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ค าน า 
 

ในคราวประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 
2561 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลํุมจังหวัด ฉบับทบทวน หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและกลํุมจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปฏิทิน การจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลํุมจังหวัด ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563  

จังหวัดศรีสะเกษ จึงได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563 
โดยมีคณะท างานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจากทุกภาคสํวนได๎รํวมประชุมหารือ เพื่อทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัดในแตํละประเด็นการพัฒนา และน าเสนอผลการจัดท าแผนฯ ตํอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อปรับปรุงให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้จังหวัดศรีสะเกษ ยังได๎รับความอนุเคราะห์จาก 
ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองจัดท างบประมาณเขตพื้นท่ี  2 จังหวัดอุบลราชธานี 
และผ๎ูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาท้ังในและนอกพื้นท่ี ได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนงบประมาณ และ
ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด ความเช่ือมโยงแผน การวิเคราะห์สภาวการณ์ 
ประเด็นท่ีเช่ือมโยงกับข๎อมูลสถิติเชิงพื้นท่ี และการจัดท า Project Idea  และ Project Brief ท าให๎แผนพัฒนา
จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2561 -2565 ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.25623 ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี จังหวัดศรีสะเกษจึง
ขอขอบคุณทุกทํานมา ณ โอกาสนี้ 
 

จังหวัดศรีสะเกษ 
ธันวาคม 2561 
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1. ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษ ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐาน

แน่นอน มีการจดบันทึกไว้พอสังเขป ส่วนมากได้จากค าบอกเล่าของผู้สูงอายุเล่าต่อๆ กันมา เอาความแน่นอน
ไม่ได้นัก นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า พื้นท่ีภาคอีสานในปัจจุบันเคยเป็นท่ีอยู่ของพวกละว้า
และลาว มีแว่นแคว้นอาณาเขตปกครองเรียกว่า "อาณาจักรฟูนัน" ประมาณปี พ.ศ.1100 พวกละว้าท่ีเคยมี

อ านาจปกครอง อาณาจักรฟูนันเส่ือมอ านาจลง ขอมเข้ามามี
อ านาจแทน และต้ังอาณาจักรเจนละ หรืออิศานปุระขึ้น พวก
ละว้าถอยร่นไปทางเหนือ ปล่อยให้พื้นท่ีภาคอีสานรกร้างว่างเปล่า
เป็นจ านวนมาก เขตพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงจึง
ถูกท้ิงให้เป็นท่ีรกร้างและเป็นป่าดง ขอมได้แบ่งการปกครองเป็น 
3 ภาค โดยมี ศูนย์การปกครองอยู่ ท่ีละโว้  (ลพบุรี )  พิมาย 
(นครราชสีมา) และสกลนคร มีฐานะเป็นเมือง  ประเทศราช ขึ้น
ตรงต่อศูนย์กลางการปกครองใหญ่ท่ีนครวัดในยุคท่ีขอมเรือง

อ านาจ ศรีสะเกษน่าจะเป็นดินแดนแห่งหนึ่งท่ีขอมใช้เป็นเส้นทาง
ไปมาระหว่างเมืองประเทศราชดังกล่าวแล้ว เพราะปรากฏโบราณสถานโบราณวัตถุของขอม ซึ่งกรมศิลปากร
ส ารวจในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ พ.ศ.2512 จ านวน 15 แห่ง ไม่รวมเขาพระวิหารซึ่งเป็นเทวะสถานของขอมท่ี
ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีปราสาทหินสระก าแพงใหญ่ สระก าแพงน้อย ปราสาทลุมพุก ปราสาทบ้านทาม
จาน (บ้านสมอ) ปราสาทเยอ ปราสาทโดนต็วล (ช่องตาเฒ่า อ.กันทรลักษ์) สันนิษฐานว่าโบราณสถานเหล่านี้มี
อายุประมาณ 1,000 ปีเศษมีอยู่ตามท้องท่ีอ าเภอต่างๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ ขอมคงสร้างขึ้น เพื่อเป็นท่ีพัก
และประกอบพิธีทางศาสนาระหว่างเดินทางจากนครวัด นครธมข้ามเทือกเขาพนมดงรักษ์มาสู่ศูนย์กลางการ
ปกครองภาคอีสานท้ัง 3 เมืองดังกล่าวแล้ว เมื่อขอมเส่ือมอ านาจลง ไทยเริ่มมีอ านาจครอบครองดินแดนเหล่านี้ 
ขณะเดียวกันจังหวัดศรีสะเกษ มีสภาพเป็นป่าดงอยู่นานเพราะแม้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางก็มิได้บันทึก
กล่าวถึงจังหวัดศรีสะเกษ 

สันนิษฐานว่าเมืองศรีสระเกศถูกยุบลงเป็นอ าเภอ
ขึ้นกับเมืองขุขันธ์ ซึ่งเป็นเมืองเก่ามาแต่เดิม พ.ศ.2447 
ย้ายท่ีต้ังเมืองขุขันธ์ (ซึ่งอยู่ท่ีบ้านแตระ ต าบลห้วยเหนือ 
อ าเภอขุขันธ์ในปัจจุบัน) มาอยู่ท่ีต าบลเมืองเก่า(ปัจจุบัน
คือต าบลเมืองเหนือในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษใน
ปัจจุบัน) และยังคงใช้ช่ือ "เมืองขุขันธ์" ยุบเมืองขุขันธ์เดิม
เป็นอ าเภอห้วยเหนือ (อ าเภอขุขันธ์ในปัจจุบันนี้) พ.ศ.
2459 กระทรวงมหาดไทย มีประกาศให้เปล่ียนช่ือเมือง
ทุกเมืองเป็นจังหวัด เมืองขุขันธ์จึงเป็นเป็นจังหวัดขุขันธ์ 
เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2459 เปล่ียนผู้ว่าราชการเมืองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด พ.ศ.2481 มีพระราช
กฤษฎีกา เปล่ียนช่ือจังหวัดขุขันธ์ เป็นจังหวัดศรีสะเกษ ต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่ีมีประวัติความเป็นมา
ยาวนาน เคยเป็นชุมชนท่ีมีอารยธรรมรุ่งเรืองนานนับพันปี นับแต่สมัยขอมเรืองอ านาจ และมีชนเผ่าต่างๆ ได้แก่  
ส่วย  เขมร  ลาว และเยอ อพยพมาต้ังรกรากในบริเวณนี้ตราบเท่าปัจจุบัน 
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ตราประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

รูปปราสาทหิน 7 ชั้น และดอกล าดวนมีใบ 6 ใบ 

ปรางค์กู่ หมายถึง ปราสาทหินและปรางค์กู่ ท่ีมีอยู่จ านวนมากในจังหวัด  

ดอกล าดวน หมายถึง ช่ือเดิมท่ีปรากฏในต านานเมือง คือ เมืองศรีนครล าดวน 

  ธงประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

  สีส้ม – ขาว มีรูปปราสาทหิน 7 ช้ัน และดอกล าดวนมีใบ 6 ใบ อยู่ตรงกลางผืนผ้า 

ต้นไม้ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ     ดอกไม้ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

 

 

 

 

 

 
 

ต้นล าดวน        ดอกล าดวน 
 

ค าขวัญประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

“แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ 

เขตดงล าดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ าสามัคคี” 
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1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
 1) ด้านกายภาพ 
  ท่ีต้ังและอาณาเขต ขนาดและท่ีต้ัง จังหวัดศรีสะเกษ ต้ังอยูํในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง หรือ
เรียกวํา อีสานใต๎ มีพื้นท่ีประมาณ 8,839.976 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,985 ไรํ เป็นจังหวัดท่ีมีขนาดใหญํเป็น
อันดับท่ี 21 ของประเทศ หํางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 571 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 
551 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ เขตอ าเภอราษีไศล อ าเภอศิลาลาด และอ าเภอยางชุมน๎อย ติดตํอกับจังหวัดร๎อยเอ็ด 
ทิศใต๎  เขตอ าเภอขุขันธ์ อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอกันทรลักษ์ ติดตํอกับประเทศกัมพูชา

ประชาธิปไตย 
ทิศตะวันออก  เขตอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรารมย์ และอ าเภอโนนคูณ ติดตํอกับจังหวัด

อุบลราชธานี 
ทิศตะวันตก  เขตอ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอปรางค์กูํ อ าเภอห๎วยทับทัน และอ าเภอบึงบูรพ์  ติดตํอกับ

จังหวัดสุรินทร์ 
 แผนภาพที่ 1 แผนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
      จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นท่ีสํวนใหญํเป็นท่ีราบสูงสลับทํุงนามีภูเขาและปุาไม๎อยูํทางตอนใต๎ และพื้นท่ีจะคํอยๆ 
ลาดลงสํูทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งเต็มไปด๎วย ห๎วย คลอง หนอง บึง ตํางๆ ตลอดระยะทางท่ีล าน้ ามูลและล าน้ าชี
ไหลผําน สภาพดินร๎อยละ 60 เป็นลักษณะดินรํวนปนทรายท่ีมีการระบายน้ าดีแตํมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และมีแนว
ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ประมาณ 127 ก.ม. (อ าเภอกันทรลักษ์ 76 กม. อ าเภอขุนหาญ 18 กม. และอ าเภอ  
ภูสิงห์ 33 กม.) 
 
 เขตการปกครองของจังหวัด 
 จังหวัดศรีสะเกษ แบํงเขตการปกครองออกเป็น  22 อ าเภอ 206 ต าบล 2,633 หมูํบ๎าน 
ตารางที่ 1 พื้นท่ีของแตํละอ าเภอในจังหวัดศรีสะเกษ  

ล าดับ อ าเภอ เนื้อที่ (ตร.กม.) ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.) 

1 กันทรลักษ์ 1236.58 63 
2 กันทรารมย์ 664.21 26 
3 ขุขันธ์ 914.306 49 
4 ขุนหาญ 723.055 60 
5 น้ าเกล้ียง 257.826 44 
6 โนนคูณ 256.853 56 
7 บึงบูรพ์ 49.582 42 
8 เบญจลักษ์ 331.331 80 
9 ปรางค์กูํ 285.475 60 
10 พยุห์ 225.458 21 
11 โพธิ์ศรีสุวรรณ 111.104 29 
12 ไพรบึง 248.845 42 
13 ภูสิงห ์ 940.105 28 
14 เมืองศรีสะเกษ 576.366 0 
15 เมืองจันทร์ 95.838 40 
16 ยางชุมน๎อย 209.554 32 
17 ราษีไศล 504.858 38 
18 วังหิน 237.619 35 
19 ศรีรัตนะ 236.684 37 
20 ศิลาลาด 131.812 53 
21 ห๎วยทับทัน 194.586 37 
22 อุทุมพรพิสัย 407.929 24 
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 ประชากรในจังหวัด 
 จังหวัดศรีสะเกษ มีประชากร รวมท้ังส้ิน 1,472,728 คน ชาย 734,728 คน หญิง 737,303 คน (ข๎อมูล ณ 
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560) 
  ลักษณะภูมิอากาศ 
           ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไปของจังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศร๎อนจัดในฤดูร๎อนและคํอนข๎างหนาวจัดในฤดู
หนาว สํวนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยเฉล่ียแล๎วในปีหนึ่ งๆ จะมีฝนตก 100 วัน ปริมาณฝนเฉล่ีย 
1,200 - 1,400 มิลลิเมตรตํอปี อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส  สูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซียส เฉล่ีย
ประมาณ 26 - 28 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพันธ์เฉล่ียร๎อยละ  66 – 73 
  การใช้ที่ดิน 

จังหวัดศรีสะเกษมีลํุมน้ ามูลเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด๎วยการปลูกข๎าว ท าไรํ 
และสวน รวมไปถึงชุมชนเมืองท่ีเริ่มมีการขยายตัวของกิจกรรมตํางๆ และเป็นชุมชนเมืองมีประชากรหนาแนํน จาก
การจ าแนกพื้นท่ีการใช๎ประโยชน์ท่ีดินด๎วยภาพถํายดาวเทียม Landsat 5 TM พื้นท่ีเกษตรกรรมปลูกข๎าวมีการลดลง
ในปี พ.ศ. 2552 และเพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2557 จากการส ารวจภาคสนามพื้นท่ีในลํุมน้ ามูลจะมีเขื่อนราษีไศล ซึ่งจะมี
ปริมาณน้ าใช๎ตลอดปี ประชาชนสํวนใหญํจะมีการปลูกข๎าวนาปี และนาปรังท าให๎มีพื้นท่ีทางการเกษตรกรรมมาก 
ส าหรับพืชสวนมีพื้นท่ีมากในปี พ.ศ. 2552 แตํลดลงในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งสํวนใหญํจะท าเกษตรกรรมปลูกพริก มะนาว 
กระเทียม และหอมแดง เป็นต๎น ท าให๎พื้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยูํกับสภาพพื้นท่ีและภูมิอากาศซึ่ง
เกษตรกรมีการปรับชนิดของการปลูกพืชท าให๎พื้นท่ีนาบางสํวนมีการจัดท าสวนพริก หรือพืชระยะส้ันเพื่อรอรับการ
ปลูกข๎าวในฤดูกาลตํอไป ท าให๎มีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมอยํางตํอเนื่อง ส าหรับพื้นท่ีชุมชน/ส่ิงปลูก
สร๎างมีการขยายตัวและมีมากขึ้น  
แผนภาพที่  2   แผนท่ีการใช๎ท่ีดิน จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ.2560 
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ตารางที ่ 2 สรุปประเภทการใช๎ท่ีดิน  จังหวัดศรีสะเกษ  ปี พ.ศ. 2560 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 306,550.00  5.54 

U101 ตัวเมืองและยํานการค๎า     24,433.00  0.44 
U200 หมูํบ๎าน/ท่ีดินจัดสรรร๎าง         187.00  - 
U201 หมูํบ๎านบนพื้นราบ   227,703.00  4.12 
U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตํางๆ     44,614.00  0.81 
U405 ถนน         718.00  0.01 
U500 พื้นท่ีอุตสาหกรรมร๎าง          37.00  - 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 5,764.00  0.1 
U503 ลานตากและแหลํงรับซื้อทางการเกษตร 1,116.00  0.02 
U600 สถานท่ีร๎าง          95.00  - 
U601 สถานท่ีพักผํอนหยํอนใจ         586.00  0.01 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ๎าส์         274.00  0.01 
U603 สุสาน ปุาช๎า         703.00  0.01 
U605 สถานีบริการน้ ามัน         297.00  0.01 
U701 สนามกอล์ฟ   23.00  - 

A พื้นที่เกษตรกรรม 4,259,346 77.09 
A1 พื้นที่นา 3,378,111 61.15 

A100 นาร๎าง 1,629 0.03 
A101 นาข๎าว 3,334,118 60.35 

A101+A202 นาข๎าว+ข๎าวโพด 2,267 0.04 
A101+A204 นาข๎าว+มันส าปะหลัง 12,114 0.22 
A101+A208 นาข๎าว+ถั่วเขียว 95 - 
A101+A210 นาข๎าว+ถั่วลิสง 101 - 
A101+A219 นาข๎าว+มันเทศ 504 0.01 
A101+A220 นาข๎าว+แตงโม 17 - 
A101+A502 นาข๎าว+พืชผัก 6,518 0.12 
M201+A101 พื้นท่ีลํุม+นาข๎าว 20,748 0.38 

A2 พืชไร่ 232,019 4.2 
A200 ไรํร๎าง 1,296 0.02 
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สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 
A201 พืชไรํผสม 2,088 0.04 
A202 ข๎าวโพด 3,830 0.07 
A203 อ๎อย 17,919 0.33 
A204 มันส าปะหลัง 195,807 3.54 
A208 ถั่วเขียว 361 0.01 
A209 ถั่วเหลือง 36 - 
A210 ถั่วลิสง 522 0.01 
A211 ปอแก๎ว ปอกระเจา 171 - 
A216 ข๎าวไรํ 13 - 
A218 มันแกว 11 - 
A219 มันเทศ 2,899 0.05 
A220 แตงโม 303 0.01 
A229 พริก 6,763 0.12 
A3 ไม้ยืนต้น 563,358 10.19 

A300 ไม๎ยืนต๎นร๎าง 11 - 
A301 ไม๎ยืนต๎นผสม 1,564 0.03 
A302 ยางพารา 497,906 9.01 
A303 ปาล์มน้ ามัน 17,137 0.31 
A304 ยูคาลิปตัส 43,002 0.78 
A305 สัก 1,505 0.03 
A306 สะเดา 36 - 
A307 สนประดิพัทธ์ 15 - 
A309 ประดํู 11 - 
A314 หมํอน 246 - 
A315 ไผํปลูกเพื่อการค๎า 1,449 0.03 
A317 หมาก 198 - 
A318 จามจุรี 21 - 
A322 กฤษณา 158 - 
A323 ตะกู 99 - 
A4 ไม้ผล 36,254 0.66 
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สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 
A400 ไม๎ผลร๎าง/เส่ือมโทรม 31 - 
A401 ไม๎ผลผสม 14,895 0.27 
A402 ส๎ม 67 - 
A403 ทุเรียน 1,322 0.02 
A404 เงาะ 1,041 0.02 
A405 มะพร๎าว 320 0.01 
A406 ล้ินจ่ี 24 - 
A407 มะมํวง 4,286 0.08 
A408 มะมํวงหิมพานต ์ 9,620 0.17 
A409 พุทรา 11 - 
A411 กล๎วย 946 0.02 
A412 มะขาม 605 0.01 
A413 ล าไย 1,401 0.03 
A414 ฝรั่ง 775 0.01 
A415 มะละกอ 330 0.01 
A416 ขนุน 15 - 
A419 มังคุด 67 - 
A420 ลางสาด ลองกอง 37 - 
A421 ระก า สละ 10 - 
A422 มะนาว 280 0.01 
A425 มะกอกน้ า มะกอกฝรัง่ 50 - 
A426 แก๎วมังกร 41 - 
A427 ส๎มโอ 19 - 
A428 ละมุด 15 - 
A429 มะปราง มะยงชิด 46 - 
A5 พืชสวน 42,872 0.77 

A501 พืชสวนผสม 17 - 
A502 พืชผัก 42,741 0.77 
A503 ไม๎ดอก ไม๎ประดับ 26 - 
A504 องุํน 71 - 
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สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 
A509 พืชสมุนไพร 17 - 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 4,950 0.09 

A700 โรงเรือนร๎าง 95 - 
A701 ทํุงหญ๎าเล้ียงสัตว์ 3,382 0.06 
A702 โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ และม๎า 330 0.01 
A703 โรงเรือนเล้ียงสัตว์ปีก 709 0.01 
A704 โรงเรือนเล้ียงสุกร 434 0.01 
A8 พืชน้ า 20 - 

A803 บัว 20 - 
A9 สถานที่เพาะเลีย้งสัตว์น้ า 744 0.01 

A900 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ าร๎าง 112 - 
A902 สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา 632 0.01 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไรํนาสวนผสม 1,018 0.02 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรํนาสวนผสม 1,018 0.02 
F พื้นที่ป่าไม้ 630,359 11.42 

F100 ปุาไมํผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 8,718 0.16 
F101 ปุาไมํผลัดใบสมบูรณ์ 15,215 0.28 
F200 ปุาผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 125,225 2.27 
F201 ปุาผลัดใบสมบูรณ์ 465,228 8.42 
F501 ปุาปลูกสมบูรณ์ 15,973 0.29 
W พื้นที่น้ า 163,978 2.97 

W101 แมํน้ า ล าห๎วย ล าคลอง 45,269 0.82 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 41,983 0.76 
W201 อํางเก็บน้ า 61,180 1.11 
W202 บํอน้ าในไรํนา 9,521 0.17 
W203 คลองชลประทาน 6,025 0.11 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 164,752 2.98 
M101 ทํุงหญ๎าธรรมชาติ 9,556 0.17 
M102 ทํุงหญ๎าสลับไม๎พุํม/ไม๎ละเมาะ 83,701 1.52 
M201 พื้นท่ีลํุม 41,658 0.75 
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สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 
M201+A201 พื้นท่ีลํุม+พืชไรํผสม 45 - 

M300 เหมืองเกํา บํอขุดเกํา 2,626 0.05 
M301 เหมืองแรํ 640 0.01 
M302 บํอลูกรัง 11 - 
M303 บํอทราย 5 - 
M304 บํอดิน 326 0.01 
M401 พื้นท่ีกองวัสดุ 9 - 
M403 ท่ีหินโผลํ 24,843 0.45 
M405 พื้นท่ีถม 1,297 0.02 
M701 ท่ีท้ิงขยะ 35 - 

รวมทั้งหมด   5,524,985 100 
ท่ีมา : การใช๎ท่ีดินรายจังหวัด กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ.2560 

  
2) ด้านเศรษฐกิจ 
  อัตราขยายตัวของ GPP และโครงสร๎างการกระจายรายได๎จากการผลิต จังหวัดศรีสะเกษ อัตราขยายตัวท่ี
แท๎จริง ปี 2558 ร๎อยละ 2.5 ปี 2559 ร๎อยละ 3.8 โครงสร๎างเศรษฐกิจและขนาดเศรษฐกิจ ณ ราคาประจ าปี   
ปี2558 และ ปี 2559 เทํากัน ท่ีร๎อยละ 4.7  มูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ในปี 2558 คิดเป็น 63,455 บาท และ
ในปี 2559 คิดเป็น 66,653 บาท โดยมีข๎อมูลตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 ดังนี้ 
 - อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร๎อยละ 5.04 ตํอปี  
 - มูลคําผลิตภัณฑ์ฯ เฉล่ียตํอหัว (Per Capita) 64,298 บาท/คน/ปี  
 - สัดสํวนคนจนร๎อยละ 10.80 
 - อัตราการวํางงานร๎อยละ 0.41  
 - ผลิตภาพแรงงานเฉล่ีย 118,964 บาท/คนปี 
 - อัตราการวํางงาน ร๎อยละ 0.42 
 - อัตราเงินเฟูอท่ัวไป ร๎อยละ 0.62 
 - อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ ร๎อยละ -22.27  
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แผนภาพที่ 3  ข๎อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมทุกสาขา จังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 
แผนภาพที่ 4 ข๎อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขา ณ ราคาประจ าปี จังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 
 ข้อมูลด้านธุรกิจและการค้าชายแดน 
      จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดตํอกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย และมีจุดผํานแดนถาวร
ชํองสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจุดผํานแดนถาวรท่ีเป็นเส๎นทางส าคัญในด๎านการค๎า การลงทุน และ
การทํองเท่ียว ซึ่งสถานการณ์การค๎าชายแดนบริเวณจุดผํานแดนถาวรชํองสะง า นับต้ังแตํปี พ.ศ.2549 เป็นต๎นมา 
จนถึงปัจจุบัน มีมูลคําการค๎าในแตํละปีมีแนวโน๎มเพิ่มสูงมาก โดยในปี พ.ศ. 2560 มีมูลคํารวม 818.90 ล๎านบาท 
(มูลคําการสํงออก 464.25 ล๎านบาท มูลคําการน าเข๎า 354.65 ล๎านบาท ดุลการค๎า 109.60 ล๎านบาท) และใน      



13 

 แผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563) | จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ปี 2561 (มกราคม-ตุลาคม) มีมูลคํารวม 703.46 ล๎านบาท (มูลคําการสํงออก 509.56 ล๎านบาท มูลคําการน าเข๎า 
193.90 ล๎านบาท ดุลการค๎า 315.66 ล๎านบาท) ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมการค๎า
ตํางประเทศ 
  ข้อมูลการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ GAP และการปศุสัตว์ 
 จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นท่ีชลประทานเพื่อการเกษตร ในปี 2559 จ านวน  559 ,323 ไรํ โดยเพิ่มขึ้นจาก ปี 
2558 ท่ีมีพื้นท่ี 517,848 ไรํ ละปี 2557 จ านวน 252,406 ไรํ มีปริมาณน้ าต๎นทุนตํอความต๎องการใช๎น้ าอยูํท่ี 110 
ล๎าน ลบ.ม. ในขณะท่ีพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด 3,537,833 ไรํ มีพื้นท่ีเพาะปลูกข๎าวในปีการผลิต 2560/61 จ านวน 
3,254,389 ไรํ แยกเป็นพื้นท่ีปลูกข๎าวเจ๎านาปี (ข๎าวหอมมะลิ) 3 ,150,989 ไรํ ผลผลิต 1,277,665 ตัน  พื้นท่ีปลูก
ข๎าวเหนียว 103,400 ไรํ ผลผลิต 47,325 ตัน พื้นท่ีปลูกข๎าวนาปรัง 68,467 ไรํ ผลผลิต 30,101 ตัน ผลผลิตรวมท้ัง
ส้ิน 1,355,091 ตัน โดยเป็นพื้นท่ีการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์แล๎ว จ านวน 115,091 ไรํ เกษตรกร จ านวน 12,742 
ราย แบํงเป็น พื้นท่ีท่ีได๎รับการรับรองแล๎ว จ านวน 30 ,929 ไรํ เกษตรกร 1,997 ราย และพื้นท่ีท่ีอยูํในระยะ
ปรับเปล่ียน ปีท่ี 1 จ านวน 53,522 ไรํ เกษตรกร จ านวน 5,587 ราย และระยะปรับเปล่ียน ปีท่ี 2 จ านวน 30 ,640 
ไรํ เกษตรกร จ านวน 5,158 ราย โดยมีข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
 - ข้อมูลด้านการเพาะปลูก 
    จังหวัดศรีสะเกษ มีการขับเคล่ือนและขยายพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอยํางตํอเนื่อง  โดย
ต้ังเปูาหมายให๎มีพื้นท่ีผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์ จ านวน 300 ,000 ไรํ ภายในปี 2562 โดยมีเปูาหมายในการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงาน ในปี 2561-2562 เพิ่มข้ึนอีก จ านวน 182,383 ไรํ โดยมีข๎อมูลผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  การผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ในปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษมีการขับเคล่ือนการท าเกษตรอินทรีย์ใน
พื้นท่ี จ านวน ท้ังส้ิน 115,091 ไรํ โดยแบํงเป็น พื้นท่ีท่ีได๎รับรองมาตรฐานแล๎ว (มาตรฐาน มกท. และสากล) จ านวน 
30,929 ไรํ(ข๎าว 30,892 ไรํ/ พืชอื่น 37 ไรํ) เข๎าสํูระยะปรับเปล่ียน ปี 2560 จ านวน 30 ,640 ไรํ (ได๎การรับรองปี 
2562) เข๎าสํูระยะปรับเปล่ียน ปี 2561 จ านวน 53,522 ไรํ (ได๎การรับรองปี 2562) โดยมีเปูาหมายในการขับเคล่ือน
และสํงเสริมการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ ปี 2562 เพิ่มขึ้นอีกจ านวน 182 ,383 ไรํ ท้ังนี้มีการก าหนดด าเนินการ
ขับเคล่ือนโครงการเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ีตามเปูาหมายรวม 194,200ไรํ ในพื้นท่ี 22 อ าเภอ ดังตาราง ตํอไปนี้ 
ตารางที่ 3  ข๎อมูลด๎านเกษตรอินทรีย์จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ.2561     ราย/ไรํ 
มาตรฐาน
เกษตร
อินทรีย ์

ได้รับการรับรอง 
ระยะปรับเปลี่ยน  

(ปี 2560) 
ระยะปรับเปลี่ยน  

(ปี 2561) 
รวมทั้งหมด 

เกษตรกร พื้นที ่ เกษตรกร พื้นที ่ เกษตรกร พื้นที ่ เกษตรกร พื้นที ่
PGS 31 320 4,333 22,272 839 8,294 5,203 30,886 
มกท. 461 5,829 825 8,368 4,748 45,228 6,034 59,425 
สากล* 1,505 24,780 - - - - 1,505 24,780 
รวม 1,997 30,929 5,158 30,640 5,587 53,522 12,742 115,091 
ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
 ข้อมูลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 จังหวัดศรีสะเกษ มีการสํงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญํต้ังแตํปี 2558-ปัจจุบัน ในพื้นท่ี 22 อ าเภอ 
204 ต าบล จ านวน 16 ชนิด ประเภท จ านวนแปลงท้ังส้ิน 229 แปลง พื้นท่ีด าเนินการ 254,912 ไรํ  เกษตรกร 
22,292 ราย ดังนี้ 
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ตารางที ่4 ข๎อมูลชนิดพืชและพื้นท่ีเพาะปลูก 
ท่ี ชนิด จ านวน (แปลง) เกษตรกร(ราย) พื้นที ่(ไร่) 
1 ข๎าว 189 18,800 249,225 
2 ยางพารา 5 339 4,380 
3 มะนาว 1 112 854 
4 มันส าปะหลัง 7 366 3,728 
5 เป็ด-ไก ํ 1 96 600 
6 หมํอนไหม 1 197 161 
7 กบ  1 52 72 
8 ทุเรียน  5 572 4,449 
9 อ๎อย  1 46 336 
10 ดาวเรือง  1 39 78 
11 พริก   4 414 765 
12 หอมแดง  7 846 2,372 
13 กระเทียม  1 60 180 
14 โคพื้นเมือง  2 94 636 
15 โคนม  2 240 2,159 
16 กระบือ  1 99 142 

ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
 - ด้านปศุสัตว์ 
  จังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรผ๎ูเล้ียงสัตว์ จ านวน 91,082 ครัวเรือน จ าแนกสัตว์ได๎เป็น 8 ประเภท 
ประกอบด๎วย โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไกํ เป็ด แพะ และแกะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่5   ข๎อมูลปศุสัตว์ ปี 2561  
จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 99,209 ครัวเรือน 
พื้นที่ปลูกหญ้า/พืชอาหารสัตว์ 603 ไร่ 

จ านวนสัตว์เศรษฐกิจ หน่วย : ตัว 
โคเนื้อ 235,353 
โคนม 2,878 
กระบือ 77,373 
สุกร 62,430 
ไก ํ 3,205,016 
เป็ด 320,406 
แพะ 1,079 
แกะ 24 

ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ  (ข๎อมูล ณ วันท่ี 30  กันยายน  2561) 
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 ตารางที่ 6 การผลิตปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ในปี พ.ศ. 2560 

ประเภทสัตว์ 
ครัวเรือน
เกษตรกร 

จ านวน (ตัว) ผลผลิต (ตัน) ราคาผลผลิต
เฉลี่ย (บาท/กก.) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

โคเนื้อ 45,578 189,387 66,285.45 140    9,279.96  
โคนม 149 2,701 1,080.4 100       108.04  
กระบือ 17,272 65,444 29,449.8 120    3,533.98  
สุกร 5,125 60,972 6,097.2 60       365.83  
ไก ํ 71,498 2,794,933 4,192.39 38       159.31  
เป็ด 19,615 305,844 917.53 60         55.05  
แพะ 27 211 4.22 120           0.51  
แกะ 4 21 0.42 120           0.05  
รวม 159,268.00  3,419,513.00 108,027.42 758.00  13,502.73  

 ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ณ เดือนกันยายน 2560 

  สรุปศักยภาพด้านการเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาเกษตรกรรมปี 2559 เทํากับ 18,795 ล๎านบาท อัตราการขยายตัว ปี 2557 ร๎อย
ละ -17.33 ปี 2558 ร๎อยละ -0.04 ปี 2559 ร๎อยละ 0.96 และมีข๎อมูลตามตัวชี้วัดท่ีส าคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ดังนี ้
- สัดสํวนมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณลูกโซํ ร๎อยละ 22.05 
- สัดสํวนการใช๎ประโยชน์ท่ีดินเพื่อภาคเกษตร ร๎อยละ 72.85 
- อัตราเพิ่มเฉล่ียของผลผลิตสินค๎าเกษตรส าคัญเฉล่ียตํอไรํ (พืช) ร๎อยละ 11.84 
- จ านวนฟาร์มที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP 84 ฟาร์ม 
- จน.โรงงาน/สปก.ผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารท่ีได๎รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP 2 แหํง 
- อัตราเพิ่มของแรงงานเกษตรกรในพื้นท่ี ร๎อยละ -10.19 
- พื้นท่ีชลประทาน 559,323 ไรํ  
- สัดสํวนหนี้สินตํอรายได๎เงินสดสุทธิทางเกษตร 4.44 เทํา 
- สัดสํวนหนี้เสียตํอปริมาณเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการเกษตร ร๎อยละ 3.06 
- ปริมาณน้ าต๎นทุนตํอความต๎องการใช๎น้ า 110 ล๎าน ลบ.ม.
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ตารางท่ี  7  ข๎อมูลการผลผลิตพืชทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559-2561 

พืชส าคัญ 
เนื้อทีเ่ก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 
ข้าว 2,963,638 2,842,382 3,015,046 1,083,073 976,778 1,078,212 829 829 848 
ข๎าวนาป ี 2,906,182 2,766,513 2,935,314 1,056,294 939,685 1,038,804 363 340 354 
ข๎าวนาปรัง 57,456 75,869 79,732 26,779 37,093 39,408 466 489 494 
พืชไร่ 190,907 184,857 178,278 802,378 764,483 775,048 13,180 13,759 14,890 
มันส าปะหลัง 153,279 138,092 131,108 525,544 496,034 463,598 3,429 3,592 3,536 
อ๎อยโรงงาน 30,746 27,896 28,973 271,791 247,998 291,466 8,840 8,890 10,060 
ข๎าวโพดเล้ียงสัตว์ 6,324 18,353 17,769 4,974 20,365 19,910 787 1,110 1,120 
ถั่วเหลือง 558 516 428 69 86 74 124 167 174 
สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น 242,138 256,868 298,307 53,903 64,741 77,059 3,981 5,631 4,796 
ยางพารา 233,677 248,097 288,899 46,964 54,581 65,291 201 220 226 
ปาล์มน้ ามัน 3,808 4,278 4,422 4,112 4,967 5,514 1,080 1,161 1,247 
ทุเรียน 2,215 2,349 2,527 1,265 2,655 3,280 571 1,130 1,298 
เงาะ 1,401 1,316 1,763 987 2,028 2,585 704 1,541 1,466 
ล าไย 758 696 696 281 372 389 371 534 559 
มะพร๎าว 279 132  294 138  1,054 1,045  
สวนผัก/ไม้ดอก/ไม้ประดับ 20,498 26,524 24,068 39,819 73,023 69,065 6,868 7,889 3,544 
หอมแดง 17,200 22,073 23,511 33,006 64,320 68,719 1,919 2,914 2,923 
กระเทียม 103 542 557 64 327 346 621 603 621 
มะเขือเทศ 266 263  592 588  2,226 2,236  
ข๎าวโพดหวาน 2,929 3,646  6,157 7,788  2,102 2,136  
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ตารางท่ี  8  ข๎อมูลการผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดจังหวัดศรีสะเกษ  

ประมงส าคัญ 
เนื้อทีเ่พาะเลี้ยง (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 
สัตว์น้ าจืดทุกชนิด 5,820 5,864 5,573 1,663 1,652 1,343 286 282 241 
 
ตารางท่ี 9   ข๎อมูลการผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดจังหวัดศรีสะเกษ  

ปศุสัตว์ส าคัญ 
จ านวนการเลี้ยง (ตัว) ปริมาณผลผลิต ผลผลิตต่อหน่วยการเลี้ยง 

2558 2559 2560 2558 2559(p) 2560 หน่วย 2558 2559 2560 หน่วย 
ไกํเนื้อ 708,987 807,632 952,073 3,496,358 3,862,350 3,516,908 ตัว 4.9 4.8 3.7 ตัว 
ไกํไขํ (ไขํไกํ) 89,834 30,712 23,030 22,534 23,625 13,910 พันฟอง 250.8 769.2 604 ฟอง 
ไกํพื้นเมือง 1,819,653 1,704,420 1,496,314 1,925,705 1,724,718 1,545,347 ตัว 1.1 1 1 ตัว 
โคเนื้อ 184,076 203,094 209,149 37,183 39,715 42,851 ตัว 0.2 0.2 0.2 ตัว 
สุกร 88,693 79,975 69,795 125,737 138,411 139,953 ตัว 1.4 1.7 2 ตัว 
เป็ดไขํ(ไขํเป็ด) 43,065 40,554 42,360 6,011 6,337 6,879 พันฟอง 139.6 156.3 162.4 ฟอง 
โคนม (น้ านมดิบ) 2,132 2,977 3,467 5,331 6,226 6,914 ตัน 2500.5 2091.4 1994.2 กก. 
เป็ดเนื้อ 187,426 175,498 184,259 239,499 243,475 251,944 ตัว 1.3 1.4 1.4 ตัว 
กระบือ 56,190 53,583 48,054 5,307 5,167 5,278 ตัว 0.1 0.1 0.1 ตัว 
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 ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 
 จังหวัดศรีสะเกษ  มีผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาอุตสาหกรรมปี 2559 เทํากับ 3 ,991 ล๎านบาท  อัตราการ
ขยายตัว ปี 2557 ร๎อยละ -17.93  ปี 2558 ร๎อยละ 13.96  ปี 2559 ร๎อยละ 10.47 มีมูลคําเศรษฐกิจด๎าน
อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นทุกปี มีโรงงานท่ีได๎รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม รวมท้ังส้ิน 546 โรงงาน 
เงินลงทุนรวม 12,996.43 ล๎านบาท มีการจ๎างงาน 5,224 คน แยกตามจ าพวกโรงงาน ได๎ดังนี้ 
ตารางที่  10  จ านวนโรงงานแตํละประเภท และเงินลงทุน 

ประเภท จ านวนโรงงาน เงินลงทุน (ล้านบาท) คนงาน (คน) 
จ าพวกท่ี 2 99 167.83 591 
จ าพวกท่ี 3 447 12,828.60 4,633 

รวม 546 12,996.43 5,224 
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2559 

ขนาดของโรงงาน 
 โรงงานสํวนใหญํเป็นโรงงานขนาดเล็ก (เงินลงทุนไมํเกิน 50 ล๎านบาท) จ านวน 495 โรงงาน คิด

เป็นร๎อยละ 90.66 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด  รองลงมาเป็นโรงงานขนาดกลาง (เงินลงทุนมากกวํา 50 ล๎านบาท  
ถึง 200 ล๎านบาท) จ านวน 43 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 7.88 ของจ านวนโรงงานท้ังหมดและโรงงานขนาดใหญํ  
(เงินลงทุนมากกวํา 200 ล๎านบาท) จ านวน 8 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 1.47 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด 
  ตารางที่ 11  จ านวนโรงงานแยกตามขนาดโรงงาน 

ขนาดโรงงาน จ านวนโรงงาน เงินลงทุน (ล้านบาท) คนงาน (คน) 
โรงงานขนาดเล็ก 495 3,859.83 4,072 
โรงงานขนาดกลาง 43 3,354.77 797 
โรงงานขนาดใหญํ 8 5,781.83 355 

รวม 546 12,996.43 5,224 
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2559 

 
ตารางที่   12  จ านวนโรงงานแยกตามขนาดโรงงาน 
ท่ี ล าดับ ประกอบกิจการ จ านวนโรงงาน เงินลงทุน คนงาน  
1 95(1) ซํอม เคาะพํนสีรถยนต์ 72 1,082.80 576 
2 9(1) สีข๎าว 51 2,442.01 716 
3 34(2) ท าวงกบประตูหน๎าตํางจากไม๎ 51 132.75 314 
4 58(1) ท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต 48 646.92 361 
5 9(6) ท ามันเส๎น 42 258.92 158 
6 64(12) ตัด เจาะ เช่ือมโลหะ/หลังคาเหล็กรีดลอน 22 221.67 118 
7 64(13) เช่ือมโลหะ 21 14.82 42 
8 2(1) อบข๎าวเปลือก/อบเมล็ดพืช 20 700.16 125 
9 3(4) ดูดทราย 19 38.88 68 
10 14 ผลิตน้ าแข็ง 19 221.73 158 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2559 
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แหล่งที่ต้ังโรงงาน 
โรงงานอุตสาหกรรมสํวนใหญํต้ังอยูํในเขตอ าเภอเมือง 119 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 21.80 ของจ านวน

โรงงานท้ังหมด  รองลงมา ได๎แกํ อ าเภอกันทรลักษ์  96 โรงงาน  คิดเป็นร๎อยละ 17.59 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด 
อ าเภอราษีไศล 57 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 10.44 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด อ าเภออุทุมพรพิสัย  55 โรงงาน     
คิดเป็นร๎อยละ 10.10 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด 

ตารางที่  13   ข๎อมูลจ านวนโรงงานแยกรายอ าเภอ 
ท่ี ชื่ออ าเภอ จ านวนโรงงาน เงินลงทุน (ล้านบาท) คนงาน (คน) 

1 เมือง 119 2,229.86 1,512 
2 กันทรลักษ์ 96 1,968.07 810 
3 ราษีไศล 57 440.34 323 
4 อุทุมพรพิสัย 55 658.63 483 
5 ขุนหาญ 40 1,427.26 494 
6 ขุขันธ์ 37 671.57 335 
7 กันทรารมย์ 34 455.90 230 
8 ไพรบึง 16 435.75 117 
9 เบญจลักษ์ 16 2,876.61 181 
10 พยุห์ 14 63.81 76 
11 ห๎วยทับทัน 12 382.13 121 
12 ศิลาลาด 9 8.12 36 
13 วังหิน 8 98.63 64 
14 โนนคูณ 6 1,094.10 124 
15 โพธิ์ศรีสุวรรณ 6 10.27 44 
16 ยางชุมน๎อย 5 126.10 97 
17 ปรางค์กูํ 4 3.85 16 
18 บึงบูรพ์ 4 11.14 78 
19 ภูสิงห ์ 4 7.93 21 
20 ศรีรัตนะ 3 7.31 59 
21 น้ าเกล้ียง 1 19.00 3 
22 เมืองจันทร์ - - - 
 รวม 546 12,996.43 5,224 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2559 
หมวดอุตสาหกรรม  
จากจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการท้ังหมด 546 โรงงาน สามารถแบํงเป็นหมวด

อุตสาหกรรมตามลักษณะการประกอบกิจการได๎ 21 หมวดอุตสาหกรรม โดยมีหมวดอุตสาหกรรมท่ีประกอบ กิจการ
มาก 5 อันดับแรก ดังนี้ 

1) หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร ได๎แกํ อุตสาหกรรมประเภทโรงสีข๎าว, อบเมล็ดพืช, ท ามันเส๎น แปูง
ขนมจีน เป็นต๎น จ านวน 130 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 23.81 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด 
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2) หมวดอุตสาหกรรมขนสํง ได๎แกํ อุตสาหกรรมประเภทซํอม เคาะพํนสีรถยนต์ , ซํอมเครื่องยนต์ เป็น
ต๎น จ านวน 77 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 14.10 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด 

3) หมวดอุตสาหกรรมไม๎และผลิตภัณฑ์จากไม๎ ได๎แกํ อุตสาหกรรมประเภทเล่ือยไม๎ , แปรรูปไม๎ ท าวง
กบประตู หน๎าตํางจากไม๎ เป็นต๎น จ านวน 74 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 13.55 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด   

4) หมวดอุตสาหกรรมอโลหะ ได๎แกํ อุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ เป็ นต๎น 
จ านวน 52 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 9.52 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด 

5) หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ ได๎แกํ อุตสาหกรรมประเภทกลึง เช่ือมโลหะ , ผลิตหลังคาเหล็ก
รีดลอน เป็นต๎น จ านวน 48 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 8.79 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด 
ตารางที่  14   ข๎อมูลจ านวนโรงงานแยกรายอ าเภอ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร 130 4,257.55 1,201 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 40 451.27 445 
3 อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 2 11.75 23 
4 อุตสาหกรรมส่ิงทอ 3 54.60 167 
5 อุตสาหกรรมเครื่องแตํงกาย 9 65.61 469 
6 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง - - - 
7 อุตสาหกรรมไม๎และผลิตภัณฑ์จากไม๎ 74 333.49 552 
8 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 9 9.03 213 
9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ - - - 
10 อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ - - - 
11 อุตสาหกรรมเคมี 8 43.37 66 
12 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 7 200.97 45 
13 อุตสาหกรรมยาง 12 1,487.86 264 
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 7 40.16 60 
15 อุตสาหกรรมอโลหะ 52 662.34 392 
16 อุตสาหกรรมโลหะ - - - 
17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 48 248.16 220 
18 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 25 81.07 123 
19 อุตสาหกรรมไฟฟูา - - - 
20 อุตสาหกรรมขนสํง 77 1,234.35 650 
21 อุตสาหกรรมอื่นๆ 43 3,814.79 334 
 รวม 546 12,996.43 5,224 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2559 
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อุตสาหกรรมส่งออก   
1. บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม๎ง จ ากัด ประกอบกิจการโรงสีข๎าว  
2. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สหสยามฟาร์ม ประกอบกิจการต๎มนึ่งหรืออบพืช, การผสมแปูงและน้ าส๎มสายชู  
3. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด โรงสีข๎าวตั้งแซเยี้ยง ประกอบกิจการโรงสีข๎าว  
4. บริษัท เอี่ยมศิริแปูงมัน จ ากัด ประกอบกิจการผลิตแปูงมันส าปะหลัง 
5. บริษัท พัฒนกิจ วู๏ดชิพ จ ากัด ประกอบกิจการผลิตช้ินไม๎สับจากไม๎ยูคาลิปตัสเพื่อจ าหนําย  
อุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนต้ังแต่  200 ล้านบาทขึ้นไป    

1. บริษัท โรงสีหิรัณย์เจริญ จ ากัด ประกอบกิจการสีข๎าว ต้ังอยูํ ท่ี ถ.กันทรลักษ์ -เดชอุดม ม.5  
ต.ทําคล๎อ  อ.เบญจลักษ์  จ.ศรีสะเกษ  เงินลงทุน 217 ล๎านบาท  คนงาน 15 คน 

2. บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จ ากัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟูา ก าลังการผลิต 2.99     
เมกะวัตต์  จากเซลล์แสงอาทิตย์  ต้ังอยูํท่ี  ถ.ศรีสะเกษ-คูซอด  ม.4  ต.หญ๎าปล๎อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เงินลงทุน  
362 ล๎านบาท  คนงาน  20 คน 

3. บริษัท เอี่ยมศิริแปูงมัน จ ากัด ประกอบกิจการผลิตแปูงมันส าปะหลัง ต้ังอยูํท่ี 49 ม.11 ต.จานใหญํ     
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เงินลงทุน 670.90 ล๎านบาท คนงาน 77 คน 

4. บริษัท ต้ังแซเยี้ยง กรีน พาวเวอร์ จ ากัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟูาจากเช้ือเพลิงชีวมวล 
ต้ังอยูํท่ี 71/2 ม.7 ต.โนนค๎อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ เงินลงทุน 850 ล๎านบาท คนงาน 34 คน 

5. บริษัท เอสพีพี โฟร์ จ ากัด  ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟูาจากเซลล์แสงอาทิตย์ ต้ังอยูํท่ี ม.2   
ต.ทําคล๎อ  อ.เบญจลักษ์  จ.ศรีสะเกษ เงินลงทุน  892.40 ล๎านบาท  คนงาน  29  คน 

6. องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประกอบกิจการผลิตยางแทํง STR 20 ต้ังอยูํท่ี  
ม.4,5,7  ต.ไพร  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ เงินลงทุน 1,154.60  ล๎านบาท  คนงาน 120 คน 

7. บริษัท เอสพีพี ทรี จ ากัด  ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟูาจากเซลล์แสงอาทิตย์ ต้ังอยูํท่ี  ม.2   
ต.ทําคล๎อ  อ.เบญจลักษ์  จ.ศรีสะเกษ เงินลงทุน  1,189.92 ล๎านบาท  คนงาน  37  คน 

8. บริษัท ไพรบึงพืชผล จ ากัด  ประกอบกิจการสีข๎าว ต้ังอยูํท่ี 88 ม.11 ต.ส าโรงพลัน อ.ไพรบึง  
จ.ศรีสะเกษ  เงินลงทุน 275 ล๎านบาท  คนงาน 30 คน 

   
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

   จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดท่ีเพียบพร๎อมไปด๎วยแหลํงทํองเท่ียว ไมํวําจะเป็นแหลํงทํองเท่ียวทางธรรมชาติ
แหลํงทํองเท่ียวทางธรรมชาติ แหลํงทํองเท่ียวทางประวัติศาสตร์ แหลํงทํองเท่ียวทางวัฒนธรรม แหลํงทํองเท่ียวเพื่อ
นันทนาการ แหลํงทํองเท่ียวเชิงเกษตร และแหลํงทํองเท่ียวเกี่ยวกับการกีฬา ซึ่งสถานการณ์ด๎านการทํองเท่ียวของ
จังหวัดในชํวง 5 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม - พฤษภาคม 2560) เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีกํอนหน๎า  
(ปี 2559) พบวํา อัตราการเข๎าพักโดยเฉล่ียร๎อยละ 59.00 เพิ่มข้ึนร๎อยละ +2.61 มีจ านวนผ๎ูเย่ียมเยือน 799,565 คน 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร๎อยละ +4.24 เป็นผ๎ูเย่ียมเยือนชาวไทย 790,397 คน ชาวตํางชาติ 9,168 คน มีรายได๎จากผ๎ูเยี่ยม
เยือน 1,090.49 ล๎านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร๎อยละ +7.64 แบํงเป็นรายได๎จากผ๎ูเยี่ยมเยือนชาวไทย 1,067.10 ล๎าน
บาท ชาวตํางชาติ 23.39 ล๎านบาท และในอนาคตคาดการณ์วํา ปี 2562 สถิตินักทํองเท่ียวของจังหวัดศรีสะเกษ ท้ัง
จ านวนนักทํองเท่ียวและรายได๎จากการทํองเท่ียวจะมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีกํอนหน๎า 
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ตารางที่  15 ข๎อมูลแหลํงทํองเท่ียวของจังหวัดศรีสะเกษ แยกตามประเภทการทํองเท่ียว 
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว รายชื่อแหล่งท่องเที่ยว 

1.แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ (Natural Attraction) 

1. แกํงพระพุทธบาท 

 2. แกํงอารมย์ 
 3. ห๎วยตามาย 
 4. พลาญจ าปา 
 5. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 6. ถ้ าขุนศรี (อุทยานแหํงชาติเขาพระวิหาร) 
 7. น้ าตกขุนศรี (อุทยานแหํงชาติเขาพระวิหาร) 
 8. น้ าตกซ้ าไทร 
 9. น้ าตกภูละออ 
 10. น้ าตกส าโรงเกียรติ 
 11. น้ าตกห๎วยจันทร์หรือน้ าตกกันทรอม 
 12. น้ าตกห๎วยวังใหญํ 
 13. น้ าตกห๎วยสวาย 
 14. ผามออีแดง 
 15. แมํน้ ามูล 
 16. ล าน้ าเสียว 
 17. ล าห๎วยทับทัน (ต.บึงบูรพ์) 
 18. เส๎นทางเดินปุาศึกษาธรรมชาติท่ีน้ าตกภูละออ 
 19. หนองไพรบึง (นกเป็ดน้ า) 
 20. ห๎วยคล๎า 
 21. หาดนางเหงา 
2. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 1. กูํแก๎วส่ีทิศบ๎านหว๎าน 
(Historical Attraction) 2. กูํสมบูรณ์ 
 3. ตึกขุนอ าไพพาณิชย์ 
 4. สถูปคํู 
 5. สระตราว (อุทยานแหํงชาติเขาพระวิหาร 
 6. ปราสาทโดนตวล 
 7. ปราสาทตาเล็ง 
 8. ปราสาทต าหนักไทร หรือปราสาททามจาน 
 9.ปราสาทบ๎านปราสาท 
 10. ปราสาทบ๎านสมอ 
 11. ปราสาทปรางค์กูํ 
 12. ปราสาทเมืองจันทร์ 
 13. ปราสาทหินวัดสระก าแพงน๎อย 
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ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว รายชื่อแหล่งท่องเที่ยว 
 14. ปราสาทหินวัดสระก าแพงใหญํ 
 15. ปุาดงบก (วัดปุาดงบก) 
3. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  1. พุทธสถานศีรษะอโศก 
(Cultural Attraction) 2. วัดถ้ าสระพงษ์ 
 3. วัดไพรพัฒนา 
 4. วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต) 
 5. วัดสิเรียมพุทธาราม 
 6. ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ 
 7. ศูนย์ศิลปาชีพ ห๎วยทับทัน 
 8. หมูํบ๎านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ 
 9. หมูํบ๎านทํองเท่ียวเชิงเกษตรบ๎านซ าขี้เหล็ก 
 10. หมูํบ๎านทับทิมสยาม 06 
 11. พระพุทธบาทภูฝูาย 
 12. วัดปุามหาเจดีย์แก๎ว (วัดล๎านขวด) 
 13. วัดปราสาทเยอเหนือ 
 14. วัดปุาศรีมงคล 
 15. วัดรอยพระพุทธบาท ภูสิงห์ 
 16. วัดศรีบึงบูรพ์ 
 17. พระธาตุเรืองรอง 
 18. วัดบ๎านหนองอารี 
4. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ 1. เขื่อนห๎วยขนุน 
(Recreational Attraction 2. ดํานตรวจคนเข๎าเมืองชํองสะง า 
 3. ดํานตรวจคนเข๎าเมืองชํองอานม๎า 
 4. ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 5.สวนลิงบ๎านหว๎าน 
 6. เขื่อนตาจู 
 7. ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ า ศรีสะเกษอควาเรียม 
 8. สวนสัตว์ศรีสะเกษ 
 9. ไรํตองทรัพย ์
 10. ถนนคนเดินศรีสะเกษ 
 11. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 12. หาดส าราญ 
 13. อํางเก็บน้ าห๎วยตึ๊กชู 
 14. เขื่อนราษีไศล 
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ตารางที ่16    ข๎อมูลเทศกาลและปฏิทินกิจกรรมการสํงเสริมการทํองเท่ียวของจังหวัดศรีสะเกษ 
ล าดับ ชื่องาน ช่วงเวลาการจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรม 

1 งานกาชาดและงานปีใหมํ ธันวาคม – มกราคม สนามหน๎าศาลากลางจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 - งานออกร๎านกาชาด จับฉลาก กาชาด งานแสดงบนเวที 
 - งานออกร๎านสินค๎าราคาถูก งานตักบาตรรับปีใหมํ 

2 งานเทศกาล “ปลาดุกเผา 
สะเดาหวาน” อ าเภอปรางค์กูํ 

ธันวาคม – มกราคม สนามหน๎าท่ีวําการอ าเภอ
ปรางค์กูํ 

 - กิจกรรมร๎านค๎าชุมชน(OTOP) ในเขตเทศบาลปรางค์กูํ 
 - การประกวดร๎องเพลง การแสดงดนตรี 
 - การแขํงขันกีฬาพื้นบ๎าน 

3 งานประเพณีบุญคูณลาน
งานกุ๎มข๎าวใหญํ 

มกราคม หอประชุมอ าเภอโนนคูณ 
สนามกีฬาอ าเภอโนนคูณ 

1.การออกร๎านนิทรรศการของสํวนราชการ 
2.การจ าหนํายสินค๎าผลิตภัณฑ์ชุมชน / จ าหนํายข๎าวเปลือก 
3.การประกวดพานบายศรี / ประกวดสานสุํมไกํ 
4.ประกวดไกํพื้นเมือง / ไกํยักษ์ 
5.ประกวดกลองยาว / แขํงขันส๎มต าลีลา 
6.ประกวดขับร๎องสรภัญญะ / ประกวดหมอสูตรขวัญ 
7.พาแลงกับข๎าวอีสาน / การแสดงบนเวที /  หมอล าวงใหญํ 

4 งานบุญข๎าวจี่กองข๎าวใหญํ กุมภาพันธ์ สนามท่ีวําการอ าเภอ        
กันทรลักษ์ 

1.งานบุญข๎าวจี่ งานกองข๎าวใหญํ 
2.งานโรตารี่เกษตรแฟร์ เทศกาลผลไม๎อ าเภอ 

5 งานประเพณี บุญเดือนสาม วันข้ึน 12 ค่ า เดือน 3 วัดสระก าแพงใหญํ อ.อุทุมพร
พิสัย 

 - กราบขอพรจากพระมงคลวุฒ (หลวงปุูเครื่อง สุภัทโท)อดีตเจ๎าอาวาสวัด
สระก าแพงใหญ ํ
 - กราบขอพรหลวงพํอนาคปรก อายุกวํา 1,000 ปี 

6 งานประเพณี แหํพระเวส-ฟัง
เทศน์มหาชาติ 

วันแรม 14 ค่ า เดือน 3 วัดระกา ต.พิมาย อ.ปรางค์กูํ  - ต้ังขบวนแหํเข๎าเมือง โดยช๎าง ม๎า และ รถ 
 - พิธีบวชชีพราหมณ์ เทศก์มาลัยหมื่น มาลัยแสน 
 - เทศก์มหาชาติแบบทรงเครื่องประยุกต์ โดยหมอล าแสดงประกอบ ครบ 
13 กัณฑ์ 1,000  คาถา 

7 งานวันหอมแดงอ าเภอยางชุม
น๎อย 

กุมภาพันธ์ สนามหน๎าท่ีวําการอ าเภอยาง
ชุมน๎อย 

1.กิจกรรมออกร๎านสินค๎า OTOP  
2.การแสดงละครประวัติศาสตร์ 
3.การแสดงบนเวที 
4.การประกวดแมํบ๎านหางเครื่อง 
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ล าดับ ชื่องาน ช่วงเวลาการจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรม 
5.การประกวดธิดาหอมแดง 
6.การประกวดนางงามดอกหอมบาน 
7.การประกวดมิสหอมแดง 
8.การแขํงขันส๎มต าลีลา 
9.การประกวดร๎องเพลง 
10.การแขํงขันกีฬาพื้นบ๎าน 

8 เทศกาลหอมแดงวังหิน กุมภาพันธ์ สนามท่ีวําการอ าเภอวังหิน 1.ประกวดขบวนแหํ 
2.ประกวดผลผลิตหอมแตํละต าบล 
3.สินค๎า OTOP ของอ าเภอ 
4.การแสดงพื้นบ๎าน ประกวดร๎องเพลง 

9 งานพริกของดีกันทรารมย์ กุมภาพันธ์ สนามท่ีวําการอ าเภอ      
กันทรารมย์ 

1.ประกวดขบวนแหํ 
2.ประกวดพริกสวยแตํละต าบล 
3.สินค๎า OTOP ของดีงานพริก 
4.การแสดงพื้นบ๎าน ประกวดร๎องเพลง 

10 งานเทศกาลดอกล าดวนบาน มีนาคม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ศรีสะเกษ 

1.ทานพาแลง ชมการแสดง แสง สี เสียง  ศรีพฤทเธศวร 
2.ร๎านจ าหนํายสินค๎า OTOP  
3.นิทรรศการจากหนํวยงานภาครัฐภาคเอกชน 
4.เส๎นทางเดินศึกษาธรรมชาติกลางปุาล าดวน 40,000 ต๎น 

11 งานประเพณี ย๎อนร าลึก ข้ึน 2 
ค่ าเดือน 5  
(ศิวะราตรี ศรีพฤทเธศวร) 

ข้ึน 2 ค่ าเดือน 5 ปราสาทสระก าแพงใหญํ 1.บวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ณ ปราสาทสระก าแพงใหญ ํ
2.ทานพาแลง ชมการแสดง แสง สี เสียง  ศรีพฤทเธศวร 
3.ประกวดธิดาศรีพฤทเธศวร 

12 งานรดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุ
เทศกาลสงกรานต์ 

เมษายน และสนามหน๎าท่ีวําการอ าเภอ
ทุกอ าเภอ 

1.สรงน้ าพระพุทธรูปคํูบ๎านคํูเมือง 
2.รดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุ 
3.การละเลํนพื้นบ๎าน 

13 งานประเพณี วันสงกรานต์ 13-15 เมษายน วัดสระก าแพงใหญํ 
อ.อุทุมพรพิสัย 

1.สรงน้ าขอพรหลวงพํอนาคปรก 
2.ประกวดเทพีสงกรานต์ 
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ล าดับ ชื่องาน ช่วงเวลาการจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรม 
14 งานประเพณี วันสงกรานต์ 

รดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุ 
13-15 เมษายน อ าเภอพยุห์ 1.รดน้ าขอพรผู๎สูงอายุ / ตรวจสุขภาพ 

2.ประกาศเกียรติคุณผู๎สูงอาย ุ
15 งานประเพณีบุญบั้งไฟ พฤษภาคม 1.สนามหน๎าท่ีวําการอ าเภอ 

ราษีไศล 
2.สนามหน๎าท่ีวําการอ าเภอ 
ศิลาลาด 

1.ประกวดขบวนแหํเซิ้งบั้งไฟ 
2.ประกวดบั้งไฟเอ๎งาม 
3.แขํงขันบั้งไฟข้ึนสูงสุด/นานท่ีสุด 
4.การแสดงและการละเลํนพื้นบ๎าน 
5.การประกวดบั้งไฟล๎านของแตํละหนํวยงาน 
6.การประกวดฟูอนร าของแตํละหนํวยงาน 

16 งานประเพณีบุญบั้งไฟ มิถุนายน 1.สนามหน๎าท่ีวําการอ าเภอ   
ยางชุมน๎อย 

1.ประกวดขบวนแหํเซิ้งบั้งไฟ 
2.ประกวดบั้งไฟเอ๎งาม 
3.แขํงขันบั้งไฟข้ึนสูงสุด/นานท่ีสุด 
5.การประกวดบั้งไฟโบราณ 
6.การประกวดฟูอนร าของแตํละชุมชน 

17 งานเทศกาลผ๎าไหมบึงบูรพ์ มิถุนายน 1.สนามหน๎าท่ีวําการอ าเภอ   
บึงบูรพ์ 

1.ประกวดขบวนแหํ และงานประกวดดนตรี 
2.ประกวดผ๎าไหมมัดหมี่ ผ๎าไหมช้ัน1 และผ๎าทอมือท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ 

18 งานเทศกาลเงาะทุเรียนและ
ผลไม๎ของดีศรีสะเกษ 

มิถุนายน/กรกฎาคม สนามหน๎าศาลากลางจังหวัด
ศรีสะเกษ 

1.งานแสดงบนเวที 
2.การออกร๎านจ าหนํายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพืชผักผลไม๎ในจังหวัด 
3.ร๎านจ าหนํายสินค๎า OTOP  
4.นิทรรศการจากหนํวยงานภาครัฐภาคเอกชน 
5.ประกวดขบวนแหํ และงานประกวดดนตรี 

19 งานประเพณีบุญเข๎าพรรษา กรกฎาคม อ าเภอพยุห์ 1.ประกวดขบวนแหํต๎นเทียน 
2.ถวายสังฆทาน 
3.ถวายภัตตาหารเพล 

20 งานเทศกาลของดีศรีขุนหาญ กรกฎาคม สนามกีฬา  - วงกลมอ าเภอ   
ขุนหาญ 

1.งานแสดงบนเวที งานประกวดวงดนตรี 
2.การออกร๎านจ าหนํายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพืชผักผลไม๎ 
3.การแขํงขันกีฬาของแตํละต าบล 
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ล าดับ ชื่องาน ช่วงเวลาการจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรม 
4.นิทรรศการจากหนํวยงานภาครัฐภาคเอกชน 
5.ประกวดขบวนแหํ  

21 วันสารทจีน สิงหาคม ทุกชุมชนในพื้นท่ีจังหวัด 1.ท าบุญตามประเพณีด้ังเดิม 
2.การรักษาประเพณีท่ีเคยปฏิบัติสืบทอดมา 

22 ประเพณีแขํงเรือยาวล าน้ ามูล     
ราษีไศล 

กันยายน ท่ีวําการอ าเภอราษีไศล 1.การแขํงขันเรือยาวฝีพายมือดีจากทั่วประเทศ 
2.การละเลํนพื้นบ๎าน ณ หาดทรายริมน้ า 
3.กิจกรรมการแขํงขันท่ีเกี่ยวข๎องกับล าน้ ามูล 

23 งานประเพณีแซนโฎนตา ตุลาคม ท่ีวําการอ าเภอขุขันธ์ 1.บวงสรวง เซํนไหว๎บรรพบุรุษ 
2.พิธีกรรมตามแบบขอมโบราณ 

24 งานบุญออกพรรษา ตุลาคม ทุกชุมชนในพื้นท่ีจังหวัด 1.กิจกรรมงานประเพณีตํางๆเน่ืองในวันออกพรรษา 
2.การเตรียมงานทอดถวายผ๎ากฐิน 

25 งานประเพณีลอยกระทง พฤศจิกายน อ าเภอพยุห์ 1.ประกวดขบวนแหํ 
2.ประกวดนางนพมาศ 
3.ประกวดกระทง 

26 งานประเพณีลอยกระทง ข้ึน 15 ค่ า เดือน 12 วัดสระก าแพงใหญํ 1.ประกวดขบวนแหํ 
2.ประกวดธิดานพมาศ 
3.ประกวดกระทง 
4.ประกวดขับร๎องเพลงไทย-ลูกทุํง 

27 งานประเพณีลอยกระทง พฤศจิกายน สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษาและแหลํงน้ าส าคัญทั่ว
จังหวัด  

1.ประกวดขบวนแหํ 
2.ประกวดนางนพมาศ 
3.ประกวดกระทง 
4.แสดงพลุและดอกไม๎ไฟ 
5.รํวมลอยกระทงสักการะพระแมํคงคา 

28 งานเทศกาลรับปีใหมํ ธันวาคม ทุกชุมชนในพื้นท่ีจังหวัด กิจกรรมงานประเพณีตํางๆเน่ืองในเดือนสํงท๎ายปีเกํา 
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 เทศกาลและงานประเพณีที่ส าคัญ 
1. เทศกาลดอกล าดวนและประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ 
ในชํวงเดือนมีนาคมของแตํละปี ดอกล าดวนซึ่งเป็นพันธุ์ไม๎มงคลพระราชทานและเป็นต๎นไม๎/ดอกไม๎ประจ า

จังหวัดศรีสะเกษ มีขึ้นอยูํตามธรรมชาติโดยท่ัวไปโดยเฉพาะในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อันเป็นสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์แหํงแรกของประเทศ
ไทย ท่ีมีต๎นล าดวนมากกวํา 50,000 ต๎นได๎ออก
ดอกบานสะพรั่ง สํงกล่ินหอมอบอวลไปท่ัวท้ัง
เมือง เปรียบเสมือนเมืองในเทพนิยาย 
 จังหวัดศรีสะเกษได๎รํวมกับมูลนิธิสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์, การทํองเท่ียวแหํง
ประเทศไทย ,องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ภาคเอกชน และสํวนราชการทุกหนํวยงาน
ภายในจังหวัดศรีสะ เกษ ก าหนดจัดงาน
เทศกาลดอกล าดวนบาน สืบสานประเพณีส่ีเผํา
ไทศรีสะเกษข้ึน ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ในชํวงเดือนมีนาคมของทุกปี 

ความโดดเดํนของเทศกาลคือการแสดงประกอบแสง สี เสียง ชุด ศรีพฤทเธศวร ซึ่งเป็นการแสดงท่ีย๎อนยุค
บอกเลําต านานของการสร๎างเมืองศรีสะเกษ หรือ เมืองศรีนครล าดวน ในอดีต นับเป็นการแสดงละครกลางแจ๎ง

สมบูรณ์แบบท่ีสุดรายการหนึ่งของประเทศไทย 
ประกอบด๎วยนักแสดงจ านวนกวํา 1,000คน และ
ชุดการแสดงหลายรายการ โดยเฉพาะ ระบ า
ศรีพฤทเธศวร ซึ่งเป็นการแสดงนาฏยศิลป์ ท่ี
ได๎รับการออกแบบโดยกรมศิลปากร นอกจากนั้น 
ยังมีการแสดงดนตรี การฟูอนร า และศิลปะ
พื้นบ๎านของชน 4 เผําไทยศรีสะเกษ ได๎แกํ ลาว 
กูย เยอ และ เขมร ซึ่งเป็นกลํุมชาติพันธุ์ด้ังเดิม
ท่ีต้ังถิ่นฐานอยูํในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ และ
ระหวํางชมการแสดงนักทํองเท่ียวจะได๎สัมผัสกับ

รสชาติอาหารพื้นเมืองในบรรยากาศการรับประทานอาหารแบบ พาข๎าวแลง หรือการรับประทานอาหารมื้อค่ า 
ทํามกลางกล่ินหอมของดอกล าดวน 

2. เทศกาลงานเงาะ ทุเรียนภูเขาไฟ และของดีศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นแผํนดินทองแหํงอีสานใต๎ เนื่องจากมีสภาพดินท่ีอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเขตท่ีราบ

ลํุมน้ ามูลและเขตท่ีราบลํุมตอนกลางของจังหวัดในบริเวณท่ีเรียกวํา ดงภูดินแดง ท่ีมีลักษณะดินเป็นดินรํวนปนทราย
สีแดง(จึงเรียกวํา ดงดินแดง หรือ ภูดินแดง )มีความอุดมสมบูรณ์สูง สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญได๎ ภูดินแดง
เป็นภูเขาไฟเกําท่ีมีพื้นท่ีกว๎างขวาง อยูํลึกเข๎ามาจากแนวเทือกเขาพนมดงรักชายเขตแดนไทยกับกัมพูชาเป็นรอยตํอ
ของอ าเภอเบญจลักษณ์ อ าเภอน้ าเกล้ียง อ าเภอศรีรัตนะ อ าเภอขุนหาญและอ าเภอกันทรลักษณ์เขตนี้จึงเป็นยํานท่ี
ปลูกพืชสวนส าคัญๆ ได๎ผลดี เชํน เงาะ ทุเรียน มังคุดลองกอง มะยงชิด สะตอ ยางพารา ล าไย ล้ินจ่ีมะปรางหวาน 
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กระท๎อน ส๎มโอ มะมํวง โดยเฉพาะ การผลิตเงาะและทุเรียน จังหวัดศรีสะเกษถือเป็นแหํงผลิตแหํงแรก และเป็น
แหลํงใหญํท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพื้นท่ีปลูกกวํา 7,000 ไรํ เงาะท่ีผลิตเป็นพันธุ์เงาะโรงเรียน สํวน

ทุเรียนเป็นพันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี จึงเป็น
แหลํงพืชสวนและผลไม๎อันเป็นผลิตผลทาง
การเกษตรเพื่อการสํงออกแหลํงใหญํท่ีส าคัญ
แหํงหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนั้น ยังมี
พืชผลอื่นๆ ท่ีออกผลตลอดท้ังปี 
 ดังนั้น ในเ ดือนมิถุนายนของทุกปี
จังหวัดศรีสะเกษจึงก าหนดเป็นชํวงเทศกาล
เงาะทุเรียนภูเขาไฟ และของดีศรีสะเกษเพื่อ
สํงเสริมการทํองเทียวเชิงเกษตรและการทํอง
เทียวเชิงนิเวศของจังหวัดรวมท้ังการเผยแพรํ

ช่ือเสียงของผลไม๎และพืชผลทางการเกษตรจากศรีสะเกษมีขบวนรถบุปผาชาติประดับด๎วยผลไม๎กิจกรรมคาราวาน
การทํองเทียวชมสวนและชิมผลไม๎ไปตามสวนในพื้นท่ีเพาะปลูกส าคัญ เชํน ในเขตอ าเภอกันทรลักษ์และอ าเภอขุน
หาญ รวมท้ังการจ าหนํายผลไม๎และพืชผลทางการเกษตรคุณภาพดี ราคายํอมเยา 
 3.งานประเพณีแซนโฎนตา งานบุญสารทเดือนสิบของชาวไทยเขมร 
 เทศกาลงานบุญประเพณีแซนโฎนตา หรือประเพณีเซํนผีปูุตาในเดือนสิบ หรือถ๎าเรียกกันแบบเต็มๆ ตามช่ือ
เรียกของชาวไทยเขมรวํา แซนโฎนตาแคเบ็น หมายถึง การเซํนผีปูุตาเดือนสิบหรืองานบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งชาวไทย
เขมรทุกท่ีท่ัวระแหงไมํวําในไทยหรือฝ่ังกัมพูชาจะต๎องประกอบกิจประเพณีพิธีกรรมงานบุญนี้เพื่ออุทิศสํวนกุศลแกํ
ญาติ  พี่น๎องท่ีลํวงลับไปแล๎วเป็นประจ าทุกปี ปัจจุบันในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได๎มีการจัดงานประเพณี  
แซนโฎนตาขึ้นเป็นประจ าทุกปี ท้ังนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท่ีดีงามและถือเป็นวันครอบครัวอีกวันหนึ่งของคน
ไทยเขมรประจวบกับในอ าเภอนี้และอ าเภอใกล๎เคียงมีชาวไทยเขมรอาศัยอยูํเป็นจ านวนมากจึงถือจัดงานประเพณีนี้
เป็นเอกลักษณ์งานประจ าอ าเภอขุขันธ์ โดยงานนี้จะมีกิจกรรมตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับประเพณีแซนโฎนตาและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่นชาวไทยเขมรอยํางมากมาย 
 แหล่งท่องเที่ยวส าคัญและมีชื่อเสียงในจังหวัดศรีสะเกษ 

1.น้ าตกภูลออ 
เป็นน้ าตกขนาดเล็กอยูํในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา

พนมดงรัก ต าบลเสาธงชัย การเดินทางใช๎เส๎นทาง
หมายเลข 221  (กันทรลักษ์ -ผามออีแดง) ระยะทาง
ประมาณ 23 กิโลเมตร ถึงบ๎านภูมิซรอล - น้ าตกส าโรง
เกียรติประมาณ 8 กิโลเมตรแล๎วเล้ียวซ๎ายสํูน้ าตกภูละออ
อีก 2.5 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอดสายสามารถ
ทํองเท่ียวได๎ในชํวงเดือนเมษายน -กุมภาพันธ์ ทางเดินเข๎า
จากบริเวณลานจอดรถถึงน้ าตกในระยะทางไป-กลับ 4 
กิโลเมตร ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นเส๎นทางท่ีให๎ความรู๎เรื่อง
พืชพันธุ์และสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเหมาะแกํการทํองเท่ียวในลักษณะเดินปุาศึกษาธรรมชาติ 
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2.น้ าตกส าโรงเกียรติ 
น้ าตกส าโรงเกียรติ เป็นน้ าตกท่ีมีช่ือเสียงแหํงหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ต้ังอยูํในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาพนม

ดงรัก ในท๎องท่ีต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ หํางจากตัวจังหวัดประมาณ 81 กิโลเมตร น้ าตกส าโรงเกียรติ เดิมช่ือวํา 
“น้ าปีศาจ” ซึ่งต้ังตามช่ือหนํวยทหารพรานท่ีมีสมญานามวํา 
“หนํวยปีศาจ” ซึ่งได๎ใช๎น้ าตกแหํงนี้เป็นท่ีต้ังหนํวยปฏิบัติการ 
กระท่ังถึงปี พ.ศ. 2549 เมื่อมีการปรับปรุงพื้นท่ีให๎เป็นแหลํง
ทํองเท่ียว น้ าตกปีศาจก็ได๎เปล่ียนช่ือเป็น “น้ าตกส าโรง
เกียรติ” ตามช่ือหมูํบ๎านนับแตํบัดนั้น น้ าตกส าโรงเกียรติ มี
ต๎นก าเนิดจากภูเขากันทุง บนเทือกเขาบรรทัด เป็นน้ าตก
ขนาดกลาง ตกจากหน๎าผาสูง 8 เมตร ลักษณะอันโดดเดํน
ของน้ าตกแหํงนี้คือ     ท่ีด๎านบนของน้ าตกจะเป็นธารน้ าซึ่ง
ไหลไปตาม ลานหิน ดูสวยงามมากโดยเฉพาะชํวงฤดูฝน 
ส าหรับบรรยากาศโดยรอบน้ าตกนั้นรํมรื่นไปด๎วยพันธุ์ไม๎

น๎อยใหญํ เหมาะแกํการท ากิจกรรมพักผํอนหยํอนใจ ไมํวําจะเป็นการปูเส่ือนั่งรับประทานอาหาร การลงเลํนน้ า หรือ
การถํายภาพทิวทัศน์อันสวยงามของน้ าตกตามจุดตํางๆ เชํนเดียวกับน้ าตกหลายๆ แหํง น้ าตกส าโรงเกียรติจะมี
สายน้ าไหลชํุมฉ่ าให๎สัมผัสกันอยํางจุใจในชํวงหน๎าน้ า โดยชํวงเวลาท่ีเหมาะแกํการทํองเท่ียวคือ ต้ังแตํเดือนกันยายน 
– กุมภาพันธ์ของทุกปี 

3.น้ าตกห้วยจันทร์ 
น้ าตกห๎วยจันทร์ หรือ น้ าตกกันทรอม ต้ังอยูํท่ีบ๎าน

น้ าตกห๎วยจันทร์ ต าบลห๎วยจันทร์ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ อยูํหํางจากตัวอ าเภอขุนหาญ 24 กิโลเมตร หรือหําง
จากตัวจังหวัด 85 กิโลเมตร แตํเดิมนั้นภายในบริเวณน้ าตก
มีต๎นจันทน์แดงและจันทร์ขาวขึ้นอยูํหนาแนํน จึงได๎ช่ือวํา 
“น้ าตกห๎วยจันทร์” น้ าตกแหํงนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแหลํง
ทํองเท่ียว ท่ีนําสนใจของจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากสามารถ
เข๎าถึงได๎งําย เพราะต้ังอยูํริมถนนทางหลวงแผํนดิน น้ าตก      
ห๎วยจันทร์ มีต๎นก าเนิดจาก   ภูเสลา บนเทือกเขาบรรทัด ไหลลงสํูแมํน้ ามูลท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ น้ าตก
ห๎วยจันทร์เป็นน้ าตกท่ีสวยงาม มีน้ าตลอดท้ังปี  แตํถ๎าต๎องการสัมผัสสายน้ าได๎อยํางจุใจแล๎วลํะก็ ขอแนะน าให๎
เดินทางมาในชํวงเดือนกันยายน – กุมภาพันธ์ บริเวณโดยรอบน้ าตกรํมรื่นด๎วยพันธุ์ไม๎ปุานานาชนิด มีลมพัดเย็น
สบายตลอดเวลา จึงเหมาะแกํการพักผํอนหยํอนใจ ส าหรับกิจกรรมยอดนิยมคงหนีไมํพ๎นการลงเลํนน้ า ซึ่งท่ีนี่มีจุดท่ี
สามารถเลํนน้ าได๎อยํางสนุกสนาน สํวนการน าอาหารเข๎ามารับประทานภายในบริเวณน้ าตก ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ี
ได๎รับความนิยมไมํแพ๎กัน ท้ังนี้นักทํองเท่ียวสามารถปูเส่ือนั่งรับประทานริมธารน้ า หรือจะใช๎บริการศาลาเล็กๆ ท่ีต้ัง
เรียงรายอยูํเป็นระยะก็ได๎เชํนกัน 
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4.ผามออีแดง (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร) 
ต้ังอยูํในพื้นท่ีอุทยานแหํงชาติเขาพระวิหาร ต าบล

เสาธงชัย อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยูํบริเวณ
ใกล๎เคียงกับทางเดินขึ้นปราสาทเขาพระวิหาร เป็นหน๎าผาสูง
ชัน กั้นเขตแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ตลอดแนวผา
มออีแดงมีระยะประมาณ 300 เมตร เป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็น
ทัศนียภาพของแผํนดินประเทศกัมพูชาท่ีอยูํต่ าลงไปอยํางเป็น
มุมกว๎าง มีฝูงค๎างคาวในยามพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณ
ใกล๎เคียงมีเส๎นทางศึกษาธรรมชาติ ชมโบราณสถานสถูปคํู
รูปทรงส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ สํวนบนกลมข๎างในเป็นโพรง ส าหรับบรรจุส่ิงของสร๎างด๎วยหินทรายแดง ขนาดกว๎าง 1.93 
เมตร ยาว 4.2 เมตร ซึ่งเช่ือกันวําเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ 

การเข๎าชมผามออีแดง มีเส๎นทางรถยนต์เข๎าถึงเป็นสถานท่ีรองรับนักทํองเท่ียวในทุกฤดูกาล เปิดให๎
นักทํองเท่ียวเข๎าชมได๎ทุกวัน ต้ังแตํเวลา 05.00-16.30 น.  

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ   
ชาวไทย :  

ผ๎ูใหญํ 40 บาท  
เด็ก  20  บาท   

ชาวต่างชาติ :  
ผ๎ูใหญํ   400  บาท  
เด็ก  200  บาท 

 
5.จุดชมวิวผาพญากูปรี 
จุดชมวิวพญากูปรี ต้ังอยูํริมถนนบ๎านแซรไปร์ -ชํอง

สะง า ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ หําง
จากจุดผํานแดนถาวรไทย-กัมพูชา ชํองสะง า ประมาณ 4 กม. 
โดยจุดชมวิวพญากูปรี อยูํบริเวณหน๎าผาสูงบนเทือกเขาพนม
รัก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของต๎นน้ าห๎วย
ส าราญท่ีกั้นระหวําง อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และ 
อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ได๎อยํางชัดเจน พร๎อมท้ังจัดต้ัง
ศาลาไทยข้ึน 3 หลังเพื่อให๎นักทํองเท่ียวได๎นั่งพักชมวิว และมี
บริการน้ าชากาแฟกูปรี ชงโดยทหารท่ีผํานการอบรมมาแล๎ว  
เมื่อนักทํองเท่ียวเข๎ามาทํองเท่ียวบริเวณนี้จะเริ่มต๎นจากการท่ีไปกราบไหว๎สรีระสั งขารของหลวงปูุสรวงท่ีวัดไพร
พัฒนา จากนั้นจะมาชมจุดชมวิวพญากูปรี แล๎วขึ้นไปเท่ียวท่ีเมืองใหมํชํองสะง าและไปท่ีจุดผํานแดนถาวรไทย - 
กัมพูชาชํองสะง า เพื่อข๎ามไปเท่ียวในเขตประเทศกัมพูชาตํอไป 

 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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6.สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 
เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษาแหํงแรกของประเทศ

ไทย ต้ังอยูํท่ีต าบลหนองครก อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรี
สะเกษ ติดกับบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
มีเนื้อท่ี 237 ไรํ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี 
พร๎อมด๎วยสมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอเจ๎าฟูากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวนแหํงนี้
เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524บริเวณภายในมีลักษณะเป็น
สวนปุาในเขตเมือง มีต๎นล าดวนขึ้นอยูํหนาแนํนเป็นดงใหญํ
จ านวนกวําส่ีหมื่นต๎น  และดอกล าดวนยังเป็นดอกไม๎ประจ า
จังหวัดศรีสะเกษ  โดยจะผลิดอกหอมอบอวลไปท่ัวสวนในราว

เดือนมีนาคมของทุกปี ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ยังมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ทางเข๎าสวนนอกจากนั้นในพื้นท่ียังมีสวนสัตว์ และสวนสาธารณะตกแตํงสวยงามรํมรื่นเป็นแหลํง
พักผํอนของประชาชนท่ัวไป  
 

7.สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา (เกาะกลางน้ าห้วยน้ าค า) 
เป็นสถานท่ีทํองเท่ียวพักผํอนหยํอนใจของชาว

จังหวัดศรีสะเกษ ต้ังอยูํถนนเล่ียงเมือง ต าบลหนองครก 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ภายในบริเวณเกาะกลางน้ าได๎ถูก
ปรับภูมิทัศน์ให๎เป็นสวนสาธารณะแบบครบวงจร มีการ
แบํงพื้นท่ีออกเป็นสัดสํวนซึ่งประกอบด๎วย “หอศรีล าดวน
เฉลิมพระเกียรติ” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 16 ช้ัน 
ความสูง 84 เมตร มีรูปแบบสถาปัตยกรรมขอมประยุกต์ 
พร๎อมระบบสาธารณูปโภค สร๎างขึ้นเพื่อให๎เป็นพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู๎แหํงจังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหลํง   การเรียนรู๎
แบบครบวงจร,“ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ าจังหวัดศรีสะเกษ ( SRI SA KET AQUARIUM)” สวรรค์โลกใต๎น้ า แดน
มหัศจรรย์แหํงเดียวในอีสานใต๎  เป็นอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ าในการดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งมีแนวคิด
มุํงเน๎นการพัฒนาให๎ความรู๎ สร๎างความเพลิดเพลิน สํงเสริมการทํองเท่ียวแกํเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไป นอกจากนั้นได๎มีการพัฒนารอบๆ เกาะกลางน้ าโดยท าถนนรอบเกาะส าหรับเดินวิ่งออกก าลังกาย
และปั่นจักรยาน  โดยในชํวงเย็นจะมีชาวจังหวัดศรีสะเกษมาออกก าลังกายกันมากเป็นพิเศษ  

8.ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศรีสะเกษ  
ต้ังอยูํบริเวณส่ีแยกถนนเทพาตัดกับถนนหลัก

เมือง ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรี
สะเกษ หํางจากศาลากลางจังหวัดเพียงเล็กน๎อยเดิม
ศาลหลักเมืองมีสภาพช ารุดทรุดโทรม ไมํเหมาะแกํการ
ประกอบพิธีกรรมตํางๆ ตํอมา พ.ศ. 2529 ทางจังหวัด
จึงได๎กํอสร๎างศาลหลักเมืองขึ้นใหมํ ศาลหลักเมืองศรีสะ
เกษ มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมยกฐานสูง หลังคาทรง
ไทยจตุรมุข กรุด๎วยหินอํอนและกระจกสีอยํางงดงาม 
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จ่ัวหน๎าด๎านทิศใต๎ประดิษฐานตราสัญลักษณ์ "กาญจนาภิเษก" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี เสาหลักเมืองท าด๎วยไม๎ชัยพฤกษ์  ลักษณะเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์  
นับเป็นศาลหลักเมืองท่ีสวยงามแหํงหนึ่งในประเทศไทย  

 

9.วัดไพรพัฒนา 
วัดไพรพัฒนา เริ่มกํอต้ังขึ้นเมื่อปี 

พ.ศ. 2524 ได๎รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 ต้ังอยูํเลขท่ี 258 หมูํท่ี 3 
ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอ    ภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ มีพระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวง
พํอพุฒ วายาโม เป็น เ จ๎าอาวาสวัด มี
พระสงฆ์สามเณรในสังกัด 20 รูป และวัด
ไพรพัฒนายัง         ขอประทานพระบรม
สารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก    
เพื่ ออัญเ ชิญไปประดิษฐานบรรจุไว๎  ณ 
มณฑปปราสาทหลวงปูุสรวงวัดไพรพัฒนา 
และเป็นสถานท่ีต้ังสรีระสังขารของหลวงปูุสรวง ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรี
สะเกษและประชาชนท่ัวไปได๎มาเคารพกราบไหว๎ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนท่ัวไปท้ั งชาวไทยและชาว
กัมพูชา 

 

10.วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) 
เป็นวัดเกําแกํ ต้ังมากํอนเมืองศรีสะเกษ โดยเดิมเรียกวํา “วัดปุาแดง” ภายหลังได๎ถือเอาพระพุทธรูปโบราณ

ศักด์ิสิทธิ์เป็นส าคัญ จึงได๎เปล่ียนเป็น “วัดพระโต”ตามลักษณะของพระพุทธรูปแตํนั้นมา เมื่อปี พ.ศ. 2494 ได๎
เปล่ียนช่ือใหมํเป็น “วัดมหาพุทธาราม” 
และได๎เป็นวัดพัฒนาตัวอยํางมาโดย
ล าดับ เคยเป็นวัดท่ีมีเจ๎าคณะจังหวัด
ฝุายมหานิกายปฏิบัติศาสนกิจหลายรูป 
และปัจจุบันวัดมหาพุทธาราม ได๎เป็น
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด และยัง
เป็นแหลํงทํองเท่ียวท่ีส าคัญแหํงหนึ่ง
ของจังหวัดศรีสะเกษ  มีวิหารซึ่งเป็นท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปคํูบ๎านคํูเมือง
และเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวศรีสะ
เ ก ษ  คื อ  “ ห ลว ง พํ อ โ ต ”  ซึ่ ง เ ป็ น
พระพุทธรูปองค์ใหญํปางมารวิชัย มี

ความสูงจากฐานถึงยอดเกศ 6.85 เมตร หน๎าตักกว๎าง 3.50 เมตร เดิมเป็นพระพุทธรูปศิลาจ าหลัก สันนิษฐานวําเป็น
พระพุทธรูปสมัยขอมซึ่งมีอายุรํวมพันปีแตํมาสร๎างเพิ่มเติมข้ึนเมื่อใดไมํปรากฏแนํชัด   

 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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11.วัดศรีบึงบูรพ์ 
ต้ังอยูํริมล าน้ าห๎วยทับทัน ท่ีบ๎านโนนสาวสวย หมูํท่ี 4 

ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ หํางจากตัว
จังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร มีพระอุโบสถ  ท่ีงดงามตระการ
ตาซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลององค์ท่ี 2 ของ
ประเทศไทย เป็นสถานท่ี ท่ีมีบรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ 
เป็นสถานท่ีบ าเพ็ญเพียรภาวนาของพระสงฆ์ท่ีมีประชาชน
ศรัทธาเล่ือมใสนั้นคือ พระอาจารย์ศรี  จันทสาโร ซึ่งมีด าริท่ีจะ
สร๎างพุทธสถานและเทวสถานในวัดศรีบึงบูรพ์ ให๎เป็นพุทธ
สถานมรดกอีสานใต๎ 
 

12.พระธาตุเรืองรอง 
เป็นพระธาตุศิลปะแบบพื้นบ๎าน ต้ังอยูํภายในวัดบ๎านสร๎างเรือง ในท๎องท่ีบ๎านสร๎างเรือง ต าบลหญ๎าปล๎อง 

อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ อยูํหํางจากตัวเมืองศรีสะเกษไปทางทิศเหนือประมาณ 7.5 กิโลเมตร  สร๎างขึ้นเมื่อปี               
พ.ศ. 2525  โดยหลวงปูุธัมมา พิทักษา เพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุ ส าหรับให๎ชาวพุทธในถิ่นอีสานใต๎ได๎มาสักการบูชา
แทนการเดินทางไปยังจังหวัดท่ีหํางไกล  ตัวพระธาตุเป็นอาคาร ท่ีมี
การผสมผสานศิลปะอีสานใต๎ 4 เผํา ได๎แกํ ลาว สํวย เขมร และเยอ 
มีความสูงท้ังส้ิน 49 เมตร แบํงออกเป็น 6 ช้ัน ช้ันท่ี 1 เป็น
พิพิธภัณฑ์พื้นบ๎านแสดงวิถีชีวิตชนเผําลาว สํวย เขมร และเยอ โดย
มีหุํนจ าลองซึ่งแสดงถึงประเพณี วัฒนธรรมตํางๆ ในท๎องถิ่น อีกท้ัง

บนขื่อคานยังมีภาพจิตรกรรมท่ีบอกเลําเรื่องราวเกี่ยวกับต านานและความเช่ือตํางๆ ช้ันท่ี 2 – 3 เป็นสํวนของ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ๎านซึ่งจัดแสดงข๎าวของเครื่องใช๎ในสมัยโบราณ เชํน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือดักจับสัตว์ ตะเกียง 
แผํนเสียง หนังสือ อาวุธ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ตามฝาผนังยังประดับไปด๎วยภาพเขียนสวยงาม โดยในช้ัน
ท่ี 2 จะเป็นภาพสถานท่ีทํองเท่ียวส าคัญของจังหวัดศรีสะเกษ สํวนช้ันท่ี 3 จะเป็นภาพเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นใน
จังหวัดศรีสะเกษ ช้ันท่ี 4 ใช๎เป็นจุดพักผํอนกํอนขึ้นไปยังช้ันถัดไป ช้ันท่ี 5 เป็นช้ันส าหรับท าสมาธิ และช้ันท่ี 6 หรือ
ช้ันสุดท๎าย เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุของพระอรหันต์ และยังเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นบ๎านเรือน 
และท๎องทํุงเขียวขจีได๎อยํางชัดเจน 

13.วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ 
หรือวัดบ๎านหว๎าน ต้ังอยูํ ท่ีบ๎านหว๎าน ต าบลน้ าค า 

อ าเภอเมืองศรีสะเกษ อยูํหํางจากตัวจังหวัดประมาณ 10 
กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่ีห๎ามพลาดเมื่อเดินทางไปยัง
จังหวัดศรีสะเกษ ด๎วยความโดดเดํนของพระอุโบสถท่ีกํอสร๎าง
บนเรือสุพรรณหงส์จ าลอง ลอยอยูํกลางน้ าอยํางสวยงามแปลก
ตา ตัวพระอุโบสถกว๎าง 5 เมตร ยาว 13.60 เมตร หลังคาทรง
จัตุรมุข 3 ช้ัน มียอดมณฑปกลางอุโบสถ เพื่อบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ และด๎วยความสวยงามโดดเดํนของวัดแหํงนี้จึงท า
ให๎เป็นอีกหนึ่งแหลํงทํองเท่ียวที่ได๎รับความนิยมนอกจากนั้นในทุกวันอาทิตย์  ยังมีกิจกรรมท าบุญใสํบาตรของคนใน
ชุมชนและตํางชุมชนบริเวณด๎านหน๎าพระอุโบสถอีกด๎วย   
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14.วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว 
หรือท่ีชาวบ๎านเรียกกันวํา “วัดล๎านขวด” ต้ังอยูํท่ีบ๎านดอน ต าบลโนนสูง อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ีได๎ช่ือวํา “วัดล๎านขวด” ก็เพราะสถานท่ีตํางๆ ภายในวัด ไมํวําจะเป็นซุ๎มประตูทางเข๎า ลานจอดรถ โบสถ์ ศาลา 
หอระฆัง กุฏิ หรือแม๎แตํห๎องน้ า ตํางถูกประดับประดาด๎วยขวดแก๎ว
หลากสีหลายแบบรวมกันกวํา 1.5 ล๎านใบ ซึ่งความคิดเชํนนี้ไมํได๎
เป็นของนักออกแบบหรือศิลปินทํานใด แตํมาจากพระภิกษุรูปหนึ่ง 
นามวํา “พระครูวิเวกธรรมาจารย์” หรือ “หลวงปูุลอด” ท่ีครั้งหนึ่ง
ได๎เข๎าไปพักปักกลดในปุาช๎าหนองใหญํ (ท่ีต้ังวัดล๎านขวดในปัจจุบัน) 
ด๎วยความแปลกใหมํของวัสดุท่ีใช๎ตกแตํงอาคารสถานท่ี ท าให๎วัดปุา
มหาเจดีย์แก๎ว หรือวัดล๎านขวดกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายส าคัญ
ของการทํองเท่ียวของจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีนี่นอกจากจะได๎ช่ืนชม

ศิลปะการสลับสีขวดเป็นลวดลายตํางๆ บนอาคารแล๎ว ผ๎ูมาเยือนยังจะได๎ท่ึงกับความคิดในการน าฝาขวดมาปะติดจน
ได๎ภาพพุทธประวัติท่ีไมํเหมือนท่ีใดอีกด๎วย 

 

15.ตึกขุนอ าไพพาณิชย์ 
หรือท่ีชาวเมืองศรีสะเกษเรียกกันท่ัวไปวํา ตึกขุนอ าไพ 

ต้ังอยูํบริเวณตลาดใน (ตลาดเกํา) บนถนนอุบล ต าบลเมืองใต๎ 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ อยูํหํางจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศ
ตะวันออกประมาณ 4 กิโลเมตร อาคารหลังนี้เดิมเป็นบ๎านของขุน
อ าไพพาณิชย์ (ทองอินทร์ นาคสีหราช) คหบดีชาวศรีสะเกษ สร๎าง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 ตํอมาเมื่อทํานเจ๎าของบ๎านถึงแกํกรรมแล๎ว 
อาคารดังกลําวได๎เปิดให๎เชําเป็นท่ีพักอาศัยและประกอบการค๎าเป็น
เวลานานรํวม 40 ปี จนในปี พ.ศ. 2523 อาคารมีสภาพช ารุดมาก 
อาจเป็นอันตรายตํอ ผ๎ูพักอาศัยได๎ ทางการจึงประกาศเป็นเขตหวง
ห๎ามต้ังแตํบัดนั้น กระท่ังกรมศิลปากรได๎เข๎ามาด าเนินการบูรณะ 
และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานส าคัญของชาติในปี พ.ศ. 2537 

16.ปราสาทสระก าแพงใหญ่ 
ต้ังอยูํในบริเวณวัดสระก าแพงใหญํ ถนนประดิษฐ์ประชาราษฎร์ หมูํ ท่ี 1 ต าบลสระก าแพงใหญํ          

อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ใกล๎กับสถานีรถไฟอุทุมพร
พิสัย หํางจากท่ีวําการอ าเภออุทุมพรพิสัยไปทางทิศตะวันตก 
ประมาณ 2 กิโลเมตร ปราสาทสระก าแพงใหญํ  สร๎างขึ้นใน
ศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธแบบมหายานเพื่อเป็นท่ีประดิษฐาน
เทวรูป จากการบูรณะของกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2532 ได๎
ค๎นพบปฏิมากรรมส าริดขนาดใหญํเฉพาะองค์สูง 140 เซนติเมตร 
และรวมความสูงท้ังฐาน 180 เซนติเมตร ศาสตราจารย์หมํอมเจ๎า
สุภัทรดิศ ดิศกุล ให๎ความเห็นวําเป็นรูปของนันทิเกศวร หรือ นัน
ทีศวร ลักษณะพิเศษ คือเป็นส าริดกะไหลํทอง เดิมอาจจะต้ังอยูํ

หน๎าปราสาทหลังกลางภายในมุขหน๎าปราสาท เพราะโดยปกติจะประจ าอยูํกับเทวาลัยของพระอิศวร ปฏิมากรรมช้ิน
นี้เป็นศิลปะขอมแบบบาปวนตอนปลาย นับเป็นปฏิมากรรมช้ินเอกช้ินหนึ่งท่ีพบในประเทศไทย ปัจจุบันจัดแสดง
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พิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สภาพท่ัวไปของปราสาทสระก าแพงใหญํประกอบด๎วย
ระเบียงคตรูปส่ีเหล่ียมผืนผ๎าขนาดกว๎าง 49 เมตร  ยาว 
67 เมตร ล๎อมรอบกลํุมปราสาทอิฐและบรรณาลัย รวม
ท้ังหมด 6 หลัง จากภาพถํายทางอากาศ ช้ีให๎เห็นวํา
ปราสาทสระก าแพงใหญํนําจะมีชุมชนรายรอบอยําง
หนาแนํนทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎หํางออกไปประมาณ 
400 เมตร มีสระน้ ารูปส่ีเหล่ียมขนาดใหญํ เรียกวํา "สระ
ก าแพง" สันนิษฐานวํานําจะขุดขึ้นเมื่อครั้งสร๎างปราสาท 
สํวนทางทิศตะวันออกมีล าห๎วยเล็กๆ ไหลผําน คือ ห๎วยตาเหมา ซึ่งเป็นล าห๎วยสาขาท่ีแยกออกมาจากห๎วยส าราญ 

17.ปราสาทโดนตวล 
ต้ังอยูํท่ีบ๎านภูมิซรอล ต าบลบึงมะลู อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ต้ังอยูํริมหน๎าผาบนเทือกเขาพนม

ดงรัก ใกล๎ชายแดนไทย – กัมพูชา หํางจากตัวอ าเภอกันทรลักษ์ 38 กิโลเมตร ปราสาทโดนตวล เป็นปราสาทขอม
ขนาดเล็กทํามกลางต๎นไม๎ใหญํ สร๎างขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี 
15 – 16 มีลักษณะเป็นปรางค์เด่ียว ผังรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
กว๎าง – ยาวประมาณ 7 เมตร ยํอมุมท้ัง 4 ด๎าน หันหน๎าไป
ทางทิศตะวันออก บริเวณด๎านหน๎าประตูปรางค์มีแนวเสา
หินทราย 4 ต๎น สันนิษฐานวําเป็นเสารองรับหลังคามณฑป 
ถัดออกมาจะมีเสาหินทรายอยูํอีก 4 ด๎าน คาดวําเป็นโคปุระ 
(ซุ๎มประตู) นอกจากนี้ทางด๎านทิศตะวันออกเฉียงใต๎ของ
ปรางค์ยังพบหินทรายเรียงตํอกันเป็นรูปผืนผ๎า สันนิษฐาน

วํานําจะเป็นบรรณาลัย (วิหาร) สํวนสระน้ าซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของปราสาท มีลักษณะเป็นคันดิน อยูํหํางจาก
ปราสาทประมาณ 400 เมตร 

 

18.ปราสาทบ้านปราสาท 
ปราสาทบ๎านปราสาท หรือ ปราสาทห๎วยทับทัน หรือ ปราสาทบ๎านโนนธาตุ ต้ังอยูํภายในวัดปราสาท

พนาราม  บ๎านปราสาท ต าบลปราสาท อ าเภอห๎วยทับ
ทัน จังหวัดศรีสะเกษ สันนิษฐานวําสร๎างขึ้นในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16 เพื่อใช๎เป็นท่ีประดิษฐาน “เทพเจ๎าตีมูรติ” 
ตามคติความเช่ือในศาสนาพราหมณ์ โบราณสถานแหํงนี้
เป็นศิลปะรํวมแบบคลัง–ปาปวน ประกอบด๎วยปรางค์อิฐ
จ านวน 3 องค์ ต้ังอยูํบนฐานศิลาแลงเดียวกัน เรียงตัวใน
แนวทิศเหนือ – ใต๎ หันหน๎าไปทางทิศตะวันออก รอบ
ปราสาทมีก าแพงศิลาแลงล๎อมท้ัง 4 ด๎าน รวมถึงมีโคปุระ
อยูํทางทิศใต๎และทิศตะวันออกส าหรับปรางค์องค์กลางมีขนาดใหญํกวําปรางค์อีก 2 องค์ อยูํเล็กน๎อย แตํสํวนหลังคา
เต้ียกวํา ลักษณะของปรางค์เป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยํอมุมไม๎สิบสอง มีประตูทางเข๎าด๎านทิศตะวันออกเพียงด๎านเดียว 
มีกรอบประตูหินทราย และมีทับหลังติดอยูํเป็นภาพบุคคลยืนอยูํเหนือหน๎ากาลสํวนปรางค์ 2 องค์ท่ีขนาบข๎างนั้นมี
ขนาดเดียวกัน โดยในยุคหลังได๎รับการดัดแปลงรูปแบบไปมาก ท่ีเห็นได๎ชัดเลยก็คือ “ประตู” ซึ่งกํออิฐปิดตายท้ังส่ีด๎าน 
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แตํยังคงปรากฏกรอบประตูหินทรายและช้ินสํวนทับหลังสลักภาพการกวนเกษียรสมุทรตกอยูํหน๎าประตูปรางค์องค์ท่ี
อยูํด๎านทิศใต๎ 

จากความเช่ือของคนในชุมชนท่ีวํา หากบุคคลซึ่งก าลังเดือดร๎อนได๎มาบนบานศาลกลําว ก็จะได๎สมดัง
ปรารถนา จึงมีชาวบ๎านและนักทํองเท่ียวเดินทางมากราบไหว๎อยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 ของ
ทุกปี ซึ่งก าหนดเป็นวันจัดงานประเพณีไหว๎พระธาตุ 

19.ปราสาทปรางค์กู่ 
ต้ังอยูํท่ีบ๎านกูํ  ต าบลกูํ  อ าเภอปรางค์กูํ  จังหวัดศรีสะเกษ อยูํหํางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษเป็นระยะทาง 

ประมาณ 56 กิโลเมตร  สร๎างขึ้นในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 16 เพื่ อ เป็น เทวสถานในศาสนา
พราหมณ์  มีลักษณะเป็นปรางค์ 3 องค์  สร๎างเป็น
แนวจากเหนือไปใต๎อยูํบนฐานขนาดใหญํ กํอด๎วย
อิฐปนศิลาแลงเรียงแผํนโตๆ (เหมือนปราสาทศรีขร
ภูมิท่ีจังหวัดสุรินทร์)  เป็นศาสนสถานสมัยขอมท่ี
เกําแกํงดงามในเชิงสถาปัตยกรรมโบราณ มีอายุ
กวําพันปี  ด๎านหน๎าปรางค์กูํจะมีสระน้ าขนาดใหญํ
ท่ีใ ช๎ ในสมัยโบราณ ปัจจุบัน เป็น ท่ีหากินของ
นกเป็ดน้ า ซึ่งมีมากในชํวงฤดูแล๎ง ต้ังแตํเดือน
กุมภาพันธ์เป็นต๎นไป 

 สินค้าพืน้เมืองหรือของฝาก 
สินค๎าระดับ OTOP ของจังหวัดท่ีนักทํองเท่ียวต๎องแวะซื้อเป็นของ

ฝาก คือ หอม กระเทียม ท่ีขึ้นช่ือและจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นท่ีการปลูก
หอม ปลูกกระเทียม จ านวน 731 ไรํ อ าเภอท่ีปลูกมาก 3 อันดับ ได๎แกํ  
อ าเภอ ยางชุมน๎อย วังหิน และกันทรารมย์  

  อัตลักษณ์วิถีไทยของจังหวัด วัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่โดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที ่

  จังหวัดศรีสะเกษ มีชุมชนหลายกลํุมต้ังถิ่นฐานอาศัยอยูํรํวมกัน ท้ังนี้เป็นผลมาจากการอพยพย๎ายครัวเข๎า
มาของคนในกลํุมชาติพันธุ์ตํางๆ ต้ังแตํในอดีต ปัจจุบันยังคงปรากฏลักษณะเฉพาะทางกายภาพและวัฒนธรรมของ
กลํุมคนเหลํานั้นอยูํ กลํุมคนดังกลําวได๎แกํ ชาวลาว ชาวเขมร ชาวกูย (หรือสํวยหรือกวย) และเยอ 

กลุ่มชาติพันธุ์ไท - ลาว  แบํงออกเป็น 2 สํวนใหญํๆ คือ 1.ชาวไทอีสานด้ังเดิมท่ีต้ังถิ่นฐานมานานแล๎วไมํต่ า
กวํา 300 ปี ชาวลาวที่โยกย๎ายถ่ินมาจากประเทศลาวหรือฝ่ังซ๎าย
แมํน้ าโขงต้ังแตํสมัยรัชกาลท่ี 1 เป็นต๎นมา  ท้ัง 2 กลํุมมีภาษาใน
การส่ือสารเป็นของตนเองท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน ได๎แกํ 
อักษรไทยน๎อยและอักษรธรรมอีสาน ซึ่งเป็นตัวอักษรท่ีพัฒนามา
จากตัวฝักขามในสมัยสุโขทัยพร๎อมกับการเข๎ามาของศาสนาพุทธ
ในดินแดนอีสาน  ส าเนียงภาษาพูดของกลํุมชาติพันธุ์ชาวไท - 
ลาว จัดอยูํในตระกูลภาษาไท - กะได โดยชาวไทอีสานด้ังเดิมจะ
มีส าเนียงพูดเป็นภาษาถิ่นอีสานถิ่นใต๎ส าเนียงเดียวกับจังหวัด
อุบลราชธานี, อ านาจเจริญ และยโสธร สํวนชาวลาวท่ีโยกย๎าย
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มาทีหลังจะมี 2 กลํุม คือ ชาวลาวเวียงจันทน์และชาวลาวจ าปาสัก โดยส าเนียงลาวเวียงพบได๎มากในตัวอ าเภอเมือง
ศรีสะเกษ, อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอขุขันธ์ ซึ่งเป็นส าเนียงเดียวกับนครหลวงเวียงจันทน์ในประเทศลาว  มีลักษณะ
การพูดเนิบช๎าและเหนํอ  และภาษาลาวใต๎ในแขวงจ าปาสัก , ประเทศลาว มีส าเนียงการพูดท่ีห๎วนส้ัน  การเข๎ามา
ของชาวลาวฝ่ังซ๎ายแมํน้ าโขงไมํทราบปีท่ีแนํชัด  แตํพบการเคล่ือนย๎ายครั้งใหญํในสมัยรัชกาลท่ี 3 และรัชกาลท่ี 5 
และยุคสงครามกลางเมืองลาวคอมมิวนิส (พ.ศ. 2496-2518) ในจังหวัดศรีสะเกษมีความแตกตํางจากส าเนียงของ
กลํุมชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากพื้นฐานการพัฒนาและถิ่นฐานเดิมท่ี
แตกตํางกันไป โดยรวมแล๎วกลํุมภาษาไทกะไดในจังหวัดศรีสะเกษถูกแบํงออกเป็น 3 ส าเนียง คือ  ไทอีสาน , ลาว
เวียง และลาวใต๎ โดยหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมไท – ลาวของชาว  ศรีสะเกษ อยํางไรก็ดีมักเรียกรวมกลํุมวัฒนธรรม
กลํุมนี้วําชาวลาว 

บ๎านเรือน บ๎านของชาวลาวมีลักษณะการกํอสร๎างเหมือนกับบ๎านเรือนของชาวไทยอีสานท่ัวๆไป คือ 
ลักษณะตัวบ๎านท้ังหลังสร๎างด๎วยไม๎ หลังคามุงกระเบ้ือง มีห๎องขนาดใหญํ 

การแตํงกาย ผ๎ูชายแตํงกายด๎วยกางเกงผ๎าฝูายขากระบอก เส้ือผ๎าฝูายคอกลม ผ๎าขาวม๎าคาดเอว สํวนผ๎ูหญิง
นุํงผ๎าซิ่น เส้ือแขนกระบอกคอกลมหรือกระโจมอก 

กลุ่มชาติพันธุ์ส่วย (กูย,กวย หรือกวย) ในเอกสารสมัยต๎นกรุงรัตนโกสินทร์เรียกชาวเขมรปุาดง มีเพียง
ภาษาพูดเทํานั้น  ส าเนียงและค าศัพท์รํวมหลายค าคล๎ายภาษาขํา ภาษาแส ภาษาโส๎ จัดล๎วนจัดอยูํในตระกูลภาษา

ออสโตรเอเชียติก (มอญ-เขมร) ชํวยให๎สามารถส่ือสารกันได๎ ภาษา
กวยยังเป็นภาษาพิเศษท่ีใช๎ในการประกอบพิธีกรรมของหมอควาญ
ช๎าง ส าหรับการบวงสรวงผีกํอนการออกจับช๎างปุา มีกลํุมชาติพันธุ์
กวยต้ังถิ่นฐานอยูํในบางสํวนของอ าเภอราษีไศล, อ าเภอเมืองจันทร์, 
อ าเภอห๎วยทับทัน, อ าเภออุทุมพรพิสัย,อ าเภอปรางค์กูํ, อ าเภอเมือง
ศรีสะเกษ,อ าเภอน้ าเกล้ียง, อ าเภอศรีรัตนะ, อ าเภอไพรบึง, อ าเภอ
ขุนหาญ และอ าเภอกันทรลักษ์ 

การแตํงกาย ผ๎ูชายจะแตํงตัวด๎วยเส้ือคอกลมผําหน๎า นุํง
โสรํงสีสันตํางๆ หรือกางเกงขาก๏วยส้ัน ผ๎าขาวม๎าคาดเอวหรือคล๎อง
ไหลํ ผ๎ูหญิงจะนุํงผ๎าถุงมีเชิงหรือไมํมี กระดุมท าด๎วยเงินเส้ือแขน

กระบอกสีสันตํางๆ ผ๎าเบ่ียงเป็นผ๎าขาวม๎าหรือผ๎าลายลูกแก๎วสีครีมด า 
กลุ่มชาติพันธุ์เยอ มีเพียงภาษาพูด ซึ่งมีค าศัพท์สํวนใหญํคล๎ายกับภาษากวยแตํมีส าเนียงท่ีแตกตํางและ

เพี้ยนไปจากภาษากวยตามสภาพแวดล๎อม นักภาษาศาสตร์ให๎ความเห็นวําภาษาเยอคือภาษากวยท่ีมีความใกล๎ชิดกับ
ภาษาลาว สํวนภาษากวยคือภาษาเยอท่ีใกล๎ชิดกับภาษาเขมร 
อยํางไรก็ตาม ภาษาเยอจัดเป็นภาษาในตระกูลภาษาออสโตรเอเชีย
ติก (มอญ-เขมร) เชํนกัน โดยพบวํามีการพูดภาษาดังกลําวนี้ในบาง
พื้นท่ีของอ าเภอไพรบึง, อ าเภอพยุห์, อ าเภอศรีรัตนะ, และอ าเภอ
น้ าเกล้ียง 

การแตํงกาย ผ๎ูชายจะนุํงโสรํงหรือผ๎าสีตํางๆ เป็นโจง
กระเบน มีผ๎าขาวม๎าคาดเอวหรือคล๎องไหลํเครื่องประดับมีสร๎อยคอ
รูปแบบตํางๆ สํวนผ๎ูหญิงจะแตํงกายด๎วยเส้ือแขนกระบอกกคอกลม
หรือคอสีสันตํางๆ นุํงผ๎าถุงโจงกระเบน มีเส้ือสีสันตํางๆ แตํไมํมี
ลวดลายด๎านใน แตํมีต๎ุมหูเป็นเครื่องประดับท่ีส าคัญ 
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กลุ่มชาติพันธุ์เขมร มีภาษาพูดท่ีจัดเป็นภาษาเขมรถิ่นไทย หรือเขมรสูง(ขแมร์เลอ) เนื่อ งจากมีส าเนียง    
และค าศัพท์หลายค าแตกตํางไปจากภาษาพูดของชาวเขมรใน
ประเทศกัมพูชาซึ่งจัดเป็นชาวเขมรลํุมหรือเขมรต่ า (ขแมร์
กรอม)  อยํางไรก็ดี  จากผลการวิจัยของท้ัง2ส าเนียงคือภาษา
เขมรถิ่นไทยและภาษาเขมรถิ่นกัมพูชา ภาษาเขมรถิ่นไทยหรือ
เขมรสูงสามารถใช๎พูดส่ือสารกับชาวเขมรในประเทศกัมพูชาได๎ 
แตํภาษาเขมรลํุมในประเทศกัมพูชามักไมํคํอยเข๎าใจภาษา
เขมรสูง  โดยในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษมีกลํุมชาติพันธุ์ชาวเขมร
สูงอาศัยอยูํหนาแนํนในอ าเภอภูสิงห์, อ าเภอขุขันธ์, อ าเภอขุน
หาญ, อ าเภอกันทรลักษ์, รวมท้ังบางสํวนของอ าเภอศรีรัตนะ
อ าเภอไพรบึง, อ าเภอปรางค์กูํและอ าเภอห๎วยทับทัน ซึ่งคิด
เป็นสัดสํวนประมาณร๎อยละ 20 ของประชากร ท้ังจังหวัด 

การแตํงกาย ลักษณะการแตํงกายของคนพื้นเมืองเขมร ชายแตํงกายด๎วยเส้ือคอกลมผําหน๎า นุํงโสรํงสีสัน
ตํางๆ ผ๎าขาวม๎าคาดเอวหรือคล๎องไหลํ ผ๎าขาวม๎าท่ีใช๎ลายขาวด าเล็กกวําคนพื้นเมืองลาวใช๎ สํวนผ๎ูหญิงจะแตํงกาย
ด๎วยการนุํงผ๎าถุงลายต้ัง มีเชิงตามขวางสองช้ัน ช้ันบนกว๎าง ช้ันลํางแคบ ระกวํางรอยตํอคาบด๎วยสีแดง เส้ือด าย๎อม
มะเกลือ แขนกระบอกรัดรูป ตามรอยตะเข็บถักด๎วยสีตํางๆ ชายเส้ือผําท้ังสองด๎าน ยาวประมาณ 6 นิ้ว กระดุมท า
ด๎วยเงิน ผ๎าคล๎องไหลํมีสีสันตํางๆ ผ๎าคล๎องคอนิยมหยํอนชายผ๎าขาวม๎าข๎างหน๎า 

  ข้อมูลสนับสนุนบริการด้านการท่องเที่ยว  
1). การบริการขนส่งและอ านวยความสะดวกในการเข้าเมือง (ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ)        

จังหวัดศรีสะเกษ มีเส๎นทางคมนาคมท่ีติดตํอได๎กับจังหวัดใกล๎เคียงรวมท้ังอ าเภอตํางๆ ภายในท๎องท่ีจังหวัดศรี
สะเกษ โดยทางรถยนต์และรถไฟ ซึ่งสามารถให๎บริการรับสํงผ๎ูโดยสาร และขนสํงสินค๎าท้ังขาเข๎าและขาออก 
แบํงออกเป็น 

การคมนาคมโดยรถไฟ 
 ขบวนรถไฟที่วิ่งผํานสถานีจังหวัดศรีสะเกษ เท่ียวขึ้น-เท่ียวลํอง มีวันละ 22 ขบวน ระยะทางจากกรุงเทพฯ 
ถึงสถานีจังหวัดศรีสะเกษ515 กิโลเมตร ขบวนรถไฟวิ่งผํานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังแตํจังหวัดนครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและส้ินสุดปลายทางท่ีอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

การคมนาคมโดยรถยนต์ 
 ปัจจุบันการขนสํงทางถนนได๎เพิ่มบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให๎ก๎าวหน๎าทัดเทียมกับอารยะประเทศ ดังนั้นจังหวัดได๎จัดระเบียบการขนสํงทางบก
ในเขตจังหวัดโดยอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการขนสํงทางบก พ.ศ.2522 และนโยบายของจังหวัด 
เพื่อสนองความต๎องการของประชาชน โดยการจัดเส๎นทางเดินรถยนต์ ถึง 4 หมวด ด๎วยกันคือ 
 เส๎นทางหมวดท่ี  1  เป็นเส๎นทางขนสํงภายในเทศบาล มีจ านวน 2 เส๎นทาง 
 เส๎นทางหมวดท่ี  2  เป็นเส๎นทางท่ีเริ่มต๎นจากกรุงเทพฯ มีจ านวน 10 เส๎นทาง 
 เส๎นทางหมวดท่ี  3  เป็นเส๎นทางระหวํางจังหวัด หรือคาบเกี่ยวระหวํางจังหวัดมีจ านวน 16 เส๎นทาง 

เส๎นทางหมวดท่ี  4  เป็นเส๎นทางยํอย ซึ่งจากจังหวัดหรืออ าเภอเข๎าสํูชุมชนยํอย เชํน ต าบลหรือหมูํบ๎าน  
มีจ านวน 27 เส๎นทาง 
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การคมนาคมโดยทางอากาศ 
จังหวัดศรีสะเกษ อยูํหํางจากจังหวัดอุบลราชธานี เพียง 60 กิโลเมตร ซึ่งมีเครื่องบินท่ีสามารถเดินทางไปได๎

ท่ัวประเทศ อีกท้ังสนามบินอุบลราชธานี เป็นสนามบินนานาชาติท่ีสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญํท่ีเดินทางมา
จากตํางประเทศ โดยมิต๎องแวะพักท่ีกรุงเทพฯ  
 3) ข้อมูลด้านสังคมละความม่ันคง 
  ข้อมูลการศึกษา  

 หนํวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ มีสถานศึกษา จ านวน 1,698 แหํง 
มีนักเรียน นักศึกษา จ านวน 307,898 คน มีครู คณาจารย์ จ านวน 13,791 คน และน๎อยท่ีสุดคือ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหํงชาติ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 1 แหํง ตามล าดับ 

ตารางท่ี 17  อัตราก าลังในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ท่ี 
ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 
จ านวน
โรงเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนตาม 
จ.18 

สภาพอัตราก าลัง 
(ขาด/เกิน) 

ครูไม่ครบชั้น 
(โรงเรียน) 

1 ศรีสะเกษ เขต 1 258 2,438 38,169 2,612 +84 26 
2 ศรีสะเกษ เขต 2 184 1,631 23,362 1,759 +127 36 
3 ศรีสะเกษ เขต 3 200 1,901 34,505 2,177 -31 78 
4 ศรีสะเกษ เขต 4 209 2,010 39,478 2,425 -6 209 
5 มัธยมศึกษา เขต 28 56 1,296 48,193 2,356 -382 - 

รวม 907 9,276 183,707 11,329 -208 349 
ท่ีมา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 2560 

ตารางที่ 18   อัตราก าลังในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 863 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ 1,049 
เทศบาล 133 

รวม 2,045 
ตารางที ่19 อัตราก าลังของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2559 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
ผ๎ูบริหาร กศน. จังหวัด/ศน.อ าเภอ 22 
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 
ครูอาสาสมัคร กศน. 41 
ครู กศน. ต าบล 215 
ครู ศรช./ครู ปวช./ครูผ๎ูสอนคนพิการ 60 
พนักงานจ๎างเหมาบริการเอกชนด าเนินงานสํวนราชการ 64 
ข๎าราชการ/พนักงาน/เจ๎าหน๎าท่ี กศน. จังหวัด 44 

รวม 417 
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ตารางที่ 20 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ 

กลุ่มสาระฯ 
ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ประเทศ ศรีสะเกษ ประเทศ ศรีสะเกษ ประเทศ ศรีสะเกษ 
ภาษาไทย 52.98 51.89 46.36 46.17 52.29 51.03 
สังคมศึกษาฯ 46.68 44.44 49.00 48.62 35.89 35.38 
ภาษาอังกฤษ 34.59 29.32 31.80 29.39 27.76 24.76 
คณิตศาสตร์ 40.47 37.05 29.31 29.84 24.88 21.32 
วิทยาศาสตร์ 41.22 39.28 34.99 33.98 31.62 30.81 

เฉลี่ย 43.19 40.40 38.29 37.00 34.49 32.66 
 โดยภาพรวมผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
มีคําเฉล่ียเทํากับ 40.40 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคําเฉล่ียเทํากับ 37.00 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคําเฉล่ียเทํากับ 
32.66 เมื่อพิจารณากับคําเฉล่ียระดับประเทศ พบวํา ทุกระดับช้ันมีคําเฉล่ียน๎อยกวําระดับประเทศ 

ตารางที่ 21 คําเฉล่ียผลการทดสอบ (V-NET) ของนักเรียนช้ัน ปวช. 3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2559 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ (V-NET) 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 39.48 37.63 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 38.83 36.94 
ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มิถุนายน 2560 

 ผลการทดสอบ Vocational National Education Test (V-NET) ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมระดับ ปวช. มีคําเฉล่ียเทํากับ 37.63 และระดับ ปวส. มีคําเฉล่ีย
เทํากับ 39.64 ซึ่งผลการทดสอบท้ังสองระดับมีคําเฉล่ียต่ ากวําปีการศึกษา 2558 

                 -  โอกาสทางการศึกษาและประกอบอาชีพ 

   การจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มีความหลากหลาย ตอบสนองความ
ต๎องการของประชาขนได๎ครอบคลุม ต้ังแตํ ระดับกํอนปฐมวัย ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา จัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหนํวยงาน
ทางการศึกษา/สถานศึกษาในสังกัด เมื่อพิจารณาจ านวนสถานศึกษา พบวํา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) มีจ านวนสถานศึกษามากท่ีสุด รองลงมา คือ สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ตามล าดับ 
  ข้อมูลการสาธารณสุข 
  จังหวัดศรีสะเกษ มีโรงพยาบาลและจ านวนเตียงตามกรอบ ได๎แกํ โรงพยาบาลศูนย์  ขนาด 700 
เตียง จ านวน 1 แหํง  โรงพยาบาล ขนาด  200  เตียง จ านวน 1 แหํง โรงพยาบาล ขนาด 130 เตียง จ านวน 1 แหํง 
โรงพยาบาล ขนาด 120 เตียง จ านวน 1 แหํง โรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง จ านวน 3 แหํง โรงพยาบาล ขนาด 30 
เตียง จ านวน  15 แหํง รวมจ านวนเตียงท้ังส้ิน 1,870 เตียง  โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 44 เตียง 1 แหํง 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 254 แหํง ส านักงานสุขภาพชุมชน จ านวน 1 แหํง ศูนย์บริการ
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สาธารณสุข จ านวน 5 แหํง คลินิกเอกชน 256 แหํง ร๎านขายยา จ านวน 167 แหํง และสถานท่ีผลิตยาแผนโบราณ 1 
แหํง 
ตารางที่   22  จ านวนสถานบริการสุขภาพของรัฐ เอกชน คลินิก และร๎านขายยา จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ี อ าเภอ 
โรงพยาบาล 

รพ.สต. คลินิก 
ร้านขาย/

ผลิตยาแผน
โบราณ 

ประเภท 
เตียง

(กรอบ) 
เตียง 
(จริง) 

1 เมืองศรีสะเกษ A 700 710 17 72 48 
2 ยางชุมน๎อย F2 30 30 6 11 4 
3 กันทรารมย์ F1 90 94 17 12 11 
4 กันทรลักษ์ M1 200 215 33 49 27 
5 ขุขันธ์ M2 130 145 27 26 11 
6 ไพรบึง F2 30 39 7 7 3 
7 ปรางค์กูํ F2 30 60 13 3 5 
8 ขุนหาญ F1 90 92 19 11 8 
9 ราษีไศล F1 90 94 14 11 13 
10 อุทุมพรพิสัย M2 120 137 21 8 15 
11 บึงบูรพ์ F2 30 33 2 1 2 
12 ห๎วยทับทัน F2 30 33 8 4 2 
13 โนนคูณ F2 30 41 8 3  1 
14 ศรีรัตนะ F2 30 57 8 6 5 
15 น้ าเกล้ียง F2 30 32 7 2  - 
16 วังหิน F2 30 33 8 3  - 
17 ภูสิงห์ F2 30 34 9 7 5 
18 เมืองจันทร์ F2 30 42 4 5  - 
19 เบญจลักษ์ฯ F2 30 30 6 8 1 
20 โพธิ์ศรีสุวรรณ F2 30 30 8 4 2 
21 พยุห์ F3 30 30 6 2 4 
22 ศิลาลาด F3 30 10 6 1  1 
 รวม  1,870 2,021 254 256 168 

ท่ีมา  :  กลํุมงานค๎ุมครองผ๎ูบริโภคฯ สสจ.ศรีสะเกษ    ข๎อมูล  ณ  พฤษภาคม 2561 
 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
 จังหวัดศรีสะเกษ  มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ประกอบด๎วย แพทย์  จ านวน  639 คน ทันต
แพทย์ จ านวน  193 คน เภสัชกร จ านวน 316 คน พยาบาลวิชาชีพ จ านวน  3,404  คน และนักวิชาการ
สาธารณสุข  806  คน  โดยมีอัตราสํวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตํอประชากร ดังนี้  
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ตารางที่ 23  จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ แยกตามสถานท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561  

ประเภทบุคลากร 
จ านวนบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงาน สัดส่วนต่อ

ประชากร 
จังหวัดศรีสะเกษ 

สัดส่วนต่อ
ประชากร 

ประเทศไทย 
สสจ. รพท. รพช. รพ.สต. รวม 

แพทย์ 2 105 265   639 1 : 2,276 1 : 1,843 
ทันตแพทย์ 2 11 89   193 1 : 7,535 1 : 13,118 
เภสัชกร 7 38 132   316 1 : 4,602 1 : 4,750 
พยาบาลวิชาชีพ - 623 1,239 303 3,404 1 : 427 1 : 405 
นักวิชาการ
สาธารณสุข 

33 33 137 433 806 1 : 2,069 1 : 2,322 

รวม 44 810 1,862 736 5,358   
  ท่ีมา  : กลํุมงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  พฤศจิกายน 61  
 
 สถานะสุขภาพและปัญหาสุขภาพ 
 สถิติชีพ  
          ในปี พ.ศ. 2560 พบวํา จังหวัดศรีสะเกษ มีแนวโน๎มอัตราเกิดลดลง ในอัตรา 7.59 และอัตราตายเพิ่มขึ้น ในอัตรา 
6.30  ตํอพันประชากร  อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ ร๎อยละ 0.13  อัตราตายของทารก 5.07 ตํอพันการเกิดมีชีพ  
ตารางที่  24   อัตราเกิด อัตราตายและอัตราเพิ่มของประชากรจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2557-2560 

สถิติชีพ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อัตราเกิดมีชีพ : พัน ปชก. 12,521(8.55) 11,797(8.03) 11,579(7.88) 11,039(7.59) 
อัตราตาย : พัน ปชก. 8,675(5.92) 8,785(5.98) 9,096(6.19) 9,163(6.30) 
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ : ร๎อย ปชก. 3,846(0.26) 3,013(0.21) 2,483(0.16) 1,876(0.13) 
อัตราทารกตาย: พันการเกิดมีชีพ 65(5.19) 65(5.51) 57(4.92) 56(5.07) 
อัตรามารดาตาย:ตํอแสนการเกิดมีชีพ 0(0) 5(42.38) 2(17.27) 1(9.06) 
ท่ีมา:  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
  

สาเหตุการป่วยของประชากรจังหวัดศรีสะเกษ  
สาเหตุการปุวยของผ๎ูปุวยนอกแยกตามสาเหตุของผ๎ูมารับบริการจากหนํวยบริการสาธารณสุขภาครัฐ  

ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2560 พบวําสาเหตุการปุวยของผ๎ูปุวยนอกท่ีพบมากท่ีสุด คือ 
มีการปุวยด๎วยโรคระบบโรคระบบหายใจ (56,475.00 ตํอแสนประชากร) รองลงมาคือ โรคระบบไหลเวียนเลือด 
(49,875.87 ตํอแสนประชากร), โรคเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม (42,537.52  ตํอแสน
ประชากร) และโรคระบบยํอยอาหารรวมโรคในชํองปาก (41,144.98 ตํอแสนประชากร) ตามล าดับ  
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ตารางที่  25   จ านวนและอัตราปุวยตํอแสนประชากรของผ๎ูปุวยนอก จ าแนกตามสาเหตุการปุวย 10 ล าดับ ปี พ.ศ 
.2557- 2560 

กลุ่มโรค 
จ านวน (อัตราต่อแสนประชากร) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1 ระบบหายใจ  865,783 

(60,158.45) 
885,232 

(61,001.26) 
922,402 

62,791.58) 
821,207 

(56,475.00) 
2.โรคระบบไหลเวียนเลือด (I00-
I99) 

503,293 
(34,971.04) 

821,207 
(56,589.30) 

651,927 
(44,379.27) 

725,234 
(49,875.87) 

3.โรคเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ 
โภชนาการ 
 และเมตะบอลิสัม 

486,534 
(33,806.55) 

532,515 
(36,695.56) 

581,768 
(39,603.26) 

618,541 
(42,537.52) 

4. อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ี
พบได๎จากการตรวจทางคลินิก 

568,255 
(39,484.88) 

713,889 
(49,194.03) 

672,655 
(45,790.30 ) 

617,679 
(42,478.24) 

5. โรคระบบยํอยอาหารรวมโรค 
ในชํองปาก ( A01-A09, B00-
B99) 

551.910 
(38,349.16) 

611,815 
(42,160.12) 

618,050 
(42,073.13 ) 

598,292 
(41,144.98) 

6.โรคระบบกล๎ามเนื้อรวมโครง
รํางและเนื้อยึดเสริม (M00-
M99) 

513,988 
(35,714.17) 

542,235 
(37,365.37) 

562,678 
(38,303.73) 

582,567 
(40,063.56) 

7. โรคระบบสืบพันธ์รํวม
ปัสสาวะ 
  (N00-N99) 

204,209 
 (14,189.35) 

237,949 
(16,397.05) 

264,406 
(18,339.54) 

284,296 
(19,551.24) 

8. โรคติดเช้ือและปรสิต  (A01-
A09, 
   B00-B99) 

244,146 
(16,964.35) 

237,949 
(16,397.05) 

254,982 
(17,357.64) 

230,923 
(15,880.74) 

9. โรคผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต๎
ผิวหนัง 
    (L00-L99) 

159,141 
(11,057.82) 

170,265 
(11,732.95) 

164,672 
(11,209.88) 

171,511 
(11,794.94) 

10. โรคตารวมสํวนประกอบของ
ตา  
(H60-H95) 

181,284 
( 12,596.42) 

148,089 
(10,204.80) 

145,100 
(9,877.53) 

141,460 
(9,728.31) 

ท่ีมา : รายงานสาเหตุการปุวยของผ๎ูปุวยนอก จาก HDC สสจ.ศรีสะเกษ ณ ธันวาคม 2560 
 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 

สาเหตุการปุวยของผ๎ูมารับบริการประเภทผ๎ูปุวยในของสถานพยาบาลของรัฐจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 
2560 พบวํา สาเหตุการปุวยของผ๎ูมารับบริการประเภทผ๎ูปุวยในท่ีพบมากท่ีสุด คือ ความผิดปกติเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ 
โภชนาการและเมตาบอลิสึมอื่นๆ (3195.84 ตํอแสนประชากร) รองลงมาคืออาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบได๎จาก
การตรวจทางคลินิกโรคและห๎องปฏิบัติการท่ีมิได๎ระบุไว๎ท่ีอื่น(1829.03 ตํอแสนประชากร), โรคเลือดและอวัยวะ



45 

 แผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563) | จังหวัดศรีสะเกษ 
 

สร๎างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ีเกี่ยวกับระบบภูมิค๎ุมกัน (1708.68 ตํอแสนประชากร), โรคความดันโลหิตสูง
และไตวายเรื้อรัง (1365.51 ตํอแสนประชากร) ตามล าดับ   
ตารางที่  26 จ านวนและอัตราปุวยตํอแสนประชากรของผ๎ูปุวยใน จ าแนกตามสาเหตุการปุวย 10 ล าดับแรก  

กลุ่มโรค 
จ านวน (อัตราต่อแสนประชากร) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1. ความผิดปกติเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ โภชนาการและเม
ตาบอลิสึมอื่นๆ (E15 – E90) 

52,226 
(3,496.15) 

46,902 
(2,793.30) 

40,396 
(2,750.10) 

46,471 
(3195.84) 

2. อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบได๎จากการตรวจ
ทางคลินิกโรคและห๎องปฏิบัติการที่มิได๎ระบุไว๎ที่อื่น 
(R00-R99) 

21,728 
(1,482.92) 

22,944 
(1,562.09) 

22,370 
(1,522.92) 

26,596 
(1829.03) 

3. โรคเลือดและอวัยวะสร๎างเลือดและความผิดปกติ
บางชนิดท่ีเกี่ยวกับระบบภูมิค๎ุมกัน(D50-D89 ยกเว๎น 
D56) 

27,537 
(1,879.39) 

23,935 
(1,629.56) 

19,642 
(1,337.20) 

24,846 
(1708.68) 

4. โรคความดันโลหิตสูง  (I10-I15) 17,669 
(1,205.90) 

19,684 
(1,340.14) 

18,695 
(1,272.73) 

22,588 
(1553.40) 

5. ไตวายเรื้อรัง (N17-N19) 12,125 
(827.52) 

11,957 
(814.07) 

12,058 
(820.89) 

19,856 
(1365.51) 

6. เบาหวาน (E10-E14) 13,927 
(950.51) 

15,036 
(1,023.69) 

14,056 
(956.91) 

16,540 
(1137.47) 

7. โรคแทรกซ๎อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การ
คลอด ระยะหลังคลอดและภาวะอื่นๆ ทางสูติกรรมท่ี
มิได๎ระบุไว๎ในท่ีอื่น (O10-O75,O81-O99) 

15,885 
(1,084.14) 

15,629 
(1,064.07) 

13,841 
(942.28) 

14,850 
(1021.25) 

8. โรคติดเช้ืออื่นๆ ของล าไส๎ (A03-A09) 14,067 
(1,060.12) 

15,384 
(1,047.39) 

15,572 
(1,062.12) 

12,650 
(1137.47) 

9. โรคอื่นๆของระบบหายใจ (J20-J22,J60-J99) 12,760 
(870.86) 

13,436 
(914.76) 

11,381 
(774.80) 

12,455 
(856.54) 

10.โรคอื่นๆ ของระบบยํอยอาหาร(K00-K14,K20-23,   
K28-K31) 

16,375 
(1,117.58) 

17,230 
(1,173.07) 

16,547 
(1,126.50) 

8,157 
(560.96) 

     ท่ีมา : รายงานสาเหตุการปุวยของผ๎ูปุวยใน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ธันวาคม 2560 
 
 สาเหตุการตาย   
 สาเหตุการตาย ปี  2560 พบวํา ประชากรจังหวัดศรีสะเกษ  มีสาเหตุการตายท่ีพบมากท่ีสุดคือ  โรคมะเร็งและ 
เนื้องอกทุกชนิด (109.41 ตํอแสนประชากร)  รองลงมาคือ ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด(48.56 ตํอแสน
ประชากร), โลหิตเป็นพิษ (32.53 ตํอแสนประชากร), ไตอักเสบ กลํุมอาการของไตพิการ (29.43ตํอแสนประชากร)และ
ความดันเลือดสูงและเลือดออกในสมอง (28.20 ตํอแสนประชากร) ตามล าดับ  รายละเอียดตามตาราง  
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ตารางที่   27   จ านวนและอัตราตายตํอแสนประชากร จ าแนกตามสาเหตุการตาย 10 ล าดับ จังหวัดศรีสะเกษ 
ล า 
ดับ 

สาเหตุการตาย 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1 มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด(C00-D48) 1,571 

(106.95) 
1,572 

(107.01) 
1591 

(109.41) 
2 ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด 652 

(64.81) 
821 

(55.89) 
709 

(48.56) 
3 โลหิตเป็นพิษ(A419) 495 

(33.70) 
563 

(38.33) 
473 

(32.53) 
4 ไตอักเสบ กลํุมอาการของไตพิการ (N00-N29) 480 

(32.68) 
484 

(32.95) 
428 

(29.43) 
5 ความดันเลือดสูงและเลือดออกในสมอง (I10-

I15,I60-I69) 
494 

(33.63) 
465 

(31.65) 
410 

(28.20) 
6 หัวใจอื่นๆ (I05-I09,I20-I52) 441 

(30.02) 
303 

(20.63) 
320 

(22.01) 
7 โรคเกี่ยวกับตับและตับอํอน(K70-K87) 240 

(16.34) 
210 

(14.29) 
238 

(16.37) 
8 เบาหวาน(E10-E14) 235 

(16.00) 
209 

(14.23) 
211 

(14.51) 
9 อุบัติเหตุจากการขนสํง 

(V01-V89) 
176 

(11.98) 
189 

(12.87) 
196 

(13.48) 
10 วัณโรคทุกชนิด 

(A15-A19) 
215 

(14.64) 
141 

(9.60) 
152 

(10.45) 
ท่ีมา:  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขข๎อมูล ณ ธันวาคม  2560 

 ข้อมูลแรงงาน 
 ภาวการณ์ท างานของประชากร ไตรมาส 3 ปี 2560 สรุปรายละเอียด ได๎ดังนี้ จังหวัดศรีสะเกษ มีประชากร
ท่ีอยูํในวัยท างานหรืออายุ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 807,718 คน (เป็นชาย 385,440 คน เป็นหญิง 422,278 คน)  
จ าแนกเป็นผ๎ูอยูํในก าลังแรงงาน 593,134 คน (เป็นชาย 304,227 คน เป็นหญิง 288,908 คน) ได๎แกํ ผ๎ูมีงานท า 
589,207 คน (เป็นชาย 302,395 คน เป็นหญิง 286,812 คน) ผ๎ูวํางงาน 2,654 คน (เป็นชาย 1,832 คน เป็นหญิง 
822 คน) และผ๎ูรอฤดูกาล 1,274 คน ขณะท่ีผ๎ูไมํอยูํในก าลังแรงงาน มีจ านวน 214,584 คน (เป็นชาย 81,213 คน 
เป็นหญิง 133,370 คน) จ าแนกเป็น ผ๎ูท างานบ๎าน 28,182 คน เรียนหนังสือ 81,810 คน และอื่น 104,592 คน 
 ส าหรับผ๎ูมีงานท า 589,207 คน พบวํา ท างานในภาคเกษตรกรรม 453,988 คน คิดเป็นร๎อยละ 77.05 ของ
ผ๎ูมีงานท าท้ังหมด สํวนผ๎ูท างานนอกภาคเกษตรกรรมมีจ านวน  135,219 คน (ร๎อยละ 22.95 ของผ๎ูมีงานท าท้ังหมด) 
โดยกลํุมผ๎ูท างานนอกภาคเกษตรกรรมจะท างานในอุตสาหกรรมการขายสํงขายปลีก การซํอมแซมยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ฯ มากท่ีสุด จ านวน 39 ,364 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.11 ของผ๎ูมีงานท านอกภาคเกษตรกรรม 
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รองลงมาได๎แกํ สาขาการบริหารราชการและปูองกันประเทศ จ านวน 20,528 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.18 ของผ๎ูมีงาน
ท านอกภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการศึกษา จ านวน 16,451 คน (ร๎อยละ 12.17)  อุตสาหกรรม
การผลิต จ านวน 14,494 คน (ร๎อยละ 10.72) และกิจกรรมโรงแรมและอาหาร จ านวน 13,718 คน 
แผนภูมิท่ี 1   ผ๎ูมีงานท าจังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 5 อันดับแรก ไตร
มาส 3 ปี 2560 

 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ 
 เมื่อพิจารณาผ๎ูมีงานท าตามอาชีพในไตรมาส 3 ปี 2560 พบวําอาชีพท่ีมีผ๎ูท างานมากท่ีสุด 5 อันดับแรกคือ 
1) ผ๎ูปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือด๎านการเกษตรและประมง จ านวน 450,186 คน (ร๎อยละ 76.41 ของแผนภาพท่ีผ๎ูมีงานท า
ท้ังหมด) 2) พนักงานบริการและพนักงานในร๎านค๎าและตลาด จ านวน 53 ,961 คน (ร๎อยละ 9.16) 3)ผ๎ูประกอบ
วิชาชีพด๎านตํางๆ จ านวน 23,022 คน (ร๎อยละ 3.91) 4) อาชีพขั้นพื้นฐานตํางๆ ในด๎านการขายและการให๎บริการ 
จ านวน 19,478 คน (ร๎อยละ 3.31) และ 5)ผ๎ูปฏิบัติงานด๎านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค๎าท่ีเกี่ยวข๎อง 
จ านวน 13,585 คน 
แผนภูมิที่  2    ผ๎ูมีงานท าจังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2560 (5 อันดับแรก) 

 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ 
 หากศึกษาถึงระดับการศึกษาของผ๎ูมีงานท า พบวํา สํวนใหญํมีการศึกษาต่ ากวําประถมศึกษา จ านวน 
206,128 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.98 รองลงมาเป็นผ๎ูมีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 189,524 คน (ร๎อยละ 
32.17) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 78,562 คน (ร๎อยละ 13.33 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จ านวน 62,468 คน 
(ร๎อยละ 10.61) ) ระดับอุดมศึกษา จ านวน 47,571 คน (ร๎อยละ 8.07) ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่  3   ผ๎ูมีงานท าจังหวัดศรีสะเกษ  จ าแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 3 ปี 2560 

 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ 
  ในด๎านสถานภาพการท างานของผ๎ูมีงานท า พบวําสํวนใหญํเป็นการท างานสํวนตัว กลําวคือ ร๎อยละ 48.93 
(288,285 คน) เป็นผ๎ูท างานสํวนตัว รองลงมาคือชํวยธุรกิจครัวเรือน ร๎อยละ 37.45 (220,669 คน) เป็นลูกจ๎าง
รัฐบาล ร๎อยละ 7.40 (43,598 คน) ลูกจ๎างเอกชน ร๎อยละ 6.01 (35,385 คน ) สํวนผ๎ูมีงานท าท่ีมีสถานภาพเป็น
นายจ๎างมีเพียง ร๎อยละ 0.22 (1,270 คน) 
แผนภูมิที่ 4    ผ๎ูมีงานท าจังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามสถานภาพการท างาน ไตรมาส 3 ปี 2560 

ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ 
  ส าหรับแรงงานนอกระบบ ปี 2559 จากผลการศึกษาของส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ  พบวําปัจจุบันผ๎ูมี
งานท าอยูํในแรงงานนอกระบบ มีจ านวน 514,831 คน ท้ังนี้ แรงงานนอกระบบเหลํานี้จะท างานในภาคเกษตรเป็น
สํวนใหญํ กลําวคือมีจ านวน 435,720 คน คิดเป็นร๎อยละ 84.63 ขณะท่ีนอกภาคเกษตรมีจ านวน 79,111 คน (ร๎อย
ละ 15.37) ซึ่งกลํุมนอกภาคเกษตรนี้ เมื่อพิจารณาจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบวําอุตสาหกรรมท่ีมีจ านวน
แรงงานนอกระบบสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1) การขายสํง การขายปลีก การซํอมแซมยานยนต์ฯ จ านวน 37,800 คน 
(ร๎อยละ 47.78 ของแรงงานนอกระบบกลํุมภาคการเกษตร) 2) การกํอสร๎าง จ านวน 17,992 คน (ร๎อยละ 22.74)  
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3) การผลิต จ านวน 8,133 คน (ร๎อยละ 10.28) 4) การกํอสร๎าง จ านวน 6,658 คน (ร๎อยละ 8.42) และ 5) การ
ขนสํง  จ านวน 2,307 คน (ร๎อยละ 2.92)  
แผนภูมิที่  5    ผ๎ูมีงานท าท่ีอยูํในแรงงานนอกระบบจังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม  

ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ 
       เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจ าแนกตามอาชีพ พบวํามีงานท าในอาชีพตํางๆ สูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1) 
ด๎านการเกษตรและประมง จ านวน 432,841 คน (ร๎อยละ 84.07) 2) พนักงานบริการ จ านวน 51,892 คน (ร๎อยละ 
10.08) 3) ด๎านความสามารถทางฝีมือ จ านวน 15,098 คน (ร๎อยละ 2.93) 4) อาชีพพื้นฐานตํางๆ จ านวน 7,128 
คน (ร๎อยละ 1.38) และ 5) ผ๎ูปฏิบัติงานโรงงานเครื่องจักร จ านวน 3,495 คน (ร๎อยละ 0.68)  
แผนภูมิที่  6  จ านวนผ๎ูมีงานท าท่ีอยูํในแรงงานนอกระบบจังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามอาชีพ ปี 2559 

ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ 
 เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจ าแนกตามอายุ พบวําสํวนใหญํมีอายุในชํวง 60 ปีขึ้นไป กลําวคือ ผ๎ูมีอายุ 
60 ปีขึ้นไป มีจ านวน 105,101 คน (ร๎อยละ 20.41) รองลงมาคือ ผ๎ูมีอายุ 50 – 54 ปี มีจ านวน 67,074 คน (ร๎อย
ละ 13.03) และอายุ 45 – 49 ปี มีจ านวน 62,481 คน (ร๎อยละ 12.14) สํวนชํวงอายุ 15 – 19 ปี มีน๎อยท่ีสุด 
จ านวน 14,615 คน (ร๎อยละ 2.84)  
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แผนภูมิที่   7    จ านวนผ๎ูมีงานท า ท่ีอยูํในแรงงานนอกระบบจังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามอายุ ปี 2559 

ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ 
  ส าหรับด๎านการศึกษา พบวําแรงงานนอกระบบสํวนใหญํมีการศึกษาในระดับต่ ากวําประถมศึกษา คือมี
จ านวน 216,734 คน (ร๎อยละ 42.10) รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จ านวน 157,372 คน (ร๎อยละ 30.57) และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จ านวน 60,974 คน (ร๎อยละ 11.8)  
 
แผนภูมิที่ 8     ผ๎ูมีงานท าท่ีอยูํในแรงงานนอกระบบในจังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2559 

 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ 
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4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ทรัพยากรป่าไม้ 
 สภาพพื้นท่ีปุาไม๎โดยท่ัวไปของจังหวัดศรีสะเกษ สํวนใหญํมีลักษณะเป็นปุาบนพื้นราบ จึงท าให๎ราษฎรท่ี
ต๎องการพื้นท่ีเพื่อเป็นท่ีอยูํอาศัยและพื้นท่ีเพื่อการเกษตรเข๎าไปหักร๎างถางพง ท าให๎ปุามีสภาพเส่ือมโทรมอยูํ
โดยท่ัวไป ขณะนี้ยังคงมีสภาพปุาท่ีสมบูรณ์ในบางพื้นท่ีเทํานั้ น เชํน บริเวณติดแนวชายแดนประเทศกัมพูชา
ประชาธิปไตย และบริเวณเทือกเขา เป็นต๎นท้ังนี้ จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นท่ีปุาไม๎ 2,136.24 ตารางกิโลเมตร 
(1,366,444 ไรํ) แบํงเป็นปุาสงวนแหํงชาติ 25 แหํง เนื้อท่ี 2,038.83 ตารางกิโลเมตร (1,274,312 ไรํ) และปุาไม๎
ถาวรเตรียมการสงวน 4 แหํง จ านวน 147.41 ตารางกิโลเมตร หรือ 92,132 ไรํ เมื่อพิจารณาเฉพาะพื้นท่ีปุาท่ียังคง
สภาพปุาท่ีสมบูรณ์มีจ านวน 678,911.41 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 12.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยปุาไม๎ในจังหวัด      
ศรีสะเกษจ าแนกได๎ 3 ประเภทได๎ ดังนี้ 
 1. ป่าอนุรักษ์ จ านวน 755 ตารางกิโลเมตร หรือ 471,875 ไร ํ
 1.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาพนมดงรัก ท๎องท่ีอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอขุนหาญ มีเนื้อท่ี 316 ตารางกิโลเมตร 
(197,500 ไรํ) 
 1.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห๎วยศาลา ท๎องท่ีอ าเภอขุนหาญ อ าเภอขุขันธ์ และอ าเภอภูสิงห์ มีเนื้อท่ี 380.6 
ตารางกิโลเมตร (237,875 ไรํ) 
 1.3 อุทยานแหํงชาติเขาพระวิหาร มีเนื้อที่ 59 ตารางกิโลเมตร (36,875 ไรํ) 
 2. ป่าชุมชน ซึ่งจะมีพื้นท่ีอยูํในเขตปุาสงวนแหํงชาติและปุาเตรียมการ มีเนื้อท่ี 201.22 ตารางกิโลเมตร 
(36,875 ไรํ) 
 3. ป่าเศรษฐกิจ (Zone E) มีเนื้อที่ 1,303.64 ตารางกิโลเมตร (814,778 ไรํ) 
  3.1 พื้นท่ีปุามีภาระผูกพัน (สวนปุา และพื้นท่ีสิทธิท ากินในพื้นท่ีเขตปุาสงวนและเป็นปุาไม๎เส่ือมโทรม) 
จ านวน 177.93 ตารางกิโลเมตร (111,206 ไรํ) 
  3.2 พื้นท่ีท่ีมอบให๎ส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร จ านวน 761.86 ตารางกิโลเมตร (703,572 ไรํ)  
 อัตราสํวนทรัพยากรปุาไม๎ตํอพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ในปี 2559 คิดเป็นร๎อยละ 12.56 ตํอพื้นท่ี 4,945.149 
ไรํ ท้ังนี้ลักษณะท่ัวไปของปุาไม๎ท่ีพบในจังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกเป็น 3 ประเภท ได๎แกํ 
 1. ป่าแดง หรือปุาโคก ปุาแพะ หรือปุาเต็ง รังมีลักษณะเป็นปุาโปรํงสลับกับพื้นท่ีสํวนใหญํท่ีเป็นทํุงหญ๎า มี
ต๎นไม๎ขึ้นหํางๆ กัน พืชธรรมชาติในปุาไม๎ประเภทนี้ ได๎แกํ หญ๎าคา ไม๎ไผํ หญ๎าเพ็ก ไม๎พลวงไม๎สกุลยางไม๎เหียง ไม๎
สะแบง ไม๎เต็ง ไม๎รัง ไม๎มะคํา ไม๎แต๎ ต๎นน้ าเกล้ียงไม๎จะบกไม๎ตะเคียน ซึ่งไม๎ตะเคียนในจังหวัดศรีสะเกษ ในอดีตมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดวําเป็นไม๎ตะเคียนช้ันดี ซึ่งปัจจุบันไมํมีแล๎ว 
 2. ไม้เบญจพรรณ ได๎แกํ ไผํปุา ไม๎รวก สีเสียด ตะเคียนหมู ราชพฤกษ์ รกฟูา เสลา ประดํู ชิงชัน มะคําโมง
พะยูงแกลบ มะเกลือ ก๎านเหลือง ยางเส้ียน ตะแบกใหญํ 
 3. ป่าบุ่ง ป่าทาม เป็นปุาในท่ีลํุมริมฝ่ังน้ า มีน้ าทํวมขังในฤดูฝนต๎นไม๎ท่ีเกิดในปุาบุํงปุาทามเป็นต๎นไม๎ท่ี
ทนทานตํอการถูกน้ าทํวม เชํน ต๎นหัวลิง ต๎นกล๎วยน๎อย ต๎นเดือยไกํ ต๎นโคยลิง ต๎นเสียว ต๎นนมวัว ต๎นผักแสง ต๎น
ตะเคียน ต๎นกระเบา ต๎นหว๎า ผักกระโดนน้ า ผักกระโดนทํุง หรือกระโดนเต้ีย และหญ๎าแฝก 
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ตารางที่  28 สถิติพื้นท่ีปุาไม๎ จังหวัดศรีสะเกษ 

ปี พ.ศ. 
ทั้งประเทศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ 

เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
2556 102,119,538 31.57 15,813,931 15.09 678,911.41 12.16 
2557 102,285,400 31.62 15,748,931 15.02 639,276.57 11.45 

2558 102,240,982 31.60 15,660,166 14.94 640,179.62 11.46 

2559 102,241,141 31.98 15,659,124 13.12 641,121.22 12.11 

2560 102,156,350 31.58 15,655,55 4.94 641,258.88 11.48 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมปุาไม๎ ธันวาคม 2561 
 - ทรัพยากรน้ า 
   จังหวัดศรีสะเกษ มีแหลํงน้ าท่ีส าคัญและมีผลตํอกิจกรรมการเกษตร การประมง ได๎แกํ แมํน้ ามูล ห๎วยทับ
ทัน ห๎วยส าราญ ห๎วยศาลา บึงและหนองน้ าธรรมชาติกระจายอยูํท่ัวพื้นท่ี สํวนมากทางตอนเหนือของจังหวัด 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเขตอ าเภอราษีไศล อ าเภอยางชุมน๎อย และอ าเภอเมือง 
 แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ 
 1. แม่น้ ามูล มีต๎นก าเนิดและไหลจากจังหวัดนครราชสี มาเข๎าสํูจังหวัดศรีสะเกษ บริเวณอ าเภอราษีไศล  
ซึ่งเป็นท่ีบรรจบของล าน้ าเสียวที่หัวภูดิน อ าเภอราศีไศล เรียกกันวํา วังใหญํ ผํานพื้นท่ีอ าเภอราษีไศล อ าเภออุทุมพร
พิสัย อ าเภอเมืองศรีสะเกษ อ าเภอยางชุมน๎อย และอ าเภอกันทรารมย์ แล๎วไหลไปบรรจบกับแมํน้ าชีท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี 
 2. ห้วยทับทัน ต๎นล าธารท่ีเทือกเขาพนมดงเร็ก บริเวณเขตพื้นท่ีอ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เป็นเส๎นแบํง
เขตระหวํางจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอ าเภอห๎วยทับทัน อ าเภอเมือง จันทร์ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
อ าเภอบึงบูรพ์ ไหลลงล าน้ ามูลท่ีบ๎านห๎วย อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
 3. ห้วยส าราญ ต๎นล าธารท่ีเทือกเขาพนมดงเร็ก ไหลจากเขตอ าเภอสุรินทร์ อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอปรางค์กูํ 
อ าเภอวังหิน อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ไหลบรรจบกับห๎วยแฮด กํอนไหลลงแมํน้ ามูลท่ีรอยตํอระหวํางต าบลโพธิ์ ต าบล
น้ าค า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ และต าบลล้ินฟูา อ าเภอยางชุมน๎อย จังหวัดศรีสะเกษ มีความยาวล าน้ าประมาณ 180 
กิโลเมตร มีพื้นท่ีลํุมน้ าประมาณ 3,502 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ าทําตามธรรมชาติประมาณปีละ 1,016 ล๎าน
ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร๎อยละ 5.22 ของปริมาณน้ าทําตามธรรมชาติท้ังหมดของลํุมน้ ามูล 
 4. ห้วยศาลา เป็นแหลํงน้ าธรรมชาติท่ีดัดแปลงท าเป็นเข่ือนกักเก็บน้ าท่ีไหลมาจากห๎วยส าราญ และมีต๎นน้ า
จากห๎วยพนมดงรัก สามารถบรรจุน้ าได๎สูงสุด 52.5 ล๎านลูกบาศก์เมตร มีพื้นท่ีท าการชลประทาน จ านวน 20,400 
ไรํ มีน้ าเพียงพอตํอการอุปโภคและบริโภคตลอดปี 
 5. ห้วยขะยุง ต๎นล าธารท่ีเทือกเขาพนมดงเร็ก มีน้ าตกภูลออท่ีสวยงามไหลผําน อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอ
เบญจลักษ์ อ าเภอน้ าเกล้ียง อ าเภอโนนคูณ และอ าเภอกันทรารมย์ ไหลลงแมํน้ ามูล ระหวํางรอยตํอจังหวัดศรีสะเกษ 
และจังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวล าน้ าประมาณ 175 กิโลเมตร โดยมีห๎วยทาเป็นล าน้ าสาขามีความยาวประมาณ 
160 กิโลเมตร พื้นท่ีลํุมน้ าประมาณ 3,347 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ าทําตามธรรมชาติประมาณปีละ 1,466 ล๎าน
ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร๎อยละ 7.53 ของปริมาณน้ าทําตามธรรมชาติท้ังหมดของลํุมน้ ามูล 
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 6. ล าน้ าเสียว หรือล าเสียวใหญํ มีต๎นก าเนิดจากท่ีราบสูงสันปันน้ าระหวํางลํุมน้ ามูล และลํุมน้ าชีท่ีจังหวัด
มหาสารคาม มีล าน้ าสาขา คือ ล าเตา ล าเสียวใหญํ และล าเสียวน๎อย ไหลมาบรรจบกันเป็นล าเสียวใหญํ ท่ีอ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร๎อยเอ็ด จากนั้นไหลผํานอ าเภอศิลาลาด อ าเภอราษีไศล ไหลลง แมํน้ ามูลท่ีภูดิน อ าเภอ ราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 7. ล าน้ าห้วยทา มีต๎นก าเนิดจาดเทือกเขาพนมดงเร็ก อ าเภอขุนหาญ ไหลผํานอ าเภอไพรบึง อ าเภอศรี
รัตนะ อ าเภอพยุห์ อ าเภอน้ าเกล้ียง ไหลบรรจบแมํน้ ามูลท่ีอ าเภอกันทรารมย์ 
 - ข้อมูลแหล่งน้ าบาดาล 
   จ านวนบํอบาดาลในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ มีจ านวนท้ังส้ิน 3,372 บํอ เพื่อใช๎ประโยชน์ในด๎านตํางๆ ดังนี้ 
 1. บํอบาดาลเพื่อใช๎ในการเกษตร   จ านวน   278  บํอ 
 2. บํอบาดาลเพื่อใช๎อุปโภค-บริโภค  จ านวน           2,915  บํอ 
 3. บํอบาดาลเพื่อใช๎ในธุรกิจ  จ านวน    179  บํอ 
 - ข้อมูลแหล่งน้ าเพือ่การชลประทาน 
    แหลํงน้ าเพื่อการชลประทานในจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีมีขนาดใหญํมี 2 แหํง ได๎แกํ 
    1. ฝายราษีไศล เป็นฝายปิดกั้นล าน้ ามูลท่ีบ๎านปากห๎วย ต าบลบัวทํุง อ าเภอราษีไศล กํอสร๎างแล๎วเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2536 เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบานประตูระบายเหล็กโค๎ง มีพื้นท่ีรับน้ าฝน 44,275 ตาราง
กิโลเมตร ปริมาณน้ าทําเฉล่ียไหลเข๎าหน๎าฝายปีละ 3,254 ล๎านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรเก็บกักน้ าหน๎าฝาย 75 ล๎าน
ลูกบาศก์เมตร ท่ีระดับเก็บกัก 119.00 ม.รทก. มีพื้นท่ีรับประโยชน์ระยะแรก  34,420 ไรํ 
    2. ฝายหัวนา เป็นฝายปิดกั้นล าน้ ามูลท่ีบ๎านกอก อ าเภอกันทรารมย์ กํอสร๎างแล๎วเสร็จในปี พ.ศ. 2544 
เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดบานประตูระบายเหล็กโค๎ง มีพื้นท่ีรับน้ าฝน 53,184 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ าทํา
เฉล่ียไหลเข๎าหน๎าฝายปีละ 9,195 ล๎านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรเก็บกักน้ าหน๎าฝาย 115.60 ล๎านลูกบาศก์เมตร ท่ี
ระดับเก็บกัก 115 ม.รทก. มีพื้นท่ีรับประโยชน์ระยะแรก 77,000 ไรํ 
ตารางที่  29     แหลํงน้ าเพื่อการชลประทานขนาดกลาง จ านวน 16 แหํง 

ชื่อลุ่มน้ า
สาขา 

อ่างเก็บน้ า 
อ าเภอ 

พื้นที ่
ชลประทาน 

(ไร่) 

ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ า ปริมาณน้ าในอ่าง 
ที่ รนก. 
ม.(รทก.) 

ระดับน้ า 

ม.(รทก.) 
สูง+/ต่ า- 

เทียบ รนก. 
ความจุ (ล้าน 

ลบ.ม.) 
ปริมาณน้ า 

(ล้าน ลบ.ม.) 
คิดเป็น % 
ความจุ 

1. ล าน้ าย่อยห้วยส าราญ 
ห๎วยส าราญ ภูสิงห ์ - +204.50 202.45 -2.05 12.350 7.820 63.3 
ห๎วยติ๊กชู ภูสิงห ์ 12,50 +190.50 190.63 0.13 26.200 27.136 103.6 
ห๎วยศาลา ภูสิงห ์ 24,000 +189.20 187.30 -1.90 37.065 24.020 64.8 
ห๎วยโอตาลัต ภูสิงห ์ - +192.00 191.69 -0.31 3.800 3.583 94.3 
หนองโสน
อางค์ 

ขุขันธ์ 520 +99.50 99.00 -0.10 0.680 0.630 92.7 
ห๎วยคล๎า เมือง 5,300 +100.00 99.81 -0.19 3.783 3.504 92.6 
ห๎วยซัน เมือง 3,200 +100.00 98.95 -1.05 2.700 1.439 53.3 
ห๎วยน้ าค า เมือง 590 +125.00 วัดไมํได๎ 0.00 1.085 วัดไมํได๎ 0.0 
2. ห้วยทา-ห้วยขยุง 
ห๎วยตาจู ขุนหาญ 13,000  +188.50 188.72 0.22 22.278 23.272 104.5 
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ชื่อลุ่มน้ า
สาขา 

อ่างเก็บน้ า 
อ าเภอ 

พื้นที ่
ชลประทาน 

(ไร่) 

ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ า ปริมาณน้ าในอ่าง 
ที่ รนก. 
ม.(รทก.) 

ระดับน้ า 

ม.(รทก.) 
สูง+/ต่ า- 

เทียบ รนก. 
ความจุ (ล้าน 

ลบ.ม.) 
ปริมาณน้ า 

(ล้าน ลบ.ม.) 
คิดเป็น % 
ความจุ 

หนองสิ ขุนหาญ 2,300  +99.80 99.95 0.45 3.663 4.326 118.1 
ห๎วยทา ขุนหาญ 18,059  +196.60 196.83 0.23 29.582 30.062 11.6 
ห๎วยตะแบง ขุนหาญ - +243.80 242.43 -1.37 6.875 5.444 79.2 
ห๎วยดํานไอ กันทรลักษ์ - +188.00 187.98 -0.02 8.027 7.991 99.6 
ห๎วยตามาย กันทรลักษ์ 25,000  +142.00 142.28 0.28 37.290 41.717 111.9 
3. อื่นๆ 
ห๎วยขนุน กันทรลักษ์ - +201.00 201.07 0.07 10.023 10.202 101.8 
ห๎วยน้ าเค็ม ราษีไศล - +199.50 199.57 0.07 1.070 1.113 104.1 
ที่มา : โครงการจัดท าแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2558 

  - ข้อมูลปริมาณน้ าฝน 
     จังหวัดศรีสะเกษ มีปริมาณน้ าฝนสะสมเฉล่ียท้ังปี 1,346 มิลลิเมตร และมีปริมาณน้ าฝนสะสม
เฉล่ียในชํวงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม) เทํากับ 835 มิลลิเมตร ถึงแม๎วําจะมีปริมาณน้ าฝนสะสมเฉล่ียจะอยูํใน
เกณฑ์ดี แตํเนื่องจากมีปัจจัยส าคัญท่ีท าให๎เกิดภาวะฝนท้ิงชํวง และฝนไมํตกตามฤดูกาล เนื่องมาจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีเทือกเขาพนมดงเร็กทางตอนใต๎ขวางกั้นลมฝน หรือท่ีเรียกวําลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ซึ่งเป็นลักษณะ
เขตพื้นท่ีเงาฝน (Rain Shadow) สํวนในชํวงกลางเดือนตุลาคมลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดผํานในชํวงเวลา
ปลายฤดูฝนต๎นฤดูหนาวนี้ ลมพายุท่ีกํอตัวแถบทะเลจีนใต๎ และฝนจากพายุหมุนเขตร๎อนจะเบนทิศทางออกจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง ดังนั้น ลมมรสุมท่ีพัดเอาน้ าฝนมาจึงตกอยูํสํวนหน๎าของเทือกเขาเป็นสํวนใหญํ สํวน
พื้นท่ีในเขตหลังเทือกเขาจะได๎รับปริมาณน้ าฝนเพียงเล็กน๎อยเทํานั้น สํวนพายุโซนร๎อนเมื่อปะทะกับแนวเทือกเขาใน
เขตประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ก็จะกลายเป็นพายุดีเปรสช่ันจึงท าให๎มีฝนท้ิงชํวง ประมาณ
เดือนกรกฎาคม ถึงกลางเดือนสิงหาคม และจะตกหนักชํวงกลางเดือนสิงหาคมถึงต๎นเดือนตุลาคม ซึ่งมีผลให๎เกิด
ความแห๎งแล๎งทางอุทกวิทยา โดยท าให๎ระดับน้ าผิวดิน และน้ าใต๎ดินลดลง จนสํงผลกระทบตํอความต๎องการน้ า
ทางด๎านการเกษตร และ ความต๎องการน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนได๎ และจากสถิติท่ีผํานมา พบวํา
ปริมาณน้ าฝนมีแนวโน๎มลดลงร๎อยละ 18.1 เมื่อเทียบกับสถิติ 30 ปี 

แผนภูมิท่ี  9   ปริมาณฝนเฉล่ียจังหวัดศรีสะเกษ 

ที่มา : โครงการจัดท าแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2558 
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     - การจัดการขยะมูลฝอย 
ในปี 2559 นั้น ยังอยูํระหวํางการส ารวจข๎อมูลภาคสนาม ซึ่งแผนการด าเนินการในปี 2559 จะ

ด าเนินการจัดการขยะสะสม ผํานโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมขององค์การ
บริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 23,556,800 บาท ภายใต๎แผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล๎อมระดับจังหวัด แตํเนื่องจากไมํสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างได๎ทัน ท าให๎งบประมาณตกไป จึงต๎อง
ด าเนินการหารือในระดับจังหวัดตํอไปเพื่อให๎มีการจัดการขยะสะสมตํอไป 

- การบริหารจัดการขยะใหม่ 
1. การจัดการขยะใหมํนั้น ในปี 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสํงไปก าจัดอยํางถูกหลักวิชาการลดลง

เมื่อเทียบกับปี 2557 สํวนหนึ่งเกิดจากมีการน าขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น น ากลับมาใช๎ประโยชน์มากขึ้น โดยในปี 2559 
มี การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ประโยชน์ 119 ตัน/วัน มากกวําในปี 2557 ท่ีมีปริมาณ 57 ตัน/วัน 

2. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไมํได๎ก าจัดเนื่องจากไมํมีการเก็บขนจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํ
ประชาชนก าจัดและน าไปใช๎ประโยชน์เองในครัวเรือน 

3. จังหวัดศรีสะเกษมีการแบํงกลํุม Cluster ในการจัดการขยะใหมํท่ีถูกต๎องตามหลักวิชาการออกเป็น 
8 กลํุม โดยมีแมํขําย 8 แหํง ขณะนี้ได๎ของบประมาณผํานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล๎อมในระดับ
จังหวัด กํอสร๎างแล๎วและก าลังกํอสร๎างจ านวน 4 แหํง ได๎แกํ 

1) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกต๎องตามหลักวิชาการ (Sanitary 
landfill) 1 แหํง สามารถรับขยะได๎ 80 ตัน/วัน และก าลังกํอสร๎างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง 
(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ สามารถรับขยะได๎ 80 ตัน/วัน 

2) องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ กํอสร๎างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม กลํุมพื้นท่ี 3 (อ าเภอ 
ขุขันธ์ อ าเภอภูสิงห์ อ าเภอไพรบึง อ าเภอปรางค์กูํ) สามารถรับขยะได๎ 40 ตัน/วัน  

3) เทศบาลต าบลขุนหาญ ก าลังกํอสร๎างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง ( Refuse 
Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ สามารถรับขยะได๎ 20 ตัน/วัน 

4) องค์การบริหารสํวนต าบลเสียว อ าเภอเบญจลักษ์ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง 
(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ สามารถรับขยะได๎ 20 ตัน/วัน 

5) เทศบาลต าบลยางชุมน๎อย ก าลังผลักดันการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
6) เทศบาลต าบลก าแพง ก าลังผลักดันการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
7) เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีปัญหาด๎านการไมํเห็นด๎วยของประชาชน 
8) เทศบาลต าบลเมืองคง ไมํมีท่ีดิน ซึ่งหากสามารถกํอสร๎างได๎ท้ัง 8 แหํงการแก๎ไขปัญหาขยะใหมํคง

หมดไป 
- การจัดการของเสียอันตรายชุมชน 

จังหวัดศรีสะเกษได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน และสํงของเสีย
อันตรายชุมชนท่ีเกิดขึ้นไปก าจัดอยํางถูกหลักวิชาการ โดยได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารสํวน
จังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 สภาพปัญหา ปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดศรีสะเกษ ปรากฏผลดังนี้ 
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ตารางที่   30   สภาพปัญหา ปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดศรีสะเกษ 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
(ตัน/วัน) 

การจัดการขยะ 
อย่างถูกตอ้ง 

(ตัน/วัน) 

ก าจัดขยะมูลฝอย 
ที่ไม่ถูกต้องตามหลกัวิชาการ 

(ตัน/วัน) 

ขยะน ากลับมาใช้
ประโยชน์ได ้
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ 
ขยะเก่า 
(ตัน) 

1,382.21 88.04 
 

113.11  (ก าจัดในสถานท่ีก าจัด
ขยะแบบเทกอง) 
1,053.34 (อยูํในพื้นท่ีท่ีไมํมีการ
เก็บขน ซึ่งมีการจัดการเอง
ภายในครัวเรือน 

127.72 67,144.20 

ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น ปริมาณขยะ ประมาณ 1,382.21 ตัน/วัน มีการก าจัด 328.87 ตัน/วัน คงเหลือ 
1,053 ตัน/วัน ขยะเกําสะสม ท่ีอยูํในสถานท่ีก าจัดขยะแบบเทกองกลางแจ๎ง (Open dump) ปริมาณ 67,144.20 ตัน 
 
1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
1)  ด้านเศรษฐกิจ 
 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเศรษฐกิจภาพรวม 
 - เศรษฐกิจจังหวัดศรีสะเกษ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร๎อยละ 5.04 ตํอปี ซึ่งต่ ากวําคําเฉล่ียท้ัง
ประเทศ เมื่อเทียบกับข๎อมูลอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉล่ียของ 76 จังหวัด ท่ีมีคําเทํากับร๎อยละ 5.72 ตํอปี  
 - รายได๎ของประชากรจังหวัดศรีสะเกษ เทํากับ 64,298 บาท/คน/ปี ซึ่งอยูํในล าดับท่ี 67 จาก 76 จังหวัด
ของประเทศซึ่งมีรายได๎เฉล่ียของท้ัง 76 จังหวัด เทํากับ 156,387 บาท/คน/ปี  
 - สัดสํวนคนจนร๎อยละ 10.80 และมีเส๎นความยากจนเทํากับ 2,337 บาท/คน/เดือน ซึ่งยังคงต่ ากวําเส๎น
ความยากจนเฉล่ียของ 76 จังหวัด ท่ีมีคํา เทํากับ 2,579 บาท/คน/เดือน 
 - อัตราการวํางงานร๎อยละ 0.41 ซึ่งมีอัตราสํวนท่ีดีกวําคําอัตราการวํางงานเฉล่ียของ 76 จังหวัด ท่ีมีอัตรา
การวํางงานเฉล่ีย ของ 76 จังหวัด เทํากับร๎อยละ 0.97  

 - อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซํ ร๎อยละ 3.76 อยูํในล าดับท่ี 26 ของท้ัง 76 
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 3.00 
 - มูลคําผลิตภัณฑ์ฯ เฉล่ียตํอหัว (Per Capita) 64,298.00 บาท อยูํในล าดับท่ี 67 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 166,850.00 บาท 
 - ผลิตภาพแรงงานเฉล่ีย บาท/คน/ปี 118,964.00 อยูํในล าดับท่ี 68 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย
คําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 301,906.00 บาท/คน/ปี 
 - อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ ร๎อยละ -22.27 อยูํในล าดับท่ี 69 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ 
โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ -1.29 
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แผนภูมิที่  10   ข๎อมูลสรุปสภาวะภาพรวมเศรษฐกิจ ของจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 
 
ตารางที ่ 31  ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขา ณ ราคาประจ าปี     หนํวย : ล๎านบาท 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขา ณ ราคาประจ าปี 2557 2558 2559p 
กิจกรรมบริการด๎านอื่นๆ 923 967 963 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 117 117 146 
กิจกรรมด๎านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1,873 2,028 2,154 
การศึกษา 13,668 12,784 12,998 
การบริหารราชการ การปูองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 2,385 3,285 3,394 
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 114 119 129 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 9 10 10 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 2,269 2,821 2,884 
กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภัย 4,477 4,958 5,880 
ข๎อมูลขําวสารและการส่ือสาร 338 369 280 
ท่ีพักแรมและบริการด๎านอาหาร 2,532 2,672 2,815 
การขนสํงและสถานท่ีเก็บสินค๎า 843 885 920 
การขายสํงและการขายปลีก การซํอมยานยนต์และจักรยานยนต์ 6,200 6,790 7,604 
การกํอสร๎าง 2,707 2,509 2,744 
การจัดหาน้ า การจัดการ และการบ าบัดน้ าเสีย ของเสีย และส่ิงปฏิกูล 112 132 132 
ไฟฟูา ก๏าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 784 779 814 
การผลิต 3,033 3,479 3,811 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขา ณ ราคาประจ าปี 2557 2558 2559p 
การท าเหมืองแรํและเหมืองหิน 138 134 180 
เกษตรกรรม การปุาไม๎ และการประมง 18,624 18,617 18,795 
+ผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ ทุกสาขา+ 61,146 63,455 66,653 
 ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 

 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบศักยภาพด้านอุตสาหกรรม 
 จังหวัดศรีสะเกษ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาอุตสาหกรรมปี 2559 เทํากับ 3,991 ล๎านบาท โดยมีอัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาอุตสาหกรรม รายปี ดังนี้ ปี 2557 ร๎อยละ -17.93 ปี 2558 ร๎อยละ 13.96 ปี 
2559 ร๎อยละ 10.47 แยกตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 ดังนี้ 
 - สัดสํวนมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณลูกโซํ ร๎อย
ละ 5.91 อยูํในล าดับท่ี 66 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 40.49 
 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม แบบปริมาณลูกโซํ ร๎อยละ 5.30 อยูํในล าดับท่ี 
23 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 2.05 
 - สัดสํวนมูลคําสินค๎าอุตสาหกรรมเกษตรตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณลูกโซํ ร๎อยละ 32.00 
อยูํในล าดับท่ี 20 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 0.15 
 - ปริมาณการใช๎น้ ามันดีเซล 159,924.93 พันลิตร อยูํในล าดับท่ี 44 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย
คําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 234,447.06 พันลิตร 
 - ปริมาณการใช๎พลังงานทดแทน 59,543.00 พันลิตร อยูํในล าดับท่ี 40 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย
คําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 102,372.84 พันลิตร 
 - สัดสํวนการใช๎พลังงานทดแทนตํอปริมาณการใช๎พลังงานขั้นสุดท๎าย 219.00 พันลิตรตํอ 1 Ktoe อยูํใน
ล าดับท่ี 41 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 204.33 พันลิตรตํอ 1 Ktoe 
 - สัดสํวนการใช๎พลังงานขั้นสุดท๎ายตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ 6.94 พันตันเทียบเทําน้ ามันดิบ/พันล๎านบาท อยูํ
ในล าดับท่ี 48 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 5.99 พันตันเทียบเทําน้ ามันดิบ/พันล๎าน
บาท 
 - สัดสํวนการปลํอยก๏าซเรือนกระจกตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ 19.48 ตันของก๏าซเรือนกระจก/ล๎านบาท อยูํ
ในล าดับท่ี 46 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 18.01 ตันของก๏าซเรือนกระจก/ล๎าน
บาท 
 - อัตราเปล่ียนแปลงของปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกในสาขาขนสํง ร๎อยละ -2.96 อยูํในล าดับท่ี 29 
ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 1.85  
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แผนภูมิที่  11   ข๎อมูลสรุปศักยภาพด๎านอุตสาหกรรม ของจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 

 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบศักยภาพด้านการค้าและธรุกิจขนาดย่อม 
 จังหวัดศรีสะเกษ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม การขายสํงและการขายปลีกฯ ปี 2559 เทํากับ 7,604 ล๎านบาท โดย
มีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม การขายสํงและการขายปลีกฯ  รายปี ดังนี้ ปี 2557 ร๎อยละ 1.27 ปี 
2558 ร๎อยละ 9.52 ปี 2559 ร๎อยละ 12.00 แยกตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 
ดังนี้ 
 - ก าไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมตํอมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณลูกโซํ 
ร๎อยละ 2.19 อยูํในล าดับท่ี 55 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 4.00 
 - อัตราเพิ่มของรายได๎จากการจ าหนํายสินค๎า OTOP ร๎อยละ 20.77 อยูํในล าดับท่ี 40 ของท้ัง 76 จังหวัด
ท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 22.45 
 - จ านวนวิสาหกิจชุมชนและเครือขํายวิสาหกิจชุมชนท่ีได๎รับอนุมัติการจดทะเบียน 2,990.00 แหํง อยูํใน
ล าดับท่ี 4 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 1,128.00 แหํง 
 - สัดสํวนมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนสํง สถานท่ีเก็บสินค๎า และการคมนาคม ตํอผลิตภัณฑ์มวล
รวมท้ังหมด แบบปริมาณลูกโซํ ร๎อยละ 1.61 อยูํในล าดับท่ี 66 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ัง
ประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 5.81 
แผนภูมิที่  12   ข๎อมูลสรุปศักยภาพด๎านการค๎าและธุรกิจขนาดยํอม ของจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 
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 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ   
 จังหวัดศรีสะเกษ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาท่ีพักแรมและบริการด๎านอาหาร ปี 2559 เทํากับ 3 ,831 ล๎าน
บาท โดยมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาท่ีพักแรมและบริการด๎านอาหาร รายปี ดังนี้ ปี 2557 ร๎อย
ละ -1.46 ปี 2558 ร๎อยละ 6.01 ปี 2559 ร๎อยละ 5.82 แยกตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับท่ี 12 ดังนี้ 
 - รายได๎จากการทํองเท่ียว 8,946.00 ล๎านบาท อยูํในล าดับท่ี 15 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย
คําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 74,041.00 ล๎านบาท 
 - สัดสํวนมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมด๎านการทํองเท่ียวตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณลูกโซํ ร๎อย
ละ 2.06 อยูํในล าดับท่ี 7 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 4.02 
 - สัดสํวนมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาตัวกลางทางการเงินตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณ
ลูกโซํ ร๎อยละ 9.64 อยูํในล าดับท่ี 2 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 4.52 
 - สัดสํวนมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมด 
แบบปริมาณลูกโซํ ร๎อยละ 62.59 อยูํในล าดับท่ี 5 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อย
ละ 48.44 
 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) แบบปริมาณลูกโซํ 
ร๎อยละ 4.58 อยูํในล าดับท่ี 14 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 5.85 
 
ตารางที่   32  ข๎อมูลสรุปศักยภาพด๎านการทํองเท่ียวและการบริการ  ของจังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ/ปี 2557 2558 2559 
จ านวนผู้เยี่ยมเยือน (คน)   4,715,911    4,883,937    5,019,138  

ชาวไทย   4,559,633    4,722,334    4,851,950  
ชาวตํางชาติ   156,278    161,603    167,188  

จ านวนพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)   2.46    2.40    2.39  
ชาวไทย   2.43    2.36    2.36  
ชาวตํางชาติ   3.19    3.15    3.13  

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพือ่การท่องเที่ยว  
(บาท/คน/วัน) 

  828    860    889  

ชาวไทย   816    848    876  
ชาวตํางชาติ   1,115    1,155    1,191  

จ านวนห้องพัก (ห้อง)   6,116    6,175    6,325  
อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)   52    55    56  

 ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 
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2)  ด้านสังคมและความม่ันคง 
 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านการศึกษา และการเรียนรู้  

 - จ านวนปีการศึกษาเฉล่ีย ปี 7.40 อยูํในล าดับท่ี 13 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ 
อยูํท่ี ปี 8.00 

- อัตราการเข๎าเรียนของประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร๎อยละ 90.16 อยูํในล าดับท่ี 12 
ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 92.87 

- ระดับคะแนนเฉล่ีย O-NET ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนน 29.97 อยูํในล าดับท่ี 17 ของท้ัง 76 
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี คะแนน 32.22 

- คะแนนเฉล่ียสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ช้ันป.1 คะแนน IQ 91.10 อยูํในล าดับท่ี 18 ของท้ัง 76 
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี คะแนน IQ 98.10 

- ร๎อยละของเด็กนักเรียนท่ีมีคะแนน EQ ไมํต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน ร๎อยละ 73.43 อยูํในล าดับท่ี 16 ของท้ัง 
76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 77.03 

- สัดสํวนคนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยํางน๎อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร๎อยละ 99.87 อยูํใน
ล าดับท่ี 3 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 99.56 

- อัตราการอํานของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ร๎อยละ 82.00 อยูํในล าดับท่ี 2 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ 
โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 74.90 

- สัดสํวนผ๎ูใช๎อินเตอร์เน็ตตํอจ านวนประชากร ร๎อยละ 42.04 อยูํในล าดับท่ี 16 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 49.69 

- จ านวนผ๎ูมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ๎านเฉล่ียตํอหมูํบ๎าน คน 55.00 อยูํในล าดับท่ี 5 ของท้ัง 76 
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี คน 46.00 

- อัตราเพิ่มของผ๎ูเรียนระบบทวิภาคี ร๎อยละ 14.52 อยูํในล าดับท่ี 8 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย
คําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 10.54 

- สัดสํวนคนอายุ 15 -59 ปี มีอาชีพและมีรายได๎ ร๎อยละ 99.66 อยูํในล าดับท่ี 3 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 99.38 

- สัดสํวนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได๎ ร๎อยละ 98.38 อยูํในล าดับท่ี 3 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 94.97 

- สัดสํวนแรงงานเพศหญิงตํอประชากรแรงงาน รอ๎ยละ 44.19 อยูํในล าดับท่ี 8 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 43.80 

- สัดสํวนผ๎ูหญิงในระดับบริหารหรือในระดับการตัดสินใจตํอจ านวนแรงงานในระดับบริหารท้ังหมด ร๎อยละ 
24.47 อยูํในล าดับท่ี 11 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 28.62 
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แผนภูมิที่  13   ข๎อมูลสรุปอัตราสํวนครูและนักเรียน  ของจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 
แผนภูมิที่ 14    ข๎อมูลเชิงเปรียบเทียบด๎านการศึกษา และการเรียนรู๎ ของจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 

 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านสุขภาพ และการสาธารณสุข  
- อัตราการเกิดมีชีพ 8.40 รายตํอประชากรพันคน อยูํในล าดับท่ี 15 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย

คําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 10.30 รายตํอประชากรพันคน 
- สัดสํวนเด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัย ร๎อยละ 94.51 อยูํในล าดับท่ี 16 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย

คําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 95.84 
- สัดสํวนคนอายุยืน ต้ังแตํ 80 ปีขึ้นไป ร๎อยละ 1.87 อยูํในล าดับท่ี 15 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย

คําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 2.23 
- สัดสํวนครัวเรือนท่ีมีน้ าสะอาดส าหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี ร๎อยละ 99.95 อยูํในล าดับท่ี 7 ของ

ท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 99.85 
- สัดสํวนครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได๎มาตรฐาน ร๎อยละ 99.31 อยูํในล าดับท่ี 8 ของ

ท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 99.05 
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- สัดสํวนครัวเรือนมีการใช๎ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต๎นอยํางเหมาะสม ร๎อยละ 99.60 อยูํ
ในล าดับท่ี 4 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 99.24 

- สัดสํวนผ๎ูสูงอายุท่ีพักอาศัยอยูํในห๎องนอนช้ันลํางหรืออยูํบ๎านช้ันเดียว ร๎อยละ 84.84 อยูํในล าดับท่ี 8 ของ
ท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 80.74 

- สัดสํวนผ๎ูสูงอายุท่ีมีห๎องน้ าห๎องส๎วมแบบโถนั่งห๎อยเท๎าภายในบ๎าน ร๎อยละ 19.41 อยูํในล าดับท่ี 17 ของ
ท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 46.93 

- สัดสํวนคนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได๎รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ร๎อยละ 99.12 อยูํในล าดับท่ี 2 ของท้ัง 76 
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 95.96 

- สัดสํวนคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอยํางน๎อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที ร๎อยละ 99.72 อยูํใน
ล าดับท่ี 4 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 99.46 

- สัดสํวนประชากรท่ีมีภาวะอ๎วนและหรืออ๎วนลงพุง ร๎อยละ 31.01 อยูํในล าดับท่ี 5 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 32.84 

- อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี 39.20 รายตํอหญิงวัยเดียวกันพันคน อยูํในล าดับท่ี 6 ของท้ัง 76 
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 42.90 รายตํอหญิงวัยเดียวกันพันคน 

- อัตราการคลอดในมารดาอายุ 10-14 ปี 1.00 รายตํอหญิงวัยเดียวกันพันคน อยูํในล าดับท่ี 2 ของท้ัง 76 
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 1.40 รายตํอหญิงวัยเดียวกันพันคน 

- สัดสํวนคนสูบบุหรี่ ร๎อยละ 6.66 อยูํในล าดับท่ี 10 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ 
อยูํท่ี ร๎อยละ 6.49 

- สัดสํวนคนด่ืมสุรา ร๎อยละ 7.25 อยูํในล าดับท่ี 11 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ 
อยูํท่ี ร๎อยละ 6.41 

- อัตราผ๎ูปุวยทางสุขภาพจิต 3,756 รายตํอประชากรแสนคน อยูํในล าดับท่ี 14 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 3,293 รายตํอประชากรแสนคน 

- อัตราเพิ่มของการเจ็บปุวยด๎วย 5 โรคไมํเรื้อรังท่ีส าคัญ (โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดัน
โลหิตสูง หรือมะเร็ง) ร๎อยละ 4.77 อยูํในล าดับท่ี 10 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 
ร๎อยละ 4.45 

- อัตราการฆําตัวตายตํอประชากรแสนคน 6.12 รายตํอประชากรแสนคน อยูํในล าดับท่ี 9 ของท้ัง 76 
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 6.34 รายตํอประชากรแสนคน 

- สัดสํวนคําใช๎จํายประเภทเวชภัณฑ์และคําตรวจรักษาพยาบาล ตํอคําใช๎จํายท้ังหมดของครัวเรือน เฉล่ียตํอ
เดือน ร๎อยละ 1.31 อยูํในล าดับท่ี 2 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 2.23 

- สัดสํวนประชากรตํอแพทย์ 1 คน 3,145.00 คน อยูํในล าดับท่ี 15 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย
คําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 2,254.00 คน 
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แผนภูมิที่  15   ข๎อมูลอัตราสํวน ด๎านสภาวะสุขภาพของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 
 
แผนภูมิที่  16  ข๎อมูลอัตราการเจ็บปุวยด๎วย 5 โรคท่ีส าคัญ (โรคไมํเรื้อรัง) ของจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 
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แผนภูมิที่ 17    ข๎อมูลการเข๎าถึงบริการสาธารณสุข ของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 
 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านสังคม (ความยากจน และเหลื่อมล้ า)    

- รายได๎ครัวเรือนเฉล่ีย 19,212.00 บาทตํอเดือน อยูํในล าดับท่ี 14 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย
คําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 23,552.00 บาทตํอเดือน 

- อัตราสํวนการออมเฉล่ียตํอรายได๎เฉล่ียของครัวเรือน ร๎อยละ 19.30 อยูํในล าดับท่ี 12 ของท้ัง 76 จังหวัด
ท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 20.42 

- รายได๎เฉล่ียตํอหัวของกลํุมประชากรร๎อยละ 40 ท่ีมีรายได๎ต่ าสุด 7,124.00 บาทตํอเดือนตํอคน อยูํใน
ล าดับท่ี 16 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 9,368.00 บาทตํอเดือนตํอคน 

- มูลคําสินทรัพย์ทางการเงินของกลํุมประชากรร๎อยละ 40 ท่ีมีรายได๎ต่ าสุด 36,447.00 บาทตํอครัวเรือน 
อยูํในล าดับท่ี 11 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 45,405.00 บาทตํอครัวเรือน 

- สัดสํวนครัวเรือนท่ีมีหนี้ในระบบตํอครัวเรือนท่ีมีหนี้ท้ังหมด ร๎อยละ 95.40 อยูํในล าดับท่ี 5 ของท้ัง 76 
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 90.76 

- คําสัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาคด๎านรายได๎ (Gini coefficient) .44 คะแนน Gini (0-1) อยูํในล าดับท่ี 12 
ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 0.42 คะแนน Gini (0-1) 

- สัดสํวนคนจนด๎านรายจําย ร๎อยละ 16.31 อยูํในล าดับท่ี 16 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ัง
ประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 11.15 

- สัดสํวนหนี้สินเฉล่ียตํอรายได๎เฉล่ียของครัวเรือนกลํุมท่ียากจนท่ีสุด ร๎อยละ 12.74 อยูํในล าดับท่ี 6 ของท้ัง 
76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 14.21 

- สัดสํวนนักเรียนด๎อยโอกาสตํอนักเรียนท้ังหมด ร๎อยละ 80.42 อยูํในล าดับท่ี 18 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 62.72 

- สัดสํวนมูลคําหนี้นอกระบบตํอมูลคําหนี้ท้ังหมดของครัวเรือน ร๎อยละ 0.01 อยูํในล าดับท่ี 1 ของท้ัง 76 
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 0.02 
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 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านสังคม ( ชุมชนและครอบครัว)    
- สัดสํวนของครอบครัวขยาย ร๎อยละ 46.19 อยูํในล าดับท่ี 2 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ัง

ประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 37.41 
- อัตราเด็กท่ีอยูํในการคุมประพฤติ 0.24 คดีตํอเยาวชนพันคน อยูํในล าดับท่ี 8 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว

ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 0.36 คดีตํอเยาวชนพันคน 
- สัดสํวนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท้ังหมด ร๎อย

ละ .66 อยูํในล าดับท่ี 14 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 1.67 
- สัดสํวนศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนตํอจ านวนหมูํบ๎าน ร๎อยละ 37.09 อยูํในล าดับท่ี 13 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว

ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 38.09 
- สัดสํวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตํอจ านวนหมูํบ๎าน ร๎อยละ 77.05 อยูํในล าดับท่ี 3 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว

ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 66.19 
- จ านวนองค์กรชุมชนตํอประชากรแสนคน 114.70 แหํง อยูํในล าดับท่ี 11 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ 

โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 136.20 แหํง 
- สัดสํวนองค์กรชุมชน (สหกรณ์และกลํุมเกษตร) ท่ีมีเสถียรภาพทางการเงินอยูํในระดับมั่นคงดีถึงดีมาก 

ร๎อยละ 40.45 อยูํในล าดับท่ี 16 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 50.16 
- สัดสํวนครัวเรือนท่ีมีคนในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลํุมหรือองค์กรชุมชนท่ีจัดสวัสดิการ ร๎อยละ 89.25 อยูํใน

ล าดับท่ี 3 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 78.47 
- สัดสํวนครัวเรือนมีสํวนรํวมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ชุมชนหรือท๎องถิ่น ร๎อยละ 99.93 อยูํใน

ล าดับท่ี 2 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 99.54 
- สัดสํวนครัวเรือนท่ีมีรายได๎สูงกวํารายจํายร๎อยละ 10 ขึ้นไป ร๎อยละ 56.47 อยูํในล าดับท่ี 6 ของท้ัง 76 

จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 53.53 
- สัดสํวนครัวเรือนท่ีมีบ๎านและท่ีดินเป็นของตนเอง ร๎อยละ 93.78 อยูํในล าดับท่ี 2 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว

ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 78.81 
- สัดสํวนครัวเรือนท่ีมีน้ าประปาใช๎ในครัวเรือน ร๎อยละ 70.63 อยูํในล าดับท่ี 15 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว

ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 82.86 
- สัดสํวนครัวเรือนมีน้ าใช๎เพียงพอตลอดปี อยํางน๎อยคนละ 45 ลิตรตํอวัน ร๎อยละ 99.95 อยูํในล าดับท่ี 6 

ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 99.83 
- อัตราพึ่งพิง ร๎อยละ 47.66 อยูํในล าดับท่ี 5 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 

ร๎อยละ 50.06 
- สัดสํวนผ๎ูสูงอายุอยูํล าพังคนเดียว ร๎อยละ 5.35 อยูํในล าดับท่ี 5 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย

คําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 6.62 
- อัตราการจดทะเบียนหยํา 4.79 คํูตํอพันครัวเรือน อยูํในล าดับท่ี 11 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย

คําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 5.65 คํูตํอพันครัวเรือน 
- อัตราเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 5.48 เหตุการณ์ตํอแสนครัวเรือน อยูํในล าดับท่ี 8 ของท้ัง 76 

จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 6.10 เหตุการณ์ตํอแสนครัวเรือน 
 



67 

 แผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563) | จังหวัดศรีสะเกษ 
 

แผนภูมิที่  18   สถานการณ์ด๎านสังคม ของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 
 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านสังคม (สวัสดิการด้านสังคม)    

- สัดสํวนประชากรในการเข๎าถึงสวัสดิการ ร๎อยละ 99.97 อยูํในล าดับท่ี 1 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ 
โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 99.95  

- สัดสํวนประชากรผ๎ูไปใช๎สิทธิประกันสุขภาพ ร๎อยละ 22.16 อยูํในล าดับท่ี 5 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 20.58  

- สัดสํวนแรงงานนอกระบบท่ีอยูํในระบบประกันสังคมตํอก าลังแรงงานท้ังหมด ร๎อยละ 4.77 อยูํในล าดับท่ี 
15 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 5.79  

- สัดสํวนแรงงานท่ีเป็นสมาชิกกองทุนการออมแหํงชาติตํอก าลังแรงงานท้ังหมด ร๎อยละ 2.83 อยูํในล าดับท่ี 
2 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 1.54  

- สัดสํวนคนพิการได๎รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ ร๎อยละ 99.96 อยูํในล าดับท่ี 7 ของ
ท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 99.95  

- จ านวนนักเรียนพิการเรียนรํวมเฉล่ียตํอโรงเรียน 11.00 คนตํอโรงเรียน อยูํในล าดับท่ี 9 ของท้ัง 76 
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 12.00 คนตํอโรงเรียน 

- จ านวนส านวนการขอรับความชํวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 308.00 ส านวน อยูํในล าดับท่ี 12 ของท้ัง 
76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 341.00 ส านวน 
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แผนภูมิที่  19   สถานการณ์ด๎านสังคม (สวัสดิการด๎านสังคม) ของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 
 
แผนภูมิที่  20   สถานการณ์ด๎านสังคม (การมีสํวนรํวมของชุมชน) ของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 
 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านความม่ันคง (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)    

- อัตราผ๎ูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท๎องถนนตํอประชากรแสนคน รายตํอประชากรแสนคน 27.12 อยูํใน
ล าดับท่ี 2 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี รายตํอประชากรแสนคน 36.92  

- จ านวนคดียาเสพติด 12,787.00 คดี อยูํในล าดับท่ี 15 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ัง
ประเทศ อยูํท่ี 8,575.00 คดี 

- อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมตํอประชากรแสนคน 53.00 คดีตํอประชากรแสนคน อยูํในล าดับท่ี 5 ของ
ท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 91.00 คดีตํอประชากรแสนคน 
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- สัดสํวนคดีท่ีจับกุมได๎ตํอคดีท่ีรับแจ๎ง ร๎อยละ 76.37 อยูํในล าดับท่ี 5 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย
คําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 66.22  
แผนภูมิที่  21   สถานการณ์ด๎านความมั่นคง (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) ของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 

3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 - สัดสํวนพื้นท่ีปุาไม๎ตํอพื้นท่ีจังหวัด ร๎อยละ 11.48 อยูํในล าดับท่ี 49 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย
คําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 31.67  

- สัดสํวนพื้นท่ีปุาเพื่อการอนุรักษ์ตํอพื้นท่ีจังหวัด ร๎อยละ 8.46 อยูํในล าดับท่ี 42 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 20.79  

- สัดสํวนพื้นท่ีปุาเศรษฐกิจตํอพื้นท่ีจังหวัด ร๎อยละ .59 อยูํในล าดับท่ี 56 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประ เทศ 
โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 2.39  

- ผลตรวจวัดคุณภาพน้ า (WQI) 85.00 คะแนน (1-100) อยูํในล าดับท่ี 1 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ 
โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 55.00 คะแนน (1-100) 

- สัดสํวนขยะมูลฝอยชุมชนท่ีถูกน าไปใช๎ประโยชน์ ร๎อยละ 23.00 อยูํในล าดับท่ี 59 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 33.37  

-  สัดสํวนของขยะมูลฝอยชุมชนท่ีได๎รับการจัดการอยํางถูกต๎อง ร๎อยละ 31.86 อยูํในล าดับท่ี 75 ของท้ัง 76 
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 68.14  

- ปริมาณขยะมูลฝอย 1,378.00 ตันตํอวัน อยูํในล าดับท่ี 65 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ัง
ประเทศ อยูํท่ี 811.00 ตันตํอวัน 

- ปริมาณการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายท่ีเข๎าสํูระบบการจัดการ 2,854.10 ตัน อยูํในล าดับท่ี 23 
ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 24,031.47 ตัน 
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- จ านวนเรื่องร๎องเรียนด๎านปญัหามลพิษที่ได๎รับแจ๎งท้ังหมดในพื้นท่ี 2.00 เรื่อง อยูํในล าดับท่ี 25 ของท้ัง 
76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 6.00 เรื่อง 
แผนภูมิที่  22   สถานการณ์ด๎านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 
แผนภูมิที่ 23    สถานการณ์ด๎านขยะมูลฝอยและปัญหามลพิษ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 
แผนภูมิที่  24   สถานการณ์ด๎านการใช๎พลังงาน จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ท่ีมา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 
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ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านภัยธรรมชาติ 
 - สัดสํวนมูลคําความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ ตํอมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ร๎อย
ละ .07 อยูํในล าดับท่ี 57 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 0.05  

- จ านวนผ๎ูเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ 1 ราย อยูํในล าดับท่ี 38 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ัง
ประเทศ อยูํท่ี 2 ราย 

- สัดสํวนพื้นท่ี(หมูํบ๎าน) ประสบอุทกภัย และภัยแล๎ง ร๎อยละ 18.99 อยูํในล าดับท่ี 28 ของท้ัง 76 จังหวัด
ท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 37.48  

- มูลคําความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล๎ง 0 บาทอยูํในล าดับท่ี 1 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย
คําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 13,070,620.00 บาท 

- สัดสํวนประชากรผ๎ูประสบอุทกภัย ร๎อยละ 10.65 อยูํในล าดับท่ี 59 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย
คําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 6.08  

- จ านวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 39,014 คน อยูํในล าดับท่ี 4 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 15,731 คน 

- จ านวนระบบพยากรณ์และอุปกรณ์เตือนภัยลํวงหน๎าในพื้นท่ี 3 ช้ิน อยูํในล าดับท่ี 56 ของท้ัง 76 จังหวัด
ท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 41 ช้ิน 

1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
ปัญหา ความต้องการ 

1.ปัญหาภัยแล้ง
และการขาด
แคลนน้ า 

1.1 ศักยภาพของพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษในการพัฒนาแหลํงเก็บกักน้ าต๎นทุนมีคํอนข๎างต่ า และไมํ
มีศักยภาพในการพัฒนาอํางเก็บน้ าขนาดใหญํท่ีจะมีผลในระดับลํุมน้ าสาขา อีกท้ังการใช๎ประโยชน์
ท่ีดินในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นท่ีการเกษตรคิดเป็นร๎อยละ 72.45 ของพื้นท่ีจังหวัด จึงเป็นการ
ยากท่ีจะท าการพัฒนาพื้นท่ีชลประทานลักษณะสมบูรณ์แบบ ส าหรับพื้นท่ีเกษตรกรรมสํวนท่ีเหลือ 
จะเป็นลักษณะการใช๎น้ าฝนและน้ าทําท่ีเก็บกักน้ าไว๎ในพื้นท่ี โดยการขุดลอกล าน้ าธรรมชาติ การขุด
สระ การกํอสร๎างฝาย และการปรับปรุงหรือกํอสร๎างสถานีสูบน้ า ซึ่งสามารถเสริมปริมาณน้ าในชํวง
ฤดูฝนและชํวงต๎นฤดูแล๎งเทํานั้น 

1.2 สาเหตุจากการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ในขณะท่ีความต๎องการใช๎น้ าในภาค
สํวนตํางๆ มีมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน ขณะท่ีแหลํงเก็บกักน้ าท่ีมีอยูํตามธรรมชาติ
และท่ีสร๎างขึ้นไมํสามารถเก็บกักน้ าในปริมาณท่ีเพียงพอส าหรับการใช๎ตลอดปี 

1.3 การประกอบอาชีพหลักของประชากรในพื้นท่ีสํวนใหญํ คือ  การเกษตรกรรมนอกเขต
ชลประทานท่ีกระจายตามลํุมน้ าสาขาตํางๆ และศักยภาพน้ าบาดาลคํอนข๎างต่ า เมื่อเกิดกรณีฝนท้ิง
ชํวงขึ้น ประชาชนจะได๎รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ าและการเกิดภัยแล๎งระดับรุนแรง ท้ังเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม จังหวัดศรีสะเกษมียุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการผลิตทาง
การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค๎าเกษตรมีความปลอดภัย จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งท าให๎
ปริมาณน้ าท่ีสามารถเก็บกักได๎ และความต๎องการในการใช๎น้ าไมํสมดุล 

1.4 ปัญหาด๎านการบริหารจัดการระบบประปาหมูํบ๎าน บํอน้ าบาดาลสาธารณะ และอํางเก็บน้ า
ขนาดเล็กท่ีรวมถึงระบบสูบน้ าเพื่อชลประทานท่ีหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องได๎ท าการกํอสร๎างไว๎ แล๎วถําย
โอนให๎กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดูแล ซึ่งมีปัญหาขาดบุคลากรท่ีมีความรู๎ และขาดงบประมาณ
ในการดูแลบ ารุงรักษาท าให๎ระบบตํางๆ ในการบริหารจัดการน้ าท างานได๎ไมํเต็มประสิทธิภาพ 
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ปัญหา ความต้องการ 
2.ปัญหาน้ าท่วม จากอดีตท่ีผํานมาพบวํา มีการเกิดน้ าทํวมในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษอยูํบํอยครั้ง โดยสรุป

สถานการณ์น้ าทํวมที่ส าคัญในรอบทศวรรษของจังหวัดมีดังนี้ 
1.1 ปี พ.ศ.2547 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547 ได๎มีอิทธิพลของพายุดีเปรสช่ันจันทู (Chanthu) และรํองความ

กดอากาศต่ า ท าให๎เกิดพายุฝนกระหน่ าทางภาคเหนือ และภาคอีสานท าให๎หลายจังหวัด เกิดน้ า
ทํวมฉับพลัน เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2547 ในสํวนของจังหวัดศรีสะเกษ หลังมีฝนตกหนัก 
สํงผลให๎มีน้ าไหลบํา เข๎าทํวมบ๎านเรือน และพื้นท่ีการเกษตรในเขตอ าเภอวังหิน อ าเภอปรางค์กูํ 
อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อ าเภออุทุมพรพิสัย และอ าเภอราศีไศล 

1.2 ปี พ.ศ.2552 
ในระหวํางวันท่ี 2 กันยายน- 3 ตุลาคม พ.ศ.2552 ได๎มีกลํุมเมฆปกคลุมพื้นท่ีประเทศไทย 

คํอนข๎างตํอเนื่องโดยเฉพาะบริเวณตอนบนของประเทศ รวมท้ังจังหวัดศรีสะเกษ ท าให๎บริเวณ
ดังกลําวมีฝนตกคํอนข๎างมาก ประกอบกับในระหวํางวันท่ี 12-16 กันยายน พ.ศ.2552 พายุโซนร๎อน 
มูจีแก (Mujigae) และ ในชํวงปลายเดือนกันยายน พ.ศ.2552 พายุดีเพรสช่ันกีสนํา (Ketsana) ท่ีได๎
เคล่ือนตัวเข๎าสํูประเทศไทย ทางด๎านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให๎เกิดฝนตกหนักตํอเนื่องท าให๎
ระดับน้ าในลํุมน้ าห๎วยทา ลํุมน้ าห๎วยขยุง ลํุมน้ าห๎วยทับทัน และลํุมน้ าห๎วยส าราญ  เอํอล๎นตล่ิงเข๎า
ทํวมพื้นท่ีการเกษตรและบ๎านเรือนราษฎรในพื้นท่ีลํุมต่ าริมตล่ิงในพื้นท่ีอ าเภอขุนหาญ อ าเภอขุขันธ์ 
อ าเภอภูสิงห์ อ าเภอปรางค์กูํ อ าเภอไพรบึง อ าเภอห๎วยทับทัน อ าเภอ อุทุมพรพิสัย และอ าเภอราษี
ไศล (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร , 2556ค) จากเหตุการณ์น้ าทํวมดังกลําว มี
พื้นท่ีได๎รับผลกระทบ 10 อ าเภอ 78 ต าบล 610 หมูํบ๎าน มีราษฎรท่ีประสบภัยน้ าทํวมกวํา 26,000 
ครัวเรือน และมีพื้นท่ีการเกษตรถูกน้ าทํวมกวํา 170,000 ไรํ 

1.3 ปี พ.ศ.2554 
 น้ าทํวมจังหวัดศรีสะเกษใน พ.ศ.2554 เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของพายุโซนร๎อนไหํถาง (Haitang) 

และพายุหมุนเขตร๎อนนกเตน (Nock-Ten) ระหวํางวันท่ี 27 กรกฎาคม-ถึงวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.
2554 (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร , 2556ง) โดยจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นท่ีท่ี
ประสบภัยพิบัติรวม 16 อ าเภอ 139 ต าบล 922 หมูํบ๎าน/ชุมชน ราษฎรได๎รับผลกระทบจ านวน 
74 ,010 ครัวเรือน 330 ,071 ราย บ๎านเรือนได๎รับผลกระทบ จ านวน 126 ครัวเรือน พื้นท่ี
การเกษตรเสียหายกวํา 100,000 ไรํ (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  ศรีสะเกษ, 2554) 

1.4 ปี พ.ศ.2556 
  กรณีสถานการณ์น้ าทํวมในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษในปี พ.ศ.2556 เกิดจากอิทธิพลของพายุดี

เพรสช่ัน 18W ระหวํางวันท่ี 17-19 กันยายน พ.ศ.2556 หยํอมความกดอากาศต่ าจากพายุ
ไต๎ฝุุนหวูํติ๊บ (WUTIP) ระหวํางวันท่ี 1-3 ตุลาคม พ.ศ.2556 และตํอเนื่องด๎วยพายุไต๎ฝุุนนารี (NARI) 
ท่ีพัดเข๎าสํูประเทศไทย ระหวํางวันท่ี 15-25 ตุลาคม พ.ศ.2556 (รูปท่ี 7.3) สํงผลให๎สภาพอากาศ
ท่ัวไปในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ถูกปกคลุมด๎วยเมฆฝน และมีฝนตกตํอเนื่องกระจายท่ัวทั้งจังหวัด ท า
ให๎มีการทํวมขังจากการสะสมของน้ าในพื้นท่ี น้ าท่ีสะสมและไหลสมทบในล าน้ าตํางๆ และน้ าท่ีไหล
หลากจากทางจังหวัดสุรินทร์และจากพื้นท่ีตอนใต๎ของจังหวัดศรีสะเกษเอง ท้ังนี้ ความเสียหายจาก
ภัยน้ าทํวมดังกลําวสํงผลให๎จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นท่ีประสบภัยน้ าทํวม 21 อ าเภอ (อ าเภอกันทร
ลักษ์ อ าเภอกันทรารมย์ อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอโนนคูณ อ าเภอน้ าเกล้ียง อ าเภอเบญจ
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ปัญหา ความต้องการ 
ลักษ์ อ าเภอปรางค์กูํ อ าเภอพยุห์ อ าเภอไพรบึง อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อ าเภอเมืองจันทร์ อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ อ าเภอยางชุมน๎อย อ าเภอภูสิงห์ อ าเภอราษีไศล อ าเภอวังหิน อ าเภอศิลาลาด 
อ าเภอศรีรัตนะ อ าเภอห๎วยทับทัน และอ าเภออุทุมพรพิสัย) จ านวน 145 ต าบล 1,487 หมูํบ๎าน มี
ผ๎ูเสียชีวิต 3 ราย (อ าเภอไพรบึง 2 ราย และอ าเภอขุขันธ์ 1 ราย) ประชาชนได๎รับผลกระทบ 
98,234 ครัวเรือน 467,166 คน บ๎านพักอาศัย 69 หลัง ถนน 219 สาย สะพานและคอสะพาน 8 
แหํง ท านบ 6 แหํง วัด 9 แหํง โรงเรียน 6 แหํง โรงพยาบาล 1 แหํง และพื้นท่ีการเกษตร 173,253 
ไรํ บํอปลา 76 บํอ คอกสัตว์ 1 แหํง (รูปท่ี 7.4) (ส านักงานเจ๎าทําภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี, 2556) 

3.ปัญหาด้าน
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้ า 

3.1 คณะอนุกรรมการลํุมน้ าระดับจังหวัด แม๎จะมีบทบาทและหน๎าท่ีชัดเจน แตํจะมีอุปสรรค
ในทางปฏิบัติ อีกท้ังขอบเขตพื้นท่ีการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการลํุมน้ าท่ีครอบคลุมเฉพาะใน
แตํละจังหวัดเทํานั้น ท าให๎การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอยํางเป็นระบบในลํุมน้ าไมํมีความชัดเจน 

3.2 การบริหารจัดการลํุมน้ าแบบบูรณาการในรูปแบบของคณะอนุกรรมการลํุมน้ าและ
คณะท างานระดับตํางๆ พบวําการมีสํวนรํวมด าเนินการยังขาดประสิทธิภาพ ท้ังระดับชุมชน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด และระดับลํุมน้ า ภาครัฐจะต๎องเข๎ามามีบทบาทในการสํงเสริมและแนะน าให๎ความรู๎
เพิ่มเติม โดยเฉพาะบทบาทในระดับท๎องถิ่นหรือในพื้นท่ี ในการบริหารโครงการแหลํงน้ า การ
จัดสรรแบํงปันน้ าในภาวะขาดแคลน และการบ ารุงรักษาแหลํงน้ าท่ียังมีอยูํอยํางจ ากัด 

3.3 ปัญหาการถํายโอนงานท่ีด าเนินการกํอสร๎างแล๎วเสร็จให๎กับองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตํางๆ พบวําได๎กํอให๎เกิดปัญหาแกํหนํวยงานท่ีรับการถํายโอนบางแหํง ซึ่งมีสาเหตุจากความไมํ
เข๎าใจท่ีถูกต๎องเกี่ยวกับภารกิจและพันธกิจในการบริหารจัดการส่ิงกํอสร๎างด๎านการบริหารจัดการน้ า
ท่ีก าหนด/ระบุไว๎ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับการกระจายอ านาจสํูองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

4.ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
พืชผผลทางการ
เกษตรไม่สะดวก 

ปัญหาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคมในท๎องถิ่นยังไมํได๎มาตรฐานท าให๎การขนสํงผลผลิต
ทางด๎านการเกษตรเช่ือมระหวํางหมูํบ๎าน ต าบลอ าเภอ ไมํสะดวก และท่ัวถึง โดยเฉพาะเส๎นทาง
คมนาคมขนสํงผลผลิตทางการเกษตร เช่ือมระหวํางหมูํบ๎าน ต าบล และอ าเภอท่ีมีสภาพเป็นดิน
ลูกรัง  เป็นหลุมเป็นบํอและช ารุด โดยเฉพาะในชํวงฤดูฝน ท าให๎ประชาชนในพื้นท่ีต๎องการท่ีจะ
พัฒนาเส๎นทางคมนาคมในชนบทให๎ได๎มาตรฐาน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทางสัญจรไป-
มาและขนสํงผลผลิตทางการเกษตร 

5.ปัญหาพืชผล
ทางการเกษตร
ตกต่ า 

ประชากรสํวนใหญํของจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เชํน ท านา ท า
ไรํ การปศุสัตว์ และการประมงพื้นบ๎าน และมีรายได๎หลักมาจากการจ าหนํายผลผลิตทางการเกษตร 
ในชํวงท่ีผลผลิตออกสํูตลาดจะประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า  และไมํสามารถขายผลผลิตได๎ตาม
ราคาของตลาด ส่ิงท่ีประชาชนต๎องการคือ ต๎องการให๎ภาครัฐสนับสนุนการบริหารราคาผลผลิตทาง
การเกษตรให๎มีราคาสูงสอดคล๎องกับต๎นทุนการผลิตและเพิ่มรายได๎เกษตร ภาครัฐให๎การสนับสนุน
หรือสํงเสริมระบบการผลิตให๎สอดคล๎องกับกลไกตลาดและความต๎องการของผ๎ูบริโภค และรักษา
ระดับราคาสินค๎าเกษตรให๎มีเสถียรภาพ และราคาท่ีเป็นไปตามกลไกการตลาด และเป็นธรรมกับ
กลํุมเกษตรกร 

6.ปัญหาความ
ยกจน 

ประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพทางการเกษตรมีรายได๎หลักจากการขายผลผลิตทาง
การเกษตร เพียงปีละ 1 ครั้ง และไมํมีรายได๎จากแหลํงอื่น เนื่องจากไมํมีโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
อาชีพเสริมท่ีสร๎างรายได๎อยํางอื่นท าให๎ประชากรสํวนใหญํประสบปัญหาความยากจน ครัวเรือนมี
รายได๎ต่ า และมีหนี้สิน จึงมีความต๎องการให๎ภาครัฐหนือเอกชน รํวมกันสร๎างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
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รายได๎ให๎กับเกษตรกร หลังฤดูการท านา รักษาระดับราคาสินค๎าโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคให๎มี
เสถียรภาพด๎านราคา เพื่อลดรายจําย ในชีวิตประจ าวันของประชาชน แก๎ไขปัญหาหนี้สินของ
ประชาชน หรือสํงเสริมให๎ประชาชนเข๎าถึงแหลํงเงินทุนในอัตราท่ีถูก เพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล้ า 

7.ปัญหา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม และมลพิษเป็นปัญหาอีกประการหนึ่งของจังหวัด
ศรีสะเกษ โดยเฉพาะชุมชนเมือง ยังมีปัญหาขยะมูลฝอย ท่ีไมํมีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและ
ระบบน้ าเสียอยํางถูกหลักวิชาการ จึงมีความต๎องการงบประมาณในการท าสถานท่ีก าจัดขยะแบบ
ถูกต๎อง มีข้ันตอนและเกี่ยวข๎องกับคนหลายฝุาย มีมาตรฐานการก าจัด และการขออนุญาตท่ีถูกต๎อง 
พื้นท่ีเหมาะสม และมีการดูแลผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากขยะและคนในชุมชนใกล๎เคียง  

อีกประการหนึ่ง คือ การแก๎ไขปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีปุาและปุาไม๎ลูกท าลาย โดยเฉพาะไมํท่ีมี
มูลคําทางเศรษฐกิจ เชํน ไม๎พยุง ยังมีการลักลอบตัด ท าลาย ต๎องการให๎ภาครัฐมีความเข๎มงวด และ
จริงจังในการแก๎ไขปัญหา 

8.คุณภาพ
การศึกษาต่ า 

คุณภาพการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ มีเกณฑ์คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูํในระดับ
คํอนข๎างต่ า เนื่องจากสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพกระจุกตัว อยูํในเฉพาะในเขตเมือง ท าให๎เด็กในชนบท
ไมํมีโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพเทียบเทําชุมชนเมือง ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานตามตัวช้ีวัด
ของส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ตามแผน 12 มีตัวช้ีวัดท่ีต่ ากวําเกณฑ์เฉล่ีย
ของประเทศ ตัวอยํางเชํน 

- จ านวนปีการศึกษาเฉล่ีย ปี 7.40 อยูํในล าดับท่ี 13 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย
คําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ปี 8.00 

- อัตราการเข๎าเรียนของประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร๎อยละ 90.16 อยูํใน
ล าดับท่ี 12 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 92.87 

- ระดับคะแนนเฉล่ีย O-NET ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 29.97 คะแนน อยูํในล าดับท่ี 17 ของ
ท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 32.22 คะแนน 

- คะแนนเฉล่ียสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ช้ัน ป.1 91.10 คะแนน IQ อยูํในล าดับท่ี 18 
ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 98.10 คะแนน IQ 

- ร๎อยละของเด็กนักเรียนท่ีมีคะแนน EQ ไมํต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน ร๎อยละ 73.43 อยูํใน
ล าดับท่ี 16 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 77.03 

- สัดสํวนผ๎ูใช๎อินเตอร์เน็ตตํอจ านวนประชากร ร๎อยละ 42.04 อยูํในล าดับท่ี 16 ของท้ัง 76 
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 49.69 

จึงมีความต๎องการให๎ภาครัฐและผ๎ูเกี่ยวข๎องรํวมกันพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดศรีสะเกษให๎มีมาตรฐานในระดับสากล 

9.ปัญหาแหล่ง
ท่องเที่ยวยัง
ไม่ได้รับการ
พัฒนา 

จังหวัดศรีสะเกษมีแหลํงทํองเท่ียวหลากหลายเป็นจ านวนมากแตํก็ยังมีปัญหาทางด๎านการ
พัฒนาเพื่อรองรับนักทํองเท่ียวและเพิ่มศักยภาพทางการทํองเท่ียวเสนอแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาและอนุรักษ์แหลํงทํองเท่ียวแตํละประเภท เชํน 

แหลํงทํองเท่ียวทางธรรมชาติ มีความจ าเป็นเรํงดํวนในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ เชํน ปูายส่ือความหมาย ปูายบอกทาง ปูายอธิบาย
ลักษณะแหลํงทํองเท่ียว ท่ีพักส าหรับนักทํองเท่ียว สถานท่ีจอดรถ ห๎องน้ า ร๎านอาหาร ระบบ
สาธารณูปโภค เป็นต๎น 
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แหลํงทํองเ ท่ียวทางวัฒนธรรม สํวนใหญํเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุและวัดใน

พระพุทธศาสนา การปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษ์แหลํงทํองเท่ียวจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีต๎องใช๎ความรู๎ทาง
วิชาการท่ีถูกต๎อง ควรให๎เจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูเช่ียวชาญจากกรมศิลปากรและพนักงานท่ีเกี่ยวข๎องเข๎ามามี
สํวนรํวมในการพัฒนาอนุรักษ์ 

แหลํงทํองเท่ียวทางผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่น (OTOP) และแหลํงทํองเท่ียวเชิงเกษตรควรใช๎           
องค์ความรู๎ทางวิชาการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให๎มีรูปแบบท่ีแปลงใหมํตรงกับความต๎องการของ
ตลาด 

1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 
 เมื่อปี พ.ศ2561 -2562 จังหวัดศรีสะเกษ ได๎มีการเช่ือมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นท่ี โดยการแจ๎ง
แนวทางการเช่ือมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นท่ี ให๎สํวนราชการ มีการจัดท าแผนชุมชน/หมูํบ๎าน แผนชุมชน
ระดับต าบล แผนพัฒนาท๎องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ มีความสอดคล๎องเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลํุม
จังหวัด และแผนพัฒนาภาค และจัดท าแผนงาน/โครงการในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีมีการเช่ือมโยงและบูรณาการ
แผนในระดับพื้นท่ี มีเอกภาพและเกิดการสอดคล๎องเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลํุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 
โดยให๎น าปัญหา/ความต๎องการของประชาชนจากการประชาคมภายใต๎โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มาบูรณาการในการ
จัดท าแผนดังกลําวด๎วย ท้ังนี้จังหวัด ได๎ประสานความรํวมมือกับมหาวิทยาลัยท้ังนอกพื้นท่ีและในพื้นท่ี ผ๎ูแทนส านัก
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกํน  ผ๎ูแทนส านักงบประมาณ แทนจากทุกภาค
สํวน ท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และตัวแทนประชาชนในพื้นท่ี จัดเวที “สํองซอด
ศรีสะเกษ : มองมิติการพัฒนาจังหวัดอยํางยั่งยืน” ระดมความรู๎ในการจัดท าข๎อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดท่ีถูกต๎อง
ทันสมัย และครอบคลุมในทุกมิติ และจุดประกายความคิดส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลํุมจังหวัด ให๎มี
ประสิทธิภาพ รวมท้ัง จัดสํงบุคลากรผ๎ูเกี่ยวข๎องในการจัดท าแผนงานโครงการเข๎ารํวมการประชุม ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพในการเช่ือมโยงระดับพื้นท่ีและจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด เพื่อ
ยกระดับศักยภาพในการเช่ือมโยงแผนท้ังระบบ เสริมสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันและเพิ่มประสิทธิภาพ
กลไกการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นท่ีให๎เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม สอดคล๎องกับบริบทการเปล่ียนแปลง พัฒนาทักษะ
และองค์ความรู๎ของบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องกับการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นท่ีของจังหวัด อ าเภอ ชุมชน 
และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนํวยงานกลางของทุกสํวนราชการ ตลอดจนผ๎ูแทนภาค เอกชนและภาค
ประชาสังคม ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนชํวยในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในระดับพื้นท่ีด๎านการพัฒนางานบริการของจังหวัดท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
กลํุมจังหวัด มีสํวนรํวมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อประกอบการจัดท าค าของบประมาณตามแผนพัฒนา
จังหวัด รวมท้ังระดมความคิดเห็น และข๎อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ท่ีครอบคลุมทุก มิติ โดยให๎
ความส าคัญและตอบสนองตํอการแก๎ไขปัญหาในภาพรวมและความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี โดยผําน
กระบวนการแผนชุมชน แผนพัฒนาอ าเภอ มุํงเน๎นการสร๎างหํวงโซํคุณคําเพื่อการพัฒนาอยํางครบวงจร และยึดหลัก
ประชารัฐ ท่ีสอดคล๎องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล๎อม ความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี และเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายของ
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผํนดิน รวมท้ังแผนรายสาขา/เฉพาะด๎านตําง ๆ ท่ีผํานความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล๎ว และข๎อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และมีการบูรณาการการท างานของทุกภาคสํวนในพื้นท่ีให๎ใช๎
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ทรัพยากรการพัฒนาจากทุกแหลํงงบประมาณประสานสอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังรํวมมือในการจัดท า
แผนงานโครงการ ตามหํวงโซํคุณคํา(Value Chain) ตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.2561-2565 จนได๎
แผนงานโครงการท่ีสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัดสํูเปูาหมายการบรรลุ เปูาหมายในการพฒนาจังหวัด คือ 
“ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค๎า การทํองเท่ียวครบวงจร” ภานปี พ.ศ.2565 โดยขับเคล่ือนผํานโครงการดังตํอไปนี้ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค๎าเพื่อเพิ่มมูลคําและขยายชํองทางการตลาด 
2. โครงการพัฒนาการทํองเท่ียวครบวงจร 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข๎าวหอมมะลิคุณภาพ 
4. โครงการสํงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและลดต๎นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ 
6. โครงการสํงเสริมและพัฒนาระบบปศุสัตว์และประมงจังหวัดศรีสะเกษ 
7. โครงการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและโครงขํายคมนาคม 
8. โครงการสํงเสริมและรักษา วัฒนธรรม ประเพณีศรีสะเกษ 
9. โครงการยกระดับการศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
10. โครงการพัฒนาพื้นท่ีอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. โครงการสํงเสริมสังคมนําอยูํและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
12. โครงการพัฒนาการกีฬาสํูความเป็นเลิศ 
13. โครงการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน 
14. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม๎ และส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
16. โครงการปูองกันและรักษาความสงบเรียบร๎อย 
17. โครงการสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
18. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ท าให๎จังหวัดมีระดับการพัฒนาท่ีมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ มากยิ่งขั้น ประชาชนในจังหวัดได๎รับการสนับสนับสนุน
และยกระดับคุณภาพชีวิต จากกิจกรรม/โครงการท่ีเป็น Best practice มากมาย อาทิเชํน  

- การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของจังหวัดศรีสะเกษ 
 จังหวัดศรีสะเกษได๎ด าเนินงานการสํงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญํตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให๎เกษตรกรรายยํอยท่ีด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรชนิดหรือประเภทเดียวกัน เชํน การปลูกข๎าว การเล้ียง
สัตว์ ประมง เป็นต๎น รวมกลํุมกันเพื่อด าเนินการต้ังแตํการผลิต การแปรรูป การจ าหนําย (หํวงโซํอุปทาน) โดยเน๎น
การบริหารจัดการของกลํุมให๎เกิดการสร๎างมาตรฐานเชํนเดียวกับฟาร์มขนาดใหญํ การขับเคล่ือนการด าเนินงานให๎
เกิดจากกระบวนการมีสํวนรํวมของสมาชิกกลํุม/ชุมชน โดยในชํวงแรกให๎มีเกษตรอ าเภอ เป็นผ๎ูจัดการแปลง และมี
นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรเป็นพี่ เล้ียง จังหวัดได๎มีการบูรณาการสํวนราชการอื่นๆ และเอกชนเข๎ามาให๎การ
สนับสนุน โดยกรมสํงเสริมการเกษตรมอบหมายให๎จังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินการจ านวน 5 แปลง ได๎แกํ แปลงข๎าว 
จ านวน 4 แปลง พื้นท่ี 12,814 ไรํ เกษตรกร 951 รายและแปลงทุเรียน จ านวน 1 แปลง พื้นท่ี 892 ไรํ เกษตรกร 
181 แปลง ในปี 2559 มีจ านวนแปลงเพิ่มอีก 17 แปลง ได๎แกํแปลงข๎าว 16 แปลง พื้นท่ี 59,484 ไรํ เกษตรกร 
4,349 ราย และแปลงทุเรียน จ านวน 1 แปลง พื้นท่ี 2,870 ไรํ เกษตรกร 126 ราย  ในปี 2560 มีจ านวนแปลงเพิ่ม 
จ านวน 63 แปลง ได๎แกํ แปลงข๎าว 48 แปลง พื้นท่ี 88,863 ไรํ เกษตรกร7,265 ราย แปลงพริก 3 แปลง พื้นท่ี 645 
ไรํ เกษตรกร 319 ราย แปลงหอมแดง 7 แปลง พื้นท่ี 2,373 ไรํ เกษตรกร 846 ราย แปลงกระเทียม 1 แปลง พื้นท่ี 
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180 ไรํ เกษตรกร 60 ราย แปลงปศุสัตว์ 4 แปลง พื้นท่ี 4,284 ไรํ เกษตรกร 435 ราย รวมท้ังหมดมีแปลงใหญํ 85 
แปลง พื้นท่ีรวม171,490 ไรํ เกษตรกร 14,612 ราย 
 ผลส าเร็จของโครงการ 
 1. เชิงปริมาณ  

1) มีพื้นท่ีเข๎ารํวมโครงการ จ านวน 85 แปลง ในพื้นท่ี 22 อ าเภอ 
2) ต๎นทุนการผลิตลดลงจากเดิมคิดเป็น 23 % (ตัวอยํางแปลงใหญํประชารัฐฯ ต๎นแบบ (ข๎าว) ต.ผักไหม อ.

ห๎วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ) ต๎นทุนการผลิต/ไรํ (เดิม) 4,620 บาท/ไรํ ต๎นทุนการผลิต/ไรํ (ใหมํ) 3,285 บาท/ไรํลดลง 
1,335บาท/ไรํ คิดเป็น 23 % 

3) ผลผลิตเฉล่ีย/ไรํสูงขึ้น25 % (ตัวอยํางแปลงใหญํประชารัฐฯ ต๎นแบบ (ข๎าว) ต.ผักไหมอ.ห๎วยทับทัน จ.ศรี
สะเกษ) ผลผลิต/ไรํ(เดิม) 400 กก./ไรํ ผลผลิต/ไรํ (ใหมํ) 500 กก./ไรํ เพิ่มขึ้น 100 กก./ไรํคิดเป็น 25 % 

4) มีพื้นท่ีผลิตข๎าวมาตรฐานอินทรีย์ จ านวน 17,258 ไรํ 
5) มีการท าบันทึกข๎อตกลงความเข๎าใจ (MOU) กับผ๎ูประกอบการโรงสีข๎าวในพื้นท่ี จ านวน20 แหํง คิดเป็น 

100 % ของแปลงใหญํข๎าว ปี 2561 
 6) กลํุมแปลงใหญํได๎รับการสนับสนุนสินเช่ือตามโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลง
ใหญํ จ านวน 5 แปลง งบประมาณรวม 10,595,800บาท 
 2. เชิงคุณภาพ 

1) เกษตรกรมีความเข๎มแข็งในการรวมกลํุมและการบริหารจัดการกลํุม 
2) เกษตรกรสามารถลดต๎นทุนการผลิต และมีผลผลิตเฉล่ียตํอไรํสูงขึ้นสํงผลให๎มี รายได๎จากการประกอบ

อาชีพมากขึ้น 
3) เกษตรกรสามารถผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และOrganic ตรงตามความต๎องการ

ของผ๎ูบริโภค 
 4) เกษตรกรมีการเช่ือมโยงการตลาด และมีชํองทางการจ าหนํายสินค๎าเพิ่มมากขึ้น 
 5) เกษตรกรมีรายได๎เพิ่มมากขึ้น สํงผลตํอชีวิต ความเป็นอยูํ ท่ีดี มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และ

เป็นท่ียอมรับของสังคม 
6) แปลงใหญํประชารัฐฯ ต๎นแบบ(ข๎าว) ต.ผักไหม อ.ห๎วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ได๎รับรางวัลแปลงโดดเดํน

ระดับประเทศ แปลงต๎นแบบด๎านข๎าวหอมมะลิ 
 7) นายบุญมี สุระโคตร ประธานกลํุมแปลงใหญํท่ัวไป (ข๎าว) ต.ดํู อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ได๎รับคัดเลือกให๎

เป็นประธานเครือขํายแปลงใหญํจังหวัด/ เขต และรองประธานเครือขํายแปลงใหญํระดับประเทศ  

- การพัฒนาทุเรียนภูเขาไฟ(ทุเรียนคุณภาพ) จังหวัดศรีสะเกษ 
  จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มมีการปลูกทุเรียนต้ังแตํปี 2531 โดยเกษตรกรท่ีเคยไปท างานท่ีจังหวัดจันทบุรีได๎
มองเห็นสภาพพื้นท่ีของจังหวัดจันทบุรี สามารถปลูกผลไม๎ได๎มากมายหลายชนิด มีสภาพพื้นท่ีใกล๎เคียงกับพื้นท่ีใน
เขตอ าเภอขุนหาญ และกันทรลักษ์ ซึ่งเป็นพื้นท่ีติดแนวเทือกเขาพนมดงรักติดกับแนวเขตชายแดนไทย – กัมพูชา จึง
ริเริ่มน าทุเรียนมาปลูกในพื้นท่ีอ าเภอขุนหาญปรากฏวํา ทุเรียนเจริญเติบโตได๎เร็วให๎ผลผลิตคํอนข๎างดีและมีคุณภาพ 
เนื่องจากดินแหลํงนี้เป็นดินท่ีเกิดจากหินภูเขาไฟโบราณ ผุพังมาจากหินบะซอลต์ ดินมีลักษณะเหนียวสีแดง ระบาย
น้ าได๎ดี มีแรํธาตุอาหารท่ีจ าเป็นกับพืชในปริมาณสูง จากนั้นได๎ขยายพื้นท่ีการปลูกไปอ าเภอกันทรลักษณ์ และศรี
รัตนะ ในปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษมีพื้นท่ีปลูกทุเรียนประมาณ 5,097 ไรํ ให๎ผลผลิตแล๎ว 2,891 ไรํ ในพื้นท่ีอ าเภอขุน
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หาญ กันทรลักษ์ และศรีรัตนะ จากสถานการณ์การผลิตและการตลาดในปัจจุบันถือได๎วําราคาคํอนข๎างสูงเป็นการ
สร๎างแรงจูงใจให๎กับเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอขุนหาญ กันทรลักษ์ และศรีรัตนะ ทีมีการปลูกอยูํเดิมได๎ขยายพื้นท่ีการ
ปลูก รวมถึงอ าเภอข๎างเคียงอาจท าให๎ผลผลิตท่ีออกสํูตลาดมีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนในขณะเดียวกันคุณภาพของทุเรียนท่ีมี
การดูแลไมํดีพออาจสํงผลกระทบกับการตลาด จังหวัดศรีสะเกษ ได๎มีนโยบายให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องด าเนินการ
พัฒนา คน พื้นท่ี และสินค๎า การพัฒนาคนโดยการจัดอบรมให๎ความรู๎กับกลํุมผ๎ูปลูกทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ จัด
ศึกษาดูงานในพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรีเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู๎กระบวนการผลิตของเกษตรกรท่ีมีนวัตกรรมการผลิตท่ี
ดีกวํา การพัฒนาพื้นท่ีจะเข๎าไปควบคุมก ากับดูแลการผลิตของเกษตรกรแนะน าการปรับปรุงบ ารุงดิน การดูแลต๎น
ทุเรียนต้ังแตํตัดแตํงกิ่ง-การเก็บผลผลิต สินค๎าจะให๎ค าแนะน าต้ังแตํการควบคุมคุณภาพผลผลิต โดยการน า
นวัตกรรมและเทคนิคท่ีเหมาะสมมาใช๎ในกระบวนการผลิต เชํน เทคนิคการชํวยผสมเกสร เพราะจะท าให๎ลูกทุเรียน
มีความสม่ าเสมอเมื่อติดลูกแล๎ว และการดูแลทุเรียนขณะติดลูกเพื่อให๎คุณภาพของทุเรียนทุกลูกออกมามีคุณภาพ 
 ในปัจจุบันผลผลิตทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ โดยท่ัวไปในแงํของการตลาด  การบริโภค และการซื้อขายเป็นท่ี
ต๎องการของพํอค๎าสํงออก และพํอค๎าภายในประเทศ  เนื่องจากทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ มีการพัฒนาคุณภาพให๎
ตรงกับความต๎องการของผ๎ูบริโภคและตลาด และบางสํวนผลิตตามมาตรฐาน GAP ท าให๎ผลผลิตท่ีออกมาจ าหนําย
ในตลาดของปีท่ีผํานมาไมํเพียงพอกับความต๎องการของตลาด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีตํอเนื่องทุกปี คือ
การจัดงานเทศกาลเงาะทุเรียนและของดีศรีสะเกษ ท าให๎เกิดความเช่ือมั่นของผ๎ูบริโภคท้ังในและตํางประเทศ รวมท้ัง
การสร๎างสรรค์คุณคําเพื่อให๎เกิดมูลคําเพิ่ม โดยการสร๎างอัตลักษณ์(Identity) เพื่อให๎เกิดทัศนคติท่ีดีตํอสินค๎า(Brand 
Loyalty) และการใช๎กลยุทธ์ Strategic Story Marketing ภายใต๎ตราสินค๎า “ทุเรียนภูเขาไฟ” จึงท าให๎เกิดความ
มั่นคงด๎านการตลาด และด๎านราคาอยํางยั่งยืน จึงสํงผลให๎มีมูลคําสินค๎าท่ีเพิ่มข้ึน 
 ผลส าเร็จที่ได้ 
 1.การจัดงานเทศกาลเงาะ-ทุเรียนของดีศรีสะเกษ เป็นการกระต๎ุนให๎เกษตรกรมีการพัฒนาผลผลิตของ
ตนเองให๎มีคุณภาพและมาตรฐานตามความต๎องการของผ๎ูบริโภคโดยเฉพาะทุเรียนมีผลตอบรับจากผ๎ูบริโภค เชํน 
ผลผลิตจากสวนนายอุทัย ขันค า ผํานการประกวดในงานได๎รับรางวัลท่ี 1 มีผ๎ูบริโภคส่ังจองหมด ซึ่งผลผลิตมี
มาตรฐาน GAP และจัดท า QR Code เพื่อสร๎างความมั่นใจให๎กับผ๎ูซื้อ และผ๎ูบริโภค อีกด๎วย 
 2.  ท าให๎ผ๎ูผลิตและผ๎ูบริโภคมีโอกาสพบปะพูดคุย และแลกเปล่ียนข๎อมูลซึ่งกันและกันน าไปสํูการสร๎าง
ความมั่นใจให๎กับผ๎ูบริโภค และการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผ๎ูบริโภค เกิดมูลคํา
ในการจ าหนํายสินค๎ารวมท้ังผลไม๎และผลิตภัณฑ์ของดีศรีสะเกษ จ านวนกวํา 60 ล๎านบาท และน าไปสํูการเช่ือมโยง
การผลิตและการตลาด 
 3. ทุเรียนศรีสะเกษมีการสร๎างมาตรฐานสินค๎าสํูตลาดพรีเมี่ยม เกิดการสร๎างแบรนด์ให๎สินค๎าเกษตรเกิดการ
แขํงขันในตลาดได๎ และเป็นการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎สินค๎าเกษตร (Value added)  
 4. เกิดการบริหารจัดการ คน พื้นท่ี สินค๎า ให๎เกิดการจัดการหํวงโซํอุปทาน (Supply chain) ต้ังแตํต๎นน้ า 
กลางน้ า ปลายน้ า ของการผลิตสินค๎าเกษตรในจังหวัด โดยเกษตรกร/กลํุมเกษตรกรเป็นผ๎ูปฏิบัติ ภาครัฐและเอกชน
สนับสนุนในด๎านเทคโนโลยี วิชาการ ปัจจัยการผลิตและการตลาด ในรูปแบบการเกษตรแปลงใหญํ 
     5. เกิดการสร๎างระบบตลาดทุเรียนพรีเมี่ยมของสหกรณ์ท่ีได๎รับการสนับสนุนจากจังหวัด และระบบตลาด
ออนไลน์ของเกษตรกรที่รวมตัวกนัด าเนินการ เป็นการสร๎างกลยุทธ์ในด๎านการตลาด 
 6. การจดสิทธิบัตรทุเรียนศรีสะเกษตามข๎อก าหนดส่ิงบํงช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI = Geographical Indication) 
เพื่อค๎ุมครองสินค๎าทุเรียนศรีสะเกษ และเพื่อประโยชน์ในการยกระดับราคาสินค๎า 
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 รางวัลแหํงความส าเร็จรางวัลบริการภาครัฐแหํงชาติ : รางวัลการพัฒนาการบริการ (ระดับดี) ผลงานทุเรียน
ออนไลน ์
 - การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   กิจกรรม “ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”จังหวัดศรีสะ ได๎ประกาศ
นโยบายการขับเคล่ือน “ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และก าหนดให๎การขับเคล่ือน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวาระของจังหวัดศรีสะเกษ โดยการบูรณาการการท างานรํวมกับหนํวยงานภาคี
การพัฒนา และได๎รับงบประมาณสนับสนุนจาก อปท. ในพื้นท่ี ขับเคล่ือนโครงการด๎วยกระบวนการดังนี้  
 1) สร๎างแกนน าหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ 
 2) สํงเสริมครอบครัวพัฒนาในหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ 
 3) ประเมินระดับการพัฒนาของหมูํบ๎าน ซึ่งผลผลิตท่ีได๎จะเกิดหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ จ านวน 
779 หมูํบ๎าน 
 ประโยชน์ที่ได้รับตามโครงการ 
 1 สมาชิกในชุมชน เกิดการพัฒนาตนเอง มีองค์ความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปประยุกต์ใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตในระดับครอบครัว ชุมชนและเครือขําย บริหารจัดการชุมชนให๎เข๎มแข็ง ท้ังทางด๎านสุขภาวะกาย สุข
ภาวะจิต ด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม พึ่งตนเองได๎อยําง
ยั่งยืน 
 2 เกิดการท างานอยํางบูรณาการระหวํางภาคราชการ ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น ผ๎ูน าท๎องท่ี และผ๎ูน าภาคประชาชน 
โดยใช๎พื้นท่ีเป็นเปูาหมาย เพื่อพัฒนา 2,621 หมูํบ๎าน ให๎เป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง ผ๎ูน าชุมชนได๎เรียนรู๎
กระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการชุมชน เกิดภาวะผ๎ูน า มีคุณธรรม จริยธรรม พร๎อมท่ีจะเสริมสร๎างหลํอ
หลอมชุมชน ให๎เกิดความรักสามัคคี เอื้ออารีตํอกัน 
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2. ประเด็นการพัฒนา 
 2.1 บทวิเคราะห์ 
 จังหวัดศรีสะเกษ ได๎มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565 )ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวน/ปรับปรุง แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-
2565) ของจังหวัดศรีสะเกษ เพี่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน โดยมีกลํุมเปูาหมาย ประกอบด๎วย หัวหน๎าสํวน
ราชการ/หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอ าเภอ ผ๎ูแทนองค์กรภาคเอกชน ผ๎ูแทนภาคประชาสังคม ผ๎ูแทนองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในพื้นท่ี เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท าแผนงานโครงการท่ีครอบคลุมทุกมิติ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยมีการทบทวนข๎อมูลการพัฒนาจังหวัดและจัดท าข๎อมูล
สภาพปัญหาพื้นท่ีเปูาหมายและศักยภาพการพัฒนาของจังหวัด และก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
กรอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาตลอดจนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ การพัฒนาจังหวัดในแตํละ
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมท้ังภายนอกและภายในจังหวัด ซึ่งประกอบด๎วยข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจ  
ข๎อมูลด๎านสังคม  การทํองเท่ียว  การค๎าการลงทุน ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม และด๎านความมั่นคง 
รวมท้ังกล่ันกรอง ตรวจสอบ และบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณของสํวนราชการ/หนํวยงาน  องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนในพื้นท่ี เพื่อลดความซ้ าซ๎อนของแผนงาน/โครงการและงบประมาณ  
เพื่อให๎เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาเป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี  

   ในการนี้ เพื่อให๎แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษมีความสมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์
ผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมท้ังสามารถแก๎ไขปัญหาความต๎องการและปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในพื้นท่ี
ได๎อยํางแท๎จริง จังหวัดศรีสะเกษจึงได๎มีการน าเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565 ) ของจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนั้นยังได๎น ารํางแผนพัฒนาจังหวัดท่ีผํานการประชุมปรึกษาหารือ
และประชาคมระดับจังหวัด เข๎ารํวมประชุมกับคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อรับฟัง
ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี  (พ.ศ. 2561-2565 ) ของจังหวัดศรีสะเกษ และปรับปรุงให๎เป็น
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมท้ังในการก าหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561 – 2565  
ดังนั้น เพื่อให๎การขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัดมีข๎อมูลท่ีสะท๎อนให๎เห็นถึงจุดเดํน ข๎อด๎อย และโอกาสในการพัฒนา
จังหวัด จังวัดศรีสะเกษจึงได๎จัดท า SWOT Analysis รํวมกับทุกภาคสํวนของจังหวัด ดังนี้ 

ตารางที่  33  ผลการจัดท า SWOT Analysis จังหวัดศรีสะเกษ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.มีพื้นท่ีเหมาะแกํการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท ารายได๎แกํ

ประชาชน เชํน ข๎าวหอมมะลิ ทุเรียน หอม กระเทียม และ
ผลไม๎ ท ารายได๎ให๎จังหวัดมากกวํา ปีละ 39,000 ล๎านบาท  

2.มีแหลํงทํองเท่ียวทางวัฒนธรรรม และวิถีชุมชนท่ีเป็น อัต
ลักษณ์ของจังหวัดและมีศักยภาพ 

3.มีพื้นท่ีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา มีดํานถาวรชํองสะง า 
ซึ่งเป็นชํองการค๎าชายแดน และสามารถเดินทางไปถึง เสียม
เรียบ และสามารถสร๎างรายได๎จากการทํองเท่ียวได๎มากกวํา 
ปีละ 1,500 ล๎านบาท 

4.มีผลิตภัณฑ์และสินค๎า OTOP ท่ีมีศักยภาพและสร๎างมูลคํา

1.ยังขาดการสนับสนุนงานวิจัยด๎านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

2.ขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษาโครงสร๎าง
พื้นฐาน ถนนช ารุดทรุดโทรม 

3.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมถูกท าลาย 
เกิดความแห๎งแล๎งท าให๎เกิดผลกระทบท้ังภัยแล๎ง
และภาวะน้ าทํวม 

4.จ านวนเตียงในโรงพยาบาลไมํเพียงพอตํอจ านวน
ผ๎ูปุวย 

5.มีพื้นท่ีชลประทานในการเกษตรน๎อยมีแหลํงกัก



82 

 แผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563) | จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ให๎กับจังหวัดได๎มากกวํา ปีละ 2,000 ล๎านบาท 
5.เป็นจังหวัดท่ีมีความโดดเดํนในด๎านกีฬา และได๎รับเกียรติให๎

เป็น Sport City 1 ใน 6 จังหวัดของประเทศ  ที่ได๎เป็น
ต๎นแบบเมืองกีฬา 

6.มีการสํงเสริมให๎ภาคเกษตรท าการเกษตรกรรมท่ีปลอดภัย
และได๎มาตรฐาน โดยเน๎นเกษตรอินทรีย์ 

เก็บน้ าไมํเพียงพอตํอการเกษตร 
6.ระบบประปาหมูํบ๎ านยั ง ไมํมี คุณภาพตาม

มาตรฐาน 

โอกาส อุปสรรค 
1.นโยบายของรัฐบาล ท่ีสํงเสริมให๎เกษตรกรลดต๎นทุนการผลิต 

ผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์ 
2.ปัจจุบันมีการขยายเส๎นทางความเช่ือมโยงระหวํางจังหวัด 

และเส๎นทางเช่ือมตํอกับแนวชายแดนท าให๎มีความสะดวกใน
การเดินทาง ท้ังในด๎านการขนสํง Logistic และการเดิน
ทางเข๎ามาทํองเท่ียวของนักทํองเท่ียว 

3.การจัดท า Zoning เนื่องจากจะได๎พื้นท่ีปลูกพืชให๎เหมาะสม 
ซึ่งจะท าให๎ต๎นทุนต่ า ลง ผลผลิตสูงขึ้น สํงเสริมให๎สอดคล๎อง
กับการทํองเท่ียวเชิงเกษตร 

4.มีสถานศึกษาในจังหวัดมากพอส าหรับนักเรียน/นักศึกษา 
5.รัฐบาลมีนโยบายในการสํงเสริมความสัมพันธ์และความ

รํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎าน ลดปัญหาความขัดแย๎งได๎เป็น
อยํางดี 

6.รัฐบาลมีนโยบายการปราบปรามยาเสพติดและมีการติดตาม
แก๎ไขปัญหาและปราบปรามการทุจริตอยํางจริงจัง 

1.ประชากรวัยแรงงานอพยพออกนอกพื้น ท่ี 
กํอให๎เกิดสังคมอํอนแอ และปัญหาแรงงานใน
พื้นท่ี 

2.ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายประชาชนบุกรุก
พื้นท่ีสาธารณะพื้นท่ีปุาสงวนเพื่อท าเป็นพื้นท่ี
การเกษตร  

3.เกษตรกรมีอัตราการวํางงานหลังจากฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีต๎นทุน
สูง ราคาผลผลิตไมํแนํนอน   

4.ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรยังไมํเพียงพอ
ตํอความต๎องการของเกษตรกร 

5.ไม๎พะยูงเป็นท่ีต๎องการของตลาดตํางประเทศ
และมีราคาสูง ท าให๎เกิดปัญหาการลักลอบตัดไม๎
ท าลายปุาในพื้นท่ี 

  
2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 2.2.1 วิสัยทัศน์ : ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค๎าและการทํองเท่ียวครบวงจร  

   2.2.2 พันธกิจ :  
1. สํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตร และการแปรรูปสินค๎าทางการเกษตรของจังหวัด (การปศุสัตว์,การ

ประมง,เกษตรอุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจ และผลไม๎) ให๎มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได๎มาตรฐาน มุํงสํูการเป็น
ตลาดสินค๎าเกษตรอินทรีย์ สามารถแขํงขันได๎ รวมท้ังสามารถลดต๎นทุนภาคการเกษตรให๎กับเกษตรกร 

2. สํงเสริมการค๎าการลงทุนโดยการสร๎างโอกาส และสนับสนุนให๎มีการลงทุนท้ังในระดับพื้นท่ีและ
เช่ือมโยงการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ๎าน และสนับสนุนให๎เกิดการพัฒนานาทํองเท่ียวที่ครบวงจรทั้งการพัฒนาแหลํง
ทํองเท่ียว การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขยายโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลการทํองเท่ียวให๎รองรับกับการ
พัฒนา Thailand 4.0 

3. ยกระดับโครงสร๎างพื้นฐานทางสังคม เสริมสร๎างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให๎มีคุณภาพ สํงเสริม
การกีฬาสํูความเป็นเลิศ ปลูกฝังการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เช่ือมโยงกับขบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณี 

4. เสริมสร๎างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพส่ิงแวดล๎อม และพลังงานทางเลือก 
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5. เสริมสร๎างความมั่นคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
และลดความเหล่ือล้ าทางสังคม 

6. เสริมสร๎างระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพึงพอใจสูงสุด
ของผ๎ูรับบริการ 
 2.2.3 เป้าหมายรวม : เพื่อสร๎างความเข็มแข็งและยั่งยืนทางด๎านเศรษฐกิจให๎สามารถแขํงขันได๎ ควบคํู 
ไปกับการพัฒนาด๎านสังคม ความเป็นอยูํของประชาชน และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล๎อมให๎นําอยูํ รวมท้ัง
เสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2.2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จรวม ตามเป้าหมายการพัฒนา  : ร๎อยละท่ีเพิ่มขึ้นของ GPP จังหวัด เฉล่ีย 5 ปี  
ย๎อนหลัง เปูาหมาย ร๎อยละ 5 

2.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย  
ปี 63 

ค่า
เป้าหมาย  

ปี 64 

ค่า
เป้าหมาย  

ปี 65 

ค่า
เป้าหมาย  
ปี 63-65 

1 จ านวนองค์ความรู๎หรือนวัตกรรมท่ีหนํวยงานสร๎างใหมํแล๎วได๎
น าไปใช๎ประโยชน์ 

2 2 2 2 

2 จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร๎างความสัมพันธก์ับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

6 9 12 15 

3 จ านวนพื้นท่ีปุาไม๎ตามกฎหมายได๎รับการค๎ุมครอง ดูแลให๎คง
ความสมบูรณ์ (ล๎านไรํ) 

1.36 1.36 1.36 1.36 

4 ผลผลิตข๎าวหอมมะลิเฉล่ีย (กก./ไรํ) 450 460 470 480 
5 ผลิตภาพแรงงานเฉล่ีย(บาท/คน/ปี) 65,000 66,000 67,000 68,000 
6 ร๎อยละของครัวเรือนท่ีเข๎าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 60 65 70 75 
7 ร๎อยละของหมูํบ๎านท่ีมีการแพรํระบาดของยาเสพติดระดับ

รุนแรงมไีมํเกินร๎อยละ 10 ของหมูํบ๎านท้ังหมด 
9 8 7 6 

8 ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของเกษตรกรที่สามารถลดต๎นทุนการผลิต 20 25 30 35 
9 ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของโครงขํายคมนาคม 5 10 15 20 
10 ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวนหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง 10 15 20 25 
11 ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 41 44 47 50 
12 ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได๎เกษตรกรกลํุมเกษตรปลอดภัย 5 10 15 20 
13 ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได๎เกษตรกรกลํุมปศุสัตว์/ประมง 10 20 30 40 
14 ระดับความความส าเร็จของการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม

และประเพณีของจังหวัด 
5 5 5 5 

15 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการน้ า 5 5 5 5 
16 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให๎เป็นเมือง

กีฬา 
3 4 5 5 

17 รายได๎จากการจ าหนํายสินค๎า OTOP 2,570 2,575 2,580 2,585 
18 รายได๎จากการทํองเท่ียว (ล๎านบาท) 2,000 2,100 2,200 2,300 
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2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
 1. ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน และยกระดับสินค๎าการเกษตร การค๎าและการ
ทํองเท่ียว ให๎ได๎มาตรฐานและแขํงขันได๎ 
 2. ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 3. ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดความยั่งยืน 
 4. ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 รักษาความสงบเรียบร๎อย และสร๎างสังคมท่ีมีความอยูํเย็นเป็นสุข 
 5. ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

1) วัตถุประสงค ์โดยวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ดังนี้ 
1. พัฒนาสินค๎าเกษตร และการแปรรูปสินค๎าทางการเกษตรของจังหวัด (การปศุสัตว์ ,การ

ประมง,เกษตรอุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจ และผลไม๎)ให๎มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได๎มาตรฐาน มุํงสํูการเป็น
ตลาดสินค๎าเกษตรอินทรีย์ สามารถแขํงขันได๎ รวมท้ังสามารถลดต๎นทุนภาคการเกษตรให๎กับเกษตรกร 

2. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางสังคม เสริมสร๎างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให๎มีคุณภาพ สํงเสริม
การกีฬาสํูความเป็นเลิศ ปลูกฝังการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เช่ือมโยงกับขบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณี 

3. เสริมสร๎างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพส่ิงแวดล๎อม และพลังงานทางเลือก 

4. เสริมสร๎างความมั่นคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง และลดความเหล่ือล้ าทางสังคม 

5. เสริมสร๎างระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพึงพอใจ
สูงสุดของผ๎ูรับบริการ 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน และยกระดับสินค๎าการเกษตร การค๎าและการทํองเท่ียว 
ให๎ได๎มาตรฐานและแขํงขันได๎ 
  ตัวชี้วัด 

1. ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของเกษตรกรที่สามารถลดต๎นทุนการผลิต 
2. ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของโครงขํายคมนาคม 
3. ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได๎เกษตรกรกลํุมเกษตรปลอดภัย 
4. ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได๎เกษตรกรกลํุมปศุสัตว์/ประมง 
5. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให๎เป็นเมืองกีฬา 
6. รายได๎จากการจ าหนํายสินค๎า OTOP 
7. รายได๎จากการทํองเท่ียว (ล๎านบาท) 
8. ผลผลิตข๎าวหอมมะลิเฉล่ีย (กก./ไรํ) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด 
1. ผลิตภาพแรงงาน 
2. ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวนหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
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4. ระดับความความส าเร็จของการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด 
5. ร๎อยละของครัวเรือนท่ีเข๎าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดความยั่งยืน 
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนพื้นท่ีปุาไม๎ตามกฎหมายได๎รับการค๎ุมครอง ดูแลให๎คงความสมบูรณ์ (ล๎านไรํ) 
2. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการน้ า 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาความสงบเรียบร๎อย และสร๎างสังคมท่ีมีความอยูํเย็นเป็นสุข 
1. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร๎างความสัมพันธก์ับประเทศสมาชิกอาเซียน 
2. ร๎อยละของหมูํบ๎านท่ีมีการแพรํระบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงมีไมํเกนิร๎อยละ 10 ของหมูํบ๎านท้ังหมด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1. จ านวนองค์ความรู๎หรือนวัตกรรมท่ีหนํวยงานสร๎างใหมํแล๎วได๎น าไปใช๎ประโยชน์ 
3) แนวทางการพัฒนา 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน และยกระดับสินค๎าการเกษตร การค๎าและการทํองเท่ียว 
ให๎ได๎มาตรฐานและแขํงขันได๎ 

1. พัฒนาการตลาด การค๎า การลงทุน การขนสํงสินค๎า และการสํงออก 
2. สํงเสริมการทํองเท่ียวและบริการท่ีครบวงจร 
3. สํงเสริมกระบวนการผลิต การแปรรูปสินค๎าท่ีได๎มาตรฐานและมีคุณภาพ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าท่ีมีประสิทธิภาพและระบบชลประทานท่ีครอบคลุมท่ัวถึง 
5. ลดต๎นทุนการผลิตภาคการเกษตร 
6. เกษตรกรรมมีเสถียรภาพ เกษตรกรมีความมั่นคงด๎านรายได๎ 
7. สํงเสริมการผลิตสินค๎าภาคการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง เพื่อการจ าหนํายท่ีได๎มาตรฐานและมีคุณภาพ 
8. สํงเสริมการผลิต และบริหารจัดการโคเนื้อเพื่อการจ าหนํายท่ีได๎มาตรฐานและมีคุณภาพ 
9. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 1. สํงเสริมการเรียนรู๎ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศาสนา 
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอยํางท่ัวถึงและยกระดับการศึกษาให๎มีคุณภาพ 
3. สนับสนุนการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการด ารงชีวิต 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม และระบบบริการสุขภาพให๎มี

มาตรฐาน 
5. สํงเสริมและพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให๎เป็นเมืองกีฬา 
6. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพแรงงานท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดความยั่งยืน 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และพลังงานทางเลือก 
2. ปูองกันและควบคุมการสร๎างมลพิษตํอส่ิงแวดล๎อมโดยบังคับใช๎กฎหมายอยํางจริงจัง 
3. สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม รวมท้ังใช๎ประโยชน์จากความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
4. ค๎ุมครอง ปูองกัน รักษา ฟื้นฟูพื้นท่ีปุา และปุาอนุรักษ์  
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5. สํงเสริมกิจกรรม CSR ด๎านส่ิงแวดล๎อม เพื่อสร๎างการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 

6. สร๎างจิตส านึกของประชาชน ไมํให๎ท าลายและมีสํวนรํวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาความสงบเรียบร๎อย และสร๎างสังคมท่ีมีความอยูํเย็นเป็นสุข 
 1. เสริมสร๎างความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

อาชญากรรม การค๎ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมาย  
2. พัฒนาศักยภาพเพื่อก๎าวสํูกับประชาคมโลก 
3. ปรับปรุงซํอมแซมส่ิงปลูกสร๎างของทางราชการให๎พร๎อมบริการประชาชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 1. พัฒนาระบบปูองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาจังหวัด ภายใต๎การบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 3  

แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
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3. แบบ จ.1 
แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดพ.ศ. 2561– พ.ศ. 2565 (ฉบับทบทวน) 

จังหวัดศรีสะเกษ 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  :  ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค๎าและการทํองเท่ียวครบวงจร 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.2565 
พ.ศ. 

2561-2565 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน 
และยกระดับสินค๎า
การเกษตร การค๎าและ
การทํองเท่ียว ให๎ได๎
มาตรฐานและแขํงขันได๎ 

แผนงาน: สํงเสริมการค๎า
สินค๎าOTOP 

รายได๎จากการจ าหนํายสินค๎า 
OTOP 

2,560 2,565 2,570 2,575 2,580 2,580 

แผนงาน : พัฒนาการ
ทํองเท่ียวครบวงจร 

รายได๎จากการทํองเท่ียว (ล๎าน
บาท) 

1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,400 

แผนงาน: พัฒนาศักยภาพ
การผลิตข๎าวหอมมะลิ 

ผลผลิตข๎าวหอมมะลิเฉล่ีย 
(กก./ไรํ) 

430 440 450 460 470 470 

 แผนงาน: สํงเสริมการปลูก
พืชเศรษฐกิจ 

ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของเกษตรกรที่
สามารถลดต๎นทุนการผลิต 

10 15 20 25 30 30 

 แผนงาน: สํงเสริมการเล้ียง
สัตว์เศรษฐกิจ 

ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได๎
เกษตรกรกลํุมปศุสัตว์/ประมง 

5 8 10 20 30 30 

 แผนงาน: พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของโครงขําย
คมนาคม 

2 4 5 10 15 15 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และการ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ

แผนงาน: สืบสานประเพณี
ท่ีดีงาม 

ระดับความความส าเร็จของการ
อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีของจังหวัด 

5 5 5 5 5 5 
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.2565 
พ.ศ. 

2561-2565 
และวัฒนธรรม 

 แผนงาน: ยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา 

ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

37 39 41 44 47 47 

 แผนงาน: สํงเสริมการ
เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 

ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวน
หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง 

5 8 10 15 20 20 

 แผนงาน: สํงเสริมให๎ชุมชน
มีความเข๎มแข็ง 

ร๎อยละของหมูํบ๎านชุมชนท่ีผําน
เกณฑ์ชุมชนเข๎มแข็ง 

80 81 82 83 84 84 

 แผนงาน: พัฒนาจังหวัดให๎
เป็นเมืองกีฬา 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให๎เป็น
เมืองกีฬา 

3 4 5 5 5 5 

 แผนงาน: พัฒนาศักยภาพ
แรงงาน 

ผลิตภาพแรงงาน 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 75,000 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดความ
ยั่งยืน 

แผนงาน: การก าจัดขยะ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ อปท.
เปูาหมายท่ีมีการก าจัดขยะมูล
ฝอยตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

20 30 40 50 55 55 
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.2565 
พ.ศ. 

2561-2565 
 แผนงาน: ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 
จ านวนพื้นท่ีปุาไม๎ตามกฎหมาย
ได๎รับการค๎ุมครอง ดูแลให๎คง
ความสมบูรณ์ (ล๎านไรํ) 

1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 

 แผนงาน: เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ า 

ระดับความส าเร็จของการบริหาร
จัดการน้ า 

5 5 5 5 5 5 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
รักษาความสงบเรียบร๎อย 
และสร๎างสังคมท่ีมีความ
อยูํเย็นเป็นสุข 

แผนงาน : รักษาความสงบ
เรียบร๎อยของสังคม 

ร๎อยละของหมูํบ๎านท่ีมีการแพรํ
ระบาดของยาเสพติดระดับ
รุนแรงมไีมํเกิน ร๎อยละ 10 ของ
หมูํบ๎านท้ังหมด 

9 8 7 6 5 5 

 แผนงาน: เสริมสร๎างความ 
สัมพันธ์อันดีกับประเทศ
เพื่อนบ๎าน 

จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม
สร๎างความสัมพันธ์กับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

4 5 6 7 8 8 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 
การบริหารจัดการภาครัฐ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

แผนงาน: การบริหาร
จัดการ 

จ านวนองค์ความรู๎หรือ
นวัตกรรมท่ีหนํวยงานสร๎างใหมํ
แล๎วได๎น าไปใช๎ประโยชน์ 

1 1 2 2 2 2 
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 
หนํวย : บาท 

จังหวัด/แหล่งงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

70132 จังหวัดศรีสะเกษ 546 6,104,796,900 563 6,947,502,100 530 2,199,200,100 891 15,251,499,100 

1. โครงการของจงัหวัด/กลุํมจังหวัด 305 917,647,800 443 1,590,125,500 421 1,361,823,500 650 3,869,596,800 

2. โครงการของกระทรวง/กรม 133 4,410,180,000 14 4,580,520,000 3 60,520,000 133 9,051,220,000 

3. โครงการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 108 776,969,100 106 776,856,600 106 776,856,600 108 2,330,682,300 

ผลรวมทั้งหมด 546 6,104,796,900 563 6,947,502,100 530 2,199,200,100 891 15,251,499,100 

 
บัญชีรายการชุดโครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 

หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ     จังหวัดศรีสะเกษ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 

ประเด็นการพัฒนาที ่1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับ
สินค้าการเกษตร การค้าและการทอ่งเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและ
แข่งขันได้ 

      5,637,059,400 6,471,320,700 1,749,973,700 13,858,353,800 

แผนงาน : ส่งเสริมการค้าสินค้าOTOP       59,911,800 233,786,500 121,786,500 415,484,800 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยาย
ช่องทางการตลาด 

      59,911,800 233,786,500 121,786,500 415,484,800 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 

หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565 

กิจกรรมหลัก : สํงเสริมการค๎าสินค๎าOTOP 1 2 ม.ราชภัฏศรีสะเกษ 1,390,000 6,981,300 6,981,300 15,352,600 

      สนง.เกษตร จว.ศก. 3,442,400 96,228,400 96,228,400 195,899,200 

      สนง.พัฒนาชุมชน 41,575,000 120,575,000 8,575,000 170,725,000 

      สนง.พาณิชย์ จว.ศก. 9,840,000 9,440,000 9,440,000 28,720,000 

      สนง.สภาเกษตรกร
จังหวัด 

2,664,400   2,664,400 

      อ.น้ าเกลี้ยง 1,000,000   1,000,000 

      อ.เมืองศรีสะเกษ - 561,800 561,800 1,123,600 

แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจร       169,145,200 150,576,300 47,576,300 367,297,800 

2.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจร       169,145,200 150,576,300 47,576,300 367,297,800 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหลํงทํองเท่ียว 1 2 ม.ราชภัฏศรีสะเกษ 1,577,200 9,859,700 9,859,700 21,296,600 

      ศูนย์วิจัยพืชสวน 7,110,000 7,110,000 7,110,000 21,330,000 

      สนง.ทํองเท่ียวและ
กีฬา จว.ศก. 

10,150,000 10,150,000 10,150,000 30,450,000 

      สนง.ประชาสัมพันธ์ 
จว.ศก. 

1,000,000 100,000 100,000 1,200,000 

      สนง.วัฒนธรรม จ.ศก. 5,800,000 5,800,000 2,800,000 14,400,000 

      ส านักงานจังหวัด ศก. 20,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 

      อ.ขุขันธ์ 20,008,000 4,056,600 4,056,600 28,121,200 

      วิทยาลัยเกษตรฯ ศก. 3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,500,000 

  2 2 ทางหลวงศรีสะเกษ 2 100,000,000 100,000,000  200,000,000 

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะล ิ       43,500,000 20,000,000 20,000,000 83,500,000 

3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ       43,500,000 20,000,000 20,000,000 83,500,000 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการผลิตข๎าวหอมมะลิ 1 2 คก.ชลประทาน ศก. 33,500,000   33,500,000 

      สนง.เกษตร จว.ศก. 10,000,000 20,000,000 20,000,000 50,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 

หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565 

แผนงาน : ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ       63,216,000 46,190,900 46,190,900 155,597,800 

4.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและลดต้นทุนการ
ผลิตในภาคเกษตรกรรม 

      63,216,000 46,190,900 46,190,900 155,597,800 

กิจกรรมหลัก : ขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตร 1 2 อ.โนนคูณ 500,000   500,000 

      อ.บึงบูรพ์ 3,309,700   3,309,700 

      อ.พยุห์ 1,059,700   1,059,700 

      อ.เมืองศรีสะเกษ 1,160,100   1,160,100 

      อ.ยางชุมน๎อย 4,245,700   4,245,700 

      อ.ราษีไศล 1,490,700   1,490,700 

      อ.วังหิน 1,044,400   1,044,400 

      อ.อุทุมพรพิสัย 4,214,800   4,214,800 

กิจกรรมหลัก : สํงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 1 2 ศูนย์วิจัยพืชสวน 11,100,000 11,100,000 11,100,000 33,300,000 

      สนง.เกษตร จว.ศก. 35,090,900 35,090,900 35,090,900 105,272,700 

แผนงาน : ส่งเสริมระบบตลาด ทุเรียน Premium       5,380,000 5,380,000 5,380,000 16,140,000 

5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ       5,380,000 5,380,000 5,380,000 16,140,000 

กิจกรรมหลัก : สํงเสริมระบบตลาด ทุเรียน Premium 1 2 ศูนย์วิจัยพืชสวน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 

      สนง.เกษตร จว.ศก. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000 

      สนง.พาณิชย์ จว.ศก. 880,000 880,000 880,000 2,640,000 

แผนงาน: ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ       21,790,600 4,459,900 4,459,900 30,710,400 

6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบปศุสัตว์และประมงจังหวัด
ศรีสะเกษ 

      21,790,600 4,459,900 4,459,900 30,710,400 

กิจกรรมหลัก : สํงเสริมการระบบประมงเชงิคุณภาพ 1 2 สนง.ประมง จว.ศก. 2,725,500   2,725,500 

กิจกรรมหลัก : สํงเสริมการระบปศุสัตว์เชิงคุณภาพ 1 2 สนง.ปศุสัตว์ จว.ศก. 19,065,100 4,459,900 4,459,900 27,984,900 

แผนงาน: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       5,274,115,800 6,010,927,100 1,504,580,100 12,789,623,000 

7.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม       5,274,115,800 6,010,927,100 1,504,580,100 12,789,623,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 

หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565 

กิจกรรมหลัก : กํอสร๎างถนนเพ่ือการคมนาคม และขนสํง 1 2 ทางหลวงชนบท ศก. 10,760,000   10,760,000 

      อ.กันทรลักษ์ 32,851,300 86,213,400 86,213,400 205,278,100 

      อ.กันทรารมย์ 19,261,900 3,000,000 3,000,000 25,261,900 

      อ.ขุขันธ์ 19,811,000 154,411,300 76,488,300 250,710,600 

      อ.ขุนหาญ 14,699,000 40,040,000 40,040,000 94,779,000 

      อ.น้ าเกลี้ยง 2,317,900   2,317,900 

      อ.โนนคูณ 3,293,000 16,106,000 16,106,000 35,505,000 

      อ.บึงบูรพ์ 11,733,200 21,356,500 21,356,500 54,446,200 

      อ.เบญจลักษ์ 9,226,000 5,775,000 5,775,000 20,776,000 

      อ.ปรางค์กู ํ 21,580,300 31,818,000 31,818,000 85,216,300 

      อ.พยุห์ 15,228,000   15,228,000 

      อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ 10,958,000   10,958,000 

      อ.ไพรบึง 9,513,000 49,893,600 49,893,600 109,300,200 

      อ.ภูสิงห ์ 6,668,000 96,292,300 96,292,300 199,252,600 

      อ.เมืองจันทร์ 30,575,000 4,884,000 4,884,000 40,343,000 

      อ.เมืองศรีสะเกษ 24,209,000 72,070,800 72,070,800 168,350,600 

      อ.ยางชุมน๎อย 17,362,900 48,417,300 48,417,300 114,197,500 

      อ.ราษีไศล 11,823,000 3,640,600 3,466,600 18,930,200 

      อ.วังหิน 25,411,200 31,778,000 23,528,000 80,717,200 

      อ.ศรีรัตนะ 12,384,100 58,321,800 58,321,800 129,027,700 

      อ.ศิลาลาด 8,935,000 14,019,600 14,019,600 36,974,200 

      อ.ห๎วยทับทัน 18,215,900 45,512,300 45,512,300 109,240,500 

      อ.อุทุมพรพิสัย 3,400,000   3,400,000 

  2 2 ทางหลวงชนบท ศก. 601,670,000 15,260,000 15,260,000 632,190,000 

      ทางหลวงศรีสะเกษ 1 2,300,000,000 2,300,000,000  4,600,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 

หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565 

      ทางหลวงศรีสะเกษ 2 1,240,000,000 2,120,000,000  3,360,000,000 

      สนง.โยธาธิการ จว.ศก. 15,260,000 15,260,000 15,260,000 45,780,000 

  3 2 อบจ.ศก. 776,969,100 776,856,600 776,856,600 2,330,682,300 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

      152,397,100 202,894,700 177,894,700 533,186,500 

แผนงาน : สืบสานประเพณีที่ดีงาม       15,010,000 20,772,700 20,772,700 56,555,400 

8.โครงการส่งเสริมและรักษา วัฒนธรรม ประเพณีศรีสะเกษ       15,010,000 20,772,700 20,772,700 56,555,400 

กิจกรรมหลัก : สืบสานประเพณีที่ดีงาม 1 3 สนง.วัฒนธรรม จ.ศก. 15,010,000 20,772,700 20,772,700 56,555,400 

แผนงาน : ยกระดับมาตรฐานการศึกษา       37,786,200 114,072,800 89,072,800 240,931,800 

9.โครงการยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน       37,786,200 114,072,800 89,072,800 240,931,800 

กิจกรรมหลัก : ยกระดับมาตรฐานการศึกษา 1 3 ม.ราชภัฏศรีสะเกษ - 2,560,000 2,560,000 5,120,000 

      สนง.กศน.จว.ศก 4,586,200 79,112,800 79,112,800 162,811,800 

      สนง.ศึกษาธิการ จว.
ศก. 

20,000,000 3,000,000 3,000,000 26,000,000 

      สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 10,000,000 25,000,000  35,000,000 

      สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 3,200,000 4,400,000 4,400,000 12,000,000 

แผนงาน : ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง       23,925,000 11,172,000 11,172,000 46,269,000 

10.โครงการพัฒนาพื้นที่อันเน่ืองมาจากพระราชด าริตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      23,925,000 11,172,000 11,172,000 46,269,000 

กิจกรรมหลัก : สํงเสริมการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 1 3 ม.ราชภัฏศรีสะเกษ 1,994,000 1,994,000 1,994,000 5,982,000 

      ศพก.ภูสิงห์ฯ 13,597,000 597,000 597,000 14,791,000 

      สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ จ.ศก 

2,107,600 2,107,600 2,107,600 6,322,800 

      สนง.พัฒนาชุมชน 6,226,400 6,226,400 6,226,400 18,679,200 

      สนง.วัฒนธรรม จ.ศก. - 247,000 247,000 494,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 

หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565 

แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิต       40,671,500 45,205,800 45,205,800 131,083,100 

11.โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต       40,671,500 45,205,800 45,205,800 131,083,100 

กิจกรรมหลัก : กํอสร๎าง/ซํอมแซมระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 1 4 อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ - 5,140,000 5,140,000 10,280,000 

      อ.ภูสิงห ์ - 6,138,000 6,138,000 12,276,000 

      อ.ยางชุมน๎อย 2,587,000   2,587,000 

      อ.วังหิน 6,609,600   6,609,600 

      อ.ศิลาลาด - 492,000 492,000 984,000 

      อ.อุทุมพรพิสัย 10,808,900   10,808,900 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพชีวิต 1 4 ม.ราชภัฏศรีสะเกษ 2,909,700 9,618,200 9,618,200 22,146,100 

      สนง.พัฒนาชุมชน 2,119,200 2,119,200 2,119,200 6,357,600 

      สนง.สภาเกษตรกร
จังหวัด 

565,500 565,500 565,500 1,696,500 

      สนง.สาธารณสุข  15,071,600 21,132,900 21,132,900 57,337,400 

แผนงาน : พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมอืงกีฬา       30,950,000 9,450,000 9,450,000 49,850,000 

12.โครงการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ       30,950,000 9,450,000 9,450,000 49,850,000 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาจังหวัดให๎เป็นเมืองกีฬา 1 3 สนง.กกท.จว.ศก. 30,800,000 9,300,000 9,300,000 49,400,000 

      สนง.ประชาสัมพันธ์  150,000 150,000 150,000 450,000 

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพแรงงาน       4,054,400 2,221,400 2,221,400 8,497,200 

13.โครงการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน       4,054,400 2,221,400 2,221,400 8,497,200 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพแรงงาน 1 3 สนง.กศน.จว.ศก - 194,000 194,000 388,000 

      สนง.จัดหางาน จว.ศก. 233,000 233,000 233,000 699,000 

      สนง.ประกันสังคม จว.
ศก. 

197,400 197,400 197,400 592,200 

      สนง.พมจ.ศก. 2,367,900   2,367,900 

      สนง.แรงงานจังหวัด 1,256,100 1,597,000 1,597,000 4,450,100 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 

หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

      250,040,900 228,256,700 226,301,700 704,599,300 

แผนงาน : ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ       43,407,600 47,077,600 47,077,600 137,562,800 

14.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้ม
อย่างยั่งยืน 

      43,407,600 47,077,600 47,077,600 137,562,800 

กิจกรรมหลัก : ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 1 5 ศูนย์ปุาไม๎ศรีสะเกษ 3,605,000 3,605,000 3,605,000 10,815,000 

      สนง.ทรัพยากรฯ  9,802,600 13,472,600 13,472,600 36,747,800 

  2 5 สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปุา
จุฬาภรณ์  

30,000,000 30,000,000 30,000,000 90,000,000 

แผนงาน: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า       206,633,300 181,179,100 179,224,100 567,036,500 

15.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

      206,633,300 181,179,100 179,224,100 567,036,500 

กิจกรรมหลัก : เพ่ิมพ้ืนที่ระบบชลประทาน 1 5 คก.ชลประทาน ศก. 52,250,000   52,250,000 

      คก.สํงน้ าและ
บ ารุงรักษาหัวนา 

24,500,000   24,500,000 

      สนง.ปภ.จ.ศก - 113,644,200 113,644,200 227,288,400 

      อ.กันทรารมย์ 1,400,000   1,400,000 

      อ.ขุขันธ์ - 3,440,800 1,485,800 4,926,600 

      อ.โนนคูณ 1,394,000 7,539,000 7,539,000 16,472,000 

      อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ 1,890,000   1,890,000 

      อ.ไพรบึง 1,949,300 4,578,100 4,578,100 11,105,500 

      อ.ภูสิงห ์ - 38,520,000 38,520,000 77,040,000 

      อ.เมืองศรีสะเกษ - 6,492,000 6,492,000 12,984,000 

      อ.ยางชุมน๎อย - 6,467,000 6,467,000 12,934,000 

      อ.ราษีไศล - 498,000 498,000 996,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 

หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565 

  2 5 คก.ชลประทาน ศก. 123,250,000   123,250,000 

ประเด็นการพัฒนาที ่4 รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้าง
สังคมที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข 

      43,666,400 39,530,000 39,530,000 122,726,400 

แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม       36,896,400 38,760,000 38,760,000 114,416,400 

16.โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย       36,896,400 38,760,000 38,760,000 114,416,400 

กิจกรรมหลัก : ลดปัญหายาเสพติด 1 1 กอ.รมน. 829,200 829,200 829,200 2,487,600 

กิจกรรมหลัก : รักษาความสงบเรียบร๎อย 1 1 กอ.รมน. 1,052,000 1,052,000 1,052,000 3,156,000 

      ต ารวจภูธร จว.ศก. 500,000 500,000 500,000 1,500,000 

      ที่ท าการปกครอง  33,532,200 34,840,200 34,840,200 103,212,600 

      สนง.ปภ.จ.ศก 983,000 1,538,600 1,538,600 4,060,200 

แผนงาน : เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน       6,770,000 770,000 770,000 8,310,000 

17.โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

      6,770,000 770,000 770,000 8,310,000 

กิจกรรมหลัก : เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือน
บ๎าน 

1 1 ที่ท าการปกครอง จว. 770,000 770,000 770,000 2,310,000 

      ส านักงานจังหวัด ศก. 6,000,000   6,000,000 

ประเด็นการพัฒนาที ่5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

      70,000,000   70,000,000 

แผนงาน : การพัฒนาการบริหารจัดการ       70,000,000   70,000,000 

18.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ       70,000,000   70,000,000 

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการบริหารจัดการ 1 6 คก.ชลประทาน ศก. 5,000,000   5,000,000 

      ต ารวจภูธร จว.ศก. 5,000,000   5,000,000 

      สนง.เกษตร จว.ศก. 5,000,000   5,000,000 

      สนง.ทรัพยากรฯ  10,000,000   10,000,000 

      สนง.ประชาสัมพันธ์  5,000,000   5,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
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ชาติ 
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ด าเนินการ 
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      สนง.พลังงาน จว.ศก. 5,000,000   5,000,000 

      สนง.พัฒนาชุมชน  5,000,000   5,000,000 

      สนง.พาณิชย์ จว.ศก. 10,000,000   10,000,000 

      สนง.ศึกษาธิการ  5,000,000   5,000,000 

      สนง.สาธารณสุข  5,000,000   5,000,000 

      ส านักงานจังหวัด ศก. 10,000,000   10,000,000 

ผลรวมทั้งหมด       6,163,163,800 6,952,002,100 2,203,700,100 15,318,866,000 
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แบบ จ.1-1 
4) แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน และยกระดับสินค๎าการเกษตร การค๎าและการทํองเท่ียว ให๎
ได๎มาตรฐานและแขํงขันได๎ 
แผนงาน 1 : สํงเสริมการค๎าสินค๎า OTOP 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ 1.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค๎าเพื่อเพิ่มมูลคําและขยายชํองทางการตลาด 

2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 

จังหวัดได๎ยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ท่ีจะน าไปสํูการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(Product Development) จัดระบบฐานข๎อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ท่ีจะใช๎ในการ
ท างานเชิงบูรณาการของทุกหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง ประชาสัมพันธ์และเสริมสร๎างคุณคํา
ของผลิตภัณฑ์ให๎เป็นที่ยอมรับแกํบุคคลท่ัวไปจนสามารถใช๎เป็นแหลํงสร๎างรายได๎และ
ความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน และกระต๎ุนให๎เกิดกระบวนการมีสํวนรํวมของผ๎ูผลิต 
ผ๎ูประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยจังหวัดศรีสะเกษ มี 
OTOP ระดับ 5 ดาว จ านวน 21 ผลิตภัณฑ์ สามารถสร๎างรายได๎รวม ปี พ.ศ.2560 มี
มูลคํา 3,549,439,803.00 ล๎านบาท (ข๎อมูลจาก ระบบศูนย์ข๎อมูลกลาง กรมการ
พัฒนาชุมชน) 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อสํงเสริมการค๎าสินค๎า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2. เพื่อพัฒนาการตลาด การค๎า การลงทุน การขนสํงสินค๎า และการสํงออก 
3. เพื่อสํงเสริมระบบตลาดชุมชน 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

รายได๎จากการจ าหนํายสินค๎า OTOP 2,580 ล๎านบาท /ปี 

5. พื้นที่เปา้หมาย  จังหวัดศรีสะเกษ 
6. กิจกรรมหลัก สํงเสริมการค๎าสินค๎าOTOP 
6.1  กิจกรรมหลัก สํงเสริมการค๎าสินค๎าOTOP 
งบประมาณ 415,484,800 บาท 
ผู้รับผิดชอบ พัฒนาชุมชนจังหวัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พาณิชย์จังหวัด,ม.ราชภัฏศรีสะเกษ,สนง.เกษตร จว.ศก.,สนง.พาณิชย์ จว.ศก. 
7.  หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

พัฒนาชุมชนจังหวัด 

8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 

9. งบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด   415,484,800 บาท  
10. ผลผลิต 
(Output)  

1.พัฒนากลํุมอาชีพสํูการเป็นผ๎ูประกอบการ OTOP 
2.เพิ่มศักยภาพศูนย์บริการสํงเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดศรีสะเกษ 
3.เสริมสร๎างศักยภาพ การค๎า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ๎าน 

11. ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ (Outcome) 

รายได๎จากการจ าหนํายสินค๎า OTOP 



101 

 แผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563) | จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน และยกระดับสินค๎าการเกษตร การค๎าและการทํองเท่ียว ให๎
ได๎มาตรฐานและแขํงขันได๎ 
แผนงาน 2 : พัฒนาการทํองเท่ียวครบวงจร 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 2.โครงการพัฒนาการทํองเท่ียวครบวงจร 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

          จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดท่ีเป็นแหลํงอารยธรรมขอมโบราณ จะเห็นจาก
โบราณสถานและโบราณวัตถุหลายแหํงท่ีมีความส าคัญเป็นท่ีนําสนใจอยํางยิ่ง เชํน 
ปราสาทสระก าแพงใหญํ, ปราสาทปรางค์กูํ, ธาตุบ๎านปราสาท หรือปราสาทห๎วยทับทัน, 
ปราสาทต าหนักไทร หรือปราสาททามจาม, วัดปุามหาเจดีย์แก๎ว (วัดล๎านขวด), ผามออี
แดง, พระธาตุเรืองรอง, สวนสมเด็จศรีนครินทร์, น้ าตกห๎วยจันทร์ และอํางเก็บน้ าห๎วย
ศาลา จึงมีนักทํองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมความงามทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นทุกปี โดยใน 
ปี 2560 มีนักทํองเท่ียวและผ๎ูมาเย่ียมเยือนจังหวัดศรีสะเกษ มากวํา 1.4 ล๎านคน และมี
รายได๎ท่ีเกิดจากการทํองเท่ียวมากกวํา ปีละ 1,500 ล๎านบาท  โดยในเดือน ตุลาคม 
2561 มีรายได๎จากการทํองเท่ียว 135.70 ล๎านบาท (สถานการณ์การทํองเท่ียวใน
ประเทศ รายจังหวัด ปี 2561 กระทรวงการทํองเท่ียว)  

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพื่อสํงเสริมการทํองเท่ียวและบริการท่ีครบวงจร 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเท่ียว 
3.เพื่อให๎สร๎างรายได๎จากภาคการทํองเท่ียว 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

รายได๎จากการทํองเท่ียว  2,200  ล๎านบาท/ปี 

5.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 
6.  กิจกรรมหลัก พัฒนาการทํองเท่ียวครบวงจร 

งบประมาณ 355,920,600 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ทํองเท่ียวและกีฬาจังหวัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อ าเภอทุกอ าเภอ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน 
  

ทํองเท่ียวและกีฬาจังหวัด 

8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 

9. งบประมาณ 1 งบพัฒนาจังหวัด  155,920,600 บาท  
2 งบกรมทางหลวง  200,000,000 บาท 

10. ผลผลิต(Output)  1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหลํงทํองเท่ียว 
2. ปรับปรุงอนุสาวรีย์ 
3. ระบบก าจัดขยะชุมชนแบบเผาท าลายหลังคัดแยกขยะแล๎ว บริเวณแหลํงทํองเท่ียว 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

รายได๎จากการทํองเท่ียว (ล๎านบาท) 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน และยกระดับสินค๎าการเกษตร การค๎าและการทํองเท่ียว ให๎
ได๎มาตรฐานและแขํงขันได๎ 
แผนงาน 3 : พัฒนาศักยภาพการผลิตข๎าวหอมมะลิ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข๎าวหอมมะลิคุณภาพ 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

       จังหวัดศรีสะเกษ ในปีเพาะปลูก 255960 ณ ความช้ืน 15% จังหวัดศรีสะเกษ 
มีพื้นท่ีปลูกข๎าวประมาณ 2,976,620 ไรํ เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 2 ,906,182 ไรํ ผลผลิต 
1,056,294 ตัน ผลผลิต ตํอไรํ 365 กก./ไรํ แยกเป็นข๎าวหอมมะลิ 2,956,971 ไรํ มี
ผลผลิตข๎าวหอมมะลิประมาณ 1,321,766,037 กิโลกรัม (1.321 ล๎านตัน) มีมูลคําการ
ผลิตประมาณ 15,200,309,425 บาท (ข๎อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพื่อพัฒนาข๎าวหอมมะลิคุณภาพและมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
2.เพื่อให๎มีแหลํงผลิตข๎าวหอมมะลิตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อการสํงออก 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

ผลผลิตข๎าวหอมมะลิเฉล่ีย 470 กก./ไรํ 

5.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตข๎าวหอมมะลิ 
งบประมาณ 83,500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ เกษตรจังหวัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อ าเภอทุกอ าเภอ 
6.2กิจกรรมหลัก 2 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
งบประมาณ 155,597,800 บาท 
ผู้รับผิดชอบ การไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อ าเภอทุกอ าเภอ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน 
  

เกษตรจังหวัด 

8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 

9. งบประมาณ 239,097,800.00 บาท  
10. ผลผลิต(Output)  1.สํงเสริมการแปรรูปข๎าวคุณภาพของกลํุมนาแปลงใหญํข๎าว 

2.สํงเสริมการผลิตข๎าวหอมมะลิสํูมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
3.สํงเสริมตลาดข๎าวหอมมะลิ 
4.สํงเสริมและขยายตลาดสินค๎าเกษตรอินทรีย์จังหวัดศรีสะเกษ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

ผลผลิตข๎าวหอมมะลิเฉล่ีย (กก./ไรํ) ท่ีสูงขึ้น 

 



103 

 แผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563) | จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน และยกระดับสินค๎าการเกษตร การค๎าและการทํองเท่ียว ให๎
ได๎มาตรฐานและแขํงขันได๎ 
แผนงาน 4 : สํงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 4.โครงการสํงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและลดต๎นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

1) เกษตรกรผ๎ูปลูกพริกและหอมแดงประสบปัญหาด๎านต๎นทุนการผลิต จากการใช๎
สารเคมีและปุ๋ยเคมีเกินความจ าเป็น สํงผลกระทบตํอรายได๎ของเกษตรกรผ๎ูปลูกท่ี
น๎อยลง 
    โดยจังหวัดมีผลผลิต หอมแดง ปี 2559 จ านวน 17,200 ไรํ ปี 2560 จ านวน 
22,073 ไรํ ปี 2561 จ านวน 23,511 ไรํ ผลผลิต ปี 2559 จ านวน 33,006 ตัน ผลผลิต 
ปี 2560 จ านวน 64,320 ตัน ผลผลิต ปี 2561 จ านวน 68,719 ตัน 
  โดยจังหวัดมีผลผลิต กระเทียม ปี 2559 จ านวน 103 ไรํ ปี 2560 จ านวน 542 ไรํ ปี 
2561 จ านวน 557 ไรํ ผลผลิต ปี 2559 จ านวน 64 ตัน ผลผลิต ปี 2560 จ านวน 327 
ตัน ผลผลิต ปี 2561 จ านวน 346 ตัน 
2) กระบวนการผลิตพริกและหอมแดงยังไมํเป็นไปตามมาตรฐานการรับรอง ตามระบบ
การจัดการคุณภาพ (Good Agricultural Practice : GAP) ของกรมวิชาการเกษตร 
3) การชํวยเกษตรกรให๎สามารถลดต๎นทุนได๎เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพื่อถํายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการแปลงยุคใหมํให๎แกํเกษตรกรในจังหวัดศรีสะ
เกษ ได๎เข๎าใจถึงวิธีการจัดการแปลงอยํางเป็นระบบ แก๎ไขปัญหาการผลิต และเพิ่ม
ผลผลิตและได๎คุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น  
2.เพื่อสร๎างกระบวนการรวมกลํุมเกษตรกรให๎เกิดความเข๎มแข็งในการผลิตให๎ได๎
มาตรฐานผลผลิตเดียวกัน  สามารถจ าหนํายผลผลิต  เพิ่มมากขึ้นมีความมั่นคงในชีวิต 
และอาชีพที่ยั่งยืนเกิดประโยชน์แกํเกษตรกรโดยตรง 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของเกษตรกรที่สามารถลดต๎นทุนการผลิต ร๎อยละ 30 /ปี 

5.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลัก 1 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
งบประมาณ 17,025,100.00.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ เกษตรจังหวัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง การไฟฟูาสํวนภูมิภาค และอ าเภอทุกอ าเภอ 
6.2 กิจกรรมหลักก 2 สํงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
งบประมาณ 138,572,700.00.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ เกษตรจังหวัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, อ าเภอทุกอ าเภอ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน เกษตรจังหวัด 
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9. งบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด 155,597,800.00 บาท  
10. ผลผลิต(Output)  1.  การผลิตกาแฟโรบัสตาคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษ  

2. การผลิตหอมแดงเพื่อลดต๎นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต 3. ขยายเขตไฟฟูา
การเกษตร  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

เกษตรกรสามารถลดต๎นทุนการผลิตได๎ 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน และยกระดับสินค๎าการเกษตร การค๎าและการทํองเท่ียว ให๎
ได๎มาตรฐานและแขํงขันได๎ 
แผนงาน 5 : สํงเสริมระบบตลาด ทุเรียน Premium 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

1. ผลผลิตทุเรียนคุณภาพสูงระดับ Premium ของจังหวัดศรีสะเกษ ยังไมํเพียงพอตํอ
ความต๎องการของตลาดและผ๎ูบริโภค ท้ังในและตํางประเทศ 
2. เกษตรกรผ๎ูปลูกทุเรียนยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจในการผลิตทุเรียนให๎ได๎คุณภาพตรง
ตามมาตรฐานสากล และความต๎องการของผ๎ูบริโภคท้ังภายในและตํางประเทศ 
3. กลํุมเกษตรกรผ๎ูปลูกทุเรียนยังขาดแหลํงรวบรวมและคัดคุณภาพทุเรียน  
4. เกษตรกรยังขาดบรรจุภัณฑ์ท่ีได๎มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถรักษา
คุณภาพของผลผลิตไว๎ได๎ดีกํอนสํงถึงมือผ๎ูบริโภค 
5. พื้นท่ีปลูกทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษยังมีน๎อยเมื่อเทียบกับความต๎องการของตลาด 
    ตามท่ี จังหวัดศรีสะเกษ ได๎จัดงาน”เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียน  
เทรดแฟร์ 2561”  (Lava Durian Sisaket & ASEAN Trade Fair 2018) เมื่อระหวําง
วันท่ี 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2561 ท่ีผํานมา  ณ บริเวณสวนปาล์ม วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ การจ าหนํายผลผลิต
ทางการเกษตร โดยเฉพาะเงาะ ทุเรียน  และผลผลิตเกษตรอื่นๆ ซึ่งผลิตได๎ดีในจังหวัด 
เชํน สะตอ ข๎าวโพดหวาน มังคุด ฝรั่ง ลองกอง กล๎วยหอม กล๎วยน้ าว๎า ขนุน ฯลฯ โดย
ในปี 2561 นี้มีเกษตรกรที่น าผลผลิตมาจ าหนํายในงานจ านวน 89 ราย ปริมาณผลผลิต
ทุเรียน จ านวนมากกวํา 109 ตัน คิดเป็นมูลคําไมํต่ ากวํา 16.35 ล๎านบาท (ราคา
จ าหนํายเฉล่ีย 150 บาท/กิโลกรัม)  ซึ่งลดลงจากในปี 2560 ท่ีมีเกษตรกรน าผลผลิตมา
จ าหนํายในงานจ านวน 94 ราย ปริมาณผลผลิตทุเรียน 172 ตัน คิดเป็นมูลคํา 20.64 
ล๎านบาท 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนให๎ได๎การรับรองมาตรฐาน GAP  
2. เพื่อสร๎างโรงรวบรวมและคัดคุณภาพทุเรียน พร๎อมท้ังบรรจุภัณฑ์ทุเรียนคุณภาพสูง
ระดับ Premium ให๎มีผลผลิตเพียงพอตํอความต๎องการของตลาดและผ๎ูบริโภค 
3. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปลูกทุเรียนให๎รองรับปริมาณการผลิตทุเรียนคุณภาพสูงระดับ 
Premium ในอนาคต 

4.  ตัวชี้วัดและค่า ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได๎เกษตรกรกลํุมเกษตรปลอดภัย ร๎อยละ 15 /ปี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
เป้าหมาย 
4.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 
5.  กิจกรรมหลัก สํงเสริมระบบตลาด ทุเรียน Premium 

งบประมาณ 16,140,000.00.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ เกษตรจังหวัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศูนย์วิจัยพืชสวน และอ าเภอทุกอ าเภอ 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน เกษตรจังหวัด 
7.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 

8. งบประมาณ 16,140,000.00.00 บาท 
9. ผลผลิต(Output)  1. จัดเทศกาลทุเรียน Premium ศรีสะเกษ 

2. พัฒนาการผลิตทุเรียนคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษ 
3. พัฒนาