีสานใต้
2. ความสำคัญของโครงการ
การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนใน
หลักการและเหตุผล
ระบบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงได้นำแนวคิดการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism) ที่กำหนดแนวทางการเพิ่มการ
จ้างงาน การกระจายรายได้สู่ชุมชน พัฒนาชุมชนในมีการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ตามอารยธรรมอีสานใต้
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเป็น
แหล่งอารยธรรมอีสานใต้ให้เป็นไปอย่างสร้างสรร ทีคุณภาพ และครบวงจร
จังหวัดศรีสะเกษจึงเห็นควรมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดศรีสะเกษ
6. กิจกรรมหลัก
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
1. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
งบประมาณ
6,900,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ
จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
7. หน่วยงานดำเนินงาน
จังหวัดศรีสะเกษ
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย. 2565
9. งบประมาณ
6,900,000.00 บาท
10. ผลผลิต (output)
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(Outcome)
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่ครบวงจร
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
7. ส่งเสริมขีดความสามารถเมืองกีฬา (Sports City)
2. ความสำคัญของโครงการ
เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการกีฬา และได้รับ
หลักการและเหตุผล
เกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ. 2563) และการ
แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์" ณ จังหวัด
ศรีสะเกษ เพื่อพัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน ให้พัฒนาไปสู่ระดับเป็นเลิศและมี
ความเป็นมืออาชีพ สร้างชื่อเสียงมาสู่จังหวัดศรีสะเกษ และบรรลุตามพันธ
กิจของจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษไปสู่การเป็นเมืองกีฬา (Sports
City) ดังนนั้น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมขีดความสามารถเมืองกีฬา
(Sports City) ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อให้บุคลากรกีฬาได้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ถูกต้อง
2. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาได้มาตรฐาน
3.เพื่อให้บุคลากรกีฬาจังหวัดศรีสะเกษได้นำความรู้ไปพัฒนาวงการกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพต่อไป
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดศรีสะเกษ
6. กิจกรรมหลัก
พัฒนาจังหวัดเป็นเมืองกีฬา
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
1. พัฒนาจังหวัดเป็นเมืองกีฬา
งบประมาณ
13,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนง.การกีฬาฯ จ.ศก.
7. หน่วยงานดำเนินงาน
จังหวัดศรีสะเกษ
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย. 2565
9. งบประมาณ
13,000,000 บาท
10. ผลผลิต (output)
1. พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
2. จัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพ
3. พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬา
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(Outcome)
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิต
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
8. ส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย
2. ความสำคัญของโครงการ
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
หลักการและเหตุผล
มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมของสถานที่ที่ส ำคัญ และมีมรดกทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งชาติพันธุ์ วิถีชีวิต และสร้างรายได้สู่ชุมชนและเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความสะดวกปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางให้ได้รับความพึง
พอใจได้กำหนดให้การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระ
สำคัญเร่งด่วนของจังหวัดศรีสะเกษ,ส่งเสริมเครือข่ ายชุมชนต้นแบบพหุมิติ
ทางความมั่นคงอาหารการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ภายใต้การน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่มทักษะด้านอาชีพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1.สัดส่วนคนจนด้านรายจ่ายลดลง
2.ประชาชน หมู่บ้านมีความรู้และทักษะในการจัดการสาธารณภัยของชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดศรีสะเกษ
6. กิจกรรมหลัก
พัฒนาคุณภาพชีวิต
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต
งบประมาณ
408,131,800 บาท
ผู้รับผิดชอบ
จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ/สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ/มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ/
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ/สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ/
แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 2/แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ/การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ/อำเภอ/อปท.ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
7. หน่วยงานดำเนินงาน
จังหวัดศรีสะเกษ
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย. 2565
9. งบประมาณ
408,131,800 บาท
10. ผลผลิต (output)
1. ประชาชนชาวศรีสะเกษมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ

หน้า 123

หัวข้อ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1.สัดส่วนคนจนด้านรายจ่ายลดลง
2.ประชาชน หมู่บ้านมีความรู้และทักษะในการจัดการสาธารณภัยของชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิต
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
9. ขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ความสำคัญของโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของ
หลักการและเหตุผล
ประชาชน ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน เป็นปรัชญาที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการขจัดความยากจน และลดความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจ ของคนในชุมชน และเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอำนาจของ
ชุมชน และการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นฐานรากของการ
พัฒนาประเทศต่อไป
จังหวัดศรีสะเกษจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขยายผล
ในกระบวนการทำงาน เพื่อใช้ศักยภาพในการดำเนินการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน เพื่อขยายโอกาสในการประกอดอาชีพและส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการในกับคนในหมู่บ้านชุมชน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ประชาชนนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปปรับใช้ในการ
ดำรงชีวิต
2. เพื่อสร้างความรู้ด้านการจัดการกลุ่ม การผลิต การตลาด ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ขายให้สามารถพึ่งพาซึ่งกัน
และกันได้
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
สัดส่วนคนจนด้านรายจ่ายลดลง
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดศรีสะเกษ
6. กิจกรรมหลัก
พัฒนาคุณภาพชีวิต
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต
งบประมาณ
27,380,200 บาท
ผู้รับผิดชอบ
จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ศก./สนง.พัฒนาชุมชน จ.ศก./แขวงทางหลวง
ชนบทศรีสะเกษ/สนง.วัฒนธรรม จ.ศก./อำเภอ
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หัวข้อ
7. หน่วยงานดำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
จังหวัดศรีสะเกษ
1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย. 2565
27,380,200 บาท
1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ
2. เสริมสร้างการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศรีสะเกษมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิต
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
10. ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
2. ความสำคัญของโครงการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัด
หลักการและเหตุผล
การศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ให้พัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผู้เรียนในโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
ศรีสะเกษ ทั้งในด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ โดยพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นผู้ที่ “รู้คิด จิตใจดี มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ” ด้วยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 .เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับ O-Net จังหวัดให้มีมาตรฐาน
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ระดับคะแนนเฉลี่ย O-Net เพิ่มขึ้น
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดศรีสะเกษ
6. กิจกรรมหลัก
ยกระดับการศึกษา
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
1. ยกระดับการศึกษา
งบประมาณ
17,460,000 บาท
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หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
จังหวัดศรีสะเกษ
สนง.ศึกษาธิการ จ.ศก.
จังหวัดศรีสะเกษ
1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย. 2565
17,460,000 บาท
1. ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
2. ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
3. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
4. ส่งเสริมการพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะด้านเทคโนโลยี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของจังหวัดสูงขึ้น

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
แผนงาน : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
11. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
2. ความสำคัญของโครงการ
พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าบนพื้นราบมีราษฎรที่
หลักการและเหตุผล
ต้องการพื้นที่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพื่อการเกษตรเข้าไปหักร้างถางพง
ทำให้ป่ามีสภาพเสื่อมโทรม ขณะนี้ยังคงมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ในบางพื้นที่
เท่านั้นเช่น บริเวณติดแนวชายแดนประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย และ
บริเวณเทือกเขาเป็นต้นจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ป่าไม้ 2,136.24 ตาราง
กิโลเมตร (1,366,444 ไร่) แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 25 แห่ง เนื้อที่
2,038.83 ตารางกิโลเมตร (1,274,312 ไร่) และป่าไม้ถาวรเตรียมการสงวน
4 แห่ง จำนวน 147.41 ตารางกิโลเมตร หรือ 92,132 ไร่ เมื่อพิจารณา
เฉพาะพื้นที่ป่าที่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์มีจำนวน 678,911.41 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 12.16 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องดังนี้
- สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด ร้อยละ 11.48 อยู่ในลำดับที่ 49 ของ
ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 31.67
- สัดส่วนพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ต่อพื้นที่จังหวัด ร้อยละ 8.46 อยู่ใน
ลำดับที่ 42 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อย
ละ 20.79
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รายละเอียด
- สัดส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจต่อพื้นที่จังหวัด ร้อยละ .59 อยู่ในลำดับที่ 56
ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 2.39
- ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำ (WQI) 85.00 คะแนน (1-100) อยู่ในลำดับที่ 1
ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศโดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 55.00 คะแนน
(1-100)
- สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 23.00 อยู่ใน
ลำดับที่ 59 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศโดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ ร้อย
ละ 33.37
- สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ
31.86 อยู่ในลำดับที่ 75 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 68.14
- ปริมาณขยะมูลฝอย 1,378.00 ตันต่อวัน อยู่ในลำดับที่ 65 ของทั้ง
76 จังหวัดทั่วประเทศโดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 811.00 ตันต่อวัน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชนในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อน
4. เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นพี่ป่าไม้ในพื้นที่
สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำไปใช้
ประโยชน์
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดศรีสะเกษ
6. กิจกรรมหลัก
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
งบประมาณ
8,013,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนง.พลังงาน จว.ศก./สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ศก./ศูนย์
ประสานงานป่าไม้ ศก./อปท.ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
7. หน่วยงานดำเนินงาน
จังหวัดศรีสะเกษ
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย. 2565
9. งบประมาณ
8,013,000 บาท
10. ผลผลิต (output)
1. โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบ พพ.1) ขนาด 6 X 8 เมตร
จำนวน 2 แห่ง
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รายละเอียด

2. จัดทำกล้าไม้ป่า
3. บริหารจัดการขยะ
4. การจัดเก็บข้อมูลป่าไม้ในแปลงตัวอย่าง
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดได้รับการอนุรักษ์
(Outcome)
2. ลดมลภาวะทางอากาศ
3. ลดปริมาณขยะในหมู่บ้านและครัวเรือน
4. มีข้อมูลทรัพยากรป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินเพื่อเป็นฐาน
ในการรองรับเรื่องเรดด์พลัส และประชาชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
แผนงาน : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
12. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ความสำคัญของโครงการ
ศักยภาพของพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนมี
หลักการและเหตุผล
ค่อนข้างต่ำและไม่มีศักยภาพในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่จะมีผลใน
ระดับลุ่มน้ำสาขาอีกทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่
การเกษตรคิดเป็นร้อยละ 72.45 ของพื้นที่จังหวัด จึงเป็นการยากที่จะทำ
การพัฒนาพื้นที่ชลประทานลักษณะสมบูรณ์แบบสำหรับพื้นที่เกษตรกรรม
ส่วนที่เหลือจะเป็นลักษณะการใช้น้ำฝนและน้ำท่าที่เก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่โดย
การขุดลอกลำน้ำธรรมชาติ การขุดสระ การก่อสร้างฝายและการปรับปรุง
หรือก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ซึ่งสามารถเสริมปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนและช่วงต้น
ฤดูแล้งเท่านั้น
สาเหตุจากการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในขณะที่ความต้องการ
ใช้น้ำในภาคส่วนต่าง ๆ มีมากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนขณะที่
แหล่งเก็บกักน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นไม่สามารถเก็บกักน้ำใน
ปริมาณที่เพียงพอสำหรับการใช้ตลอดปี
การประกอบอาชีพหลักของประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ คือการเกษตรกรรม
นอกเขตชลประทานที่กระจายตามลุ่มน้ำสาขาต่าง ๆและศักยภาพน้ำบาดาล
ค่อนข้างต่ำ เมื่อเกิดกรณีฝนทิ้งช่วงขึ้นประชาชนจะได้รับผลกระทบจากการ
ขาดแคลนน้ำและการเกิดภัยแล้งระดับรุนแรงทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
เกษตรกรรมจังหวัดศรีสะเกษมียุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการผลิตทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมีความปลอดภัยจึงอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่สามารถเก็บกักได้และความต้องการในการใช้
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดำเนินงาน

รายละเอียด
น้ำไม่สมดุล
ปัญหาด้านการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน บ่อน้ำบาดาลสาธารณะ
และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่รวมถึงระบบสูบน้ำเพื่อชลประทานที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ทำการก่อสร้างไว้แล้วถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูแลซึ่งมีปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้ และขาดงบประมาณในการดูแล
บำรุงรักษาทำให้ระบบต่างๆ ในการบริหารจัดการน้ำทำงานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพจังหวัดจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น
1.ประชาชนมีน้ำเพื่อการบริโภคตลอดทั้งปี
2.มีระบบน้ำเสริมเพื่อการเกษตรในหน้าแล้ง
3.มีน้ำต้นทุนมากขึ้น
4.แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืน
ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ลุ่มน้ำ)
จังหวัดศรีสะเกษ
การบริหารจัดการน้ำ
การบริหารจัดการน้ำ
2,977,224,600 บาท
จังหวัดศรีสะเกษ
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จว.ศก./คก.ชลประทาน ศก./สนง.ปภ.ศก./คก.
ส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา/อำเภอ/อปท.ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย. 2565
9. งบประมาณ

2,977,224,600 บาท

10. ผลผลิต (output)

1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
2. ขุดลอกแก้มลิง
3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำ
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) | จังหวัดศรีสะเกษ

หน้า 129

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : การเสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน
แผนงาน : เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
13. ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
2. ความสำคัญของโครงการ
จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่พรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา เป็น
หลักการและเหตุผล
ระยะทาง 127 กิโลเมตร มีด่านชายแดนถาวรและจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้มีการติดต่อซื้อขาย/แลกเปลี่ยนสินค้า
ระหว่ า งกั น จำนวนมากและนั บ วั น จะมี ม ู ล ค่ า สู ง ขึ ้ น เรื ่ อ ย ๆ ทั ้ ง นี ้ ใ น
ขณะเดียวกันก็มักจะเกิดปัญหาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงตามแนวชายแดน อาทิ ปัญหายาเสพติด,การลักลอบขนสินค้าหนีภาษี,
การหลบหนี เ ข้ า เมื อ งโดยผิ ด กฎหมาย และการลั ก ลอบตั ด ไม้ ท ำลายป่ า
จากเหตุผลดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดจะต้องดำเนินการฝึ กอบรม
ผู้นำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ชายแดน
เพื่อเป็นเครือข่ายร่วมและประสานงานด้านการข่าว รวมทั้งการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชน,
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคงตามศาสตร์
พระราชา,เสริมสร้างคุณธรรมนำใจเทิดทูนสถาบันบุญคุณแผ่นดินตามศาสตร์
พระราชา,เพิ่มศักยภาพด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้ แ ก่ผ ู้ นำชุ มชน หมู่บ้าน อปพร.อาสาสมัคร และ
เครือข่ายมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีความรู้ด้าน
การข่าว การหาข่าวที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดปัญหายาเสพติด
3.เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนแผ่นดิน รวมทั้งการเสียสละต่อ
ส่วนรวม เพื่อความสงบสุขของหมู่บ้าน/ชุมชนและประเทศชาติ
4.เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคงตาม
ศาสตร์พระราชา
5.เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน อปพร.อาสาสมัครและ
เครือข่ายมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย
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หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงมีไม่เกินร้อย
ละ ๑๐ ของหมู่บ้านทั้งหมด
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดศรีสะเกษ
6. กิจกรรมหลัก
เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
1.เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย
งบประมาณ
56,688,200 บาท
ผู้รับผิดชอบ
จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ทำการปกครองจังหวัด/กอ.รมน.จว.ศก./สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดศรีสะเกษ/ม.ราชภัฏศรีสะเกษ/อำเภอ
7. หน่วยงานดำเนินงาน
จังหวัดศรีสะเกษ
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย. 2565
9. งบประมาณ
56,688,200 บาท
10. ผลผลิต (output)
1.การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
2.ลดปัญหายาเสพติด
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สังคมมีความปกติสุขและปรองดอง
(Outcome)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : การเสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน
แผนงาน : เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
14.จัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงจังหวัดกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
2. ความสำคัญของโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
หลักการและเหตุผล
ความสามารถในการแข่งขัน เป็นการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน
และ SMEs สู่สากล พัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างเอกลักษณ์ผลผลิต
รวมถึงควบคุมคุณภาพของสินค้าจากผู้ผ ลิตถึงผู้บริโภค มีความเข้มแข็ง
และเชื่อถือได้ในระดับสากล ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการการ
แข่งขันและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และ SMEs
แบบยั่งยืน
การค้าชายแดนเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ และจากนโยบายรั ฐ บาลที ่ ม ุ ่ ง เน้ น ในการผลั ก ดั น
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า บริการ และการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อินโดจีน นั้น ที่ผ่านมา จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมความ
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หัวข้อ

รายละเอียด
ร่ ว มมื อ ทางการค้ า การลงทุ น และการท่ อ งเที ่ ย วกั บ ประเทศเพื ่ อ นบ้ า น
ด้านราชอาณาจักรกัมพูชา(จังหวัดพระวิหาร จั งหวัดอุดรมีชัย เสียมราฐ และ
พนมเปญ) กับผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกออกเฉียงเหนือ
เหนือตอนล่าง 2 ในลักษณะของจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า การจัด
กิจกรรมจัดทำข้อตกลงสินค้าเกษตร (Contract Farming) และการเจรจา
จับคู่ธุรกิจการค้า (Business Matching) เพื่อพัฒนาสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
ธุรกิจสร้างพันธมิตรทางการค้า (Alliance) และเพื่อแสวงหาวัตถุดิบ ผลิตผล
ทางการเกษตร (Sourcing) ในสินค้าที่ผลิตได้ไม่เพียงพอและมีความขาด
แคลนในประเทศ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็ นการเพิ่มช่องทาง
การตลาด และสนับสนุนให้มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการค้า การลงทุน การเชื่อมโยงทาง
ธุรกิจ และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกิดมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดศรีสะเกษ
6. กิจกรรมหลัก
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
งบประมาณ
5,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนง.พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
7. หน่วยงานดำเนินงาน
จังหวัดศรีสะเกษ
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย. 2565
9. งบประมาณ
5,000,000 บาท
10. ผลผลิต (output)
1. เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
2. งานแสดงและจำหน่ า ยสิ น ค้ า เชื ่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื ่ อ นบ้ า น
ณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ครั้ง
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู ้ ป ระกอบการที ่ ไ ด้ ร ั บ การส่ ง เสริ ม มี ศ ั ก ยภาพ สามารถแข่ ง ขั น ได้
(Outcome)
สามารถเชื่อมโยงตลาดหรือเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
2. มูลค่าการจำหน่ายสินค้า จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
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ภาคผนวก ก
4.1 รายการตรวจสอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
จังหวัด ศรีสะเกษ
ดำเนินการ ไม่ได้
การดำเนินการ
แล้ว ดำเนินการ
√
1) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
 มอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอื่นใด
ทำการศึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
 มอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ดำเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ทำการศึกษา
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ ประสานงานเพื่อให้ได้
ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
 ดำเนินการอื่นตามที่ ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยดำเนินการ............................................
2) จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัด √
ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา 53/1
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และมาตรา 19
มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
√
3) การประชุมของ ก.บ.จ. เพื่อจัดทำและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และ
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.น.จ. กำหนด
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ ทั ้ ง นี ้ ไ ด้ แ นบรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร้อมนี้ด้วย

(ลงชื่อ)............................................................
( นายวัฒนา พุฒิชาติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
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ภาคผนวก ข
4.2 สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาจังหวัด
หัวข้อ
(พ.ศ. 2561-2565)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
เป้าหมายการ ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและ
พัฒนา
การท่องเที่ยวครบวงจร
ตัวชี้วัด
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
ความสำเร็จ รวม (GPP) ของจังหวัดศรีสะเกษ
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 2
การพัฒนา
ประเด็นการ 1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ยกระดับ
พัฒนา
การผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
อย่างครบวงจร
2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริม
ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว
และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนา
เมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชน
ในทุกมิติ
4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์
ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
5. ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การ
เสริมสร้างความมั่นคงและการค้า
ชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561-2565)
(ฉบับทบทวน)
ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและ
การท่องเที่ยวครบวงจร
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวม (GPP) ของจังหวัดศรีสะเกษ
ร้อยละ 2

เหตุผลของการ
เปลี่ยนแปลง

1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ยกระดับ
การผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่าง
ครบวงจร
2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริม
ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว
และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนา
เมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชน
ในทุกมิติ
4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์
ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
5. ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การ
เสริมสร้างความมั่นคงและการค้า
ชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน
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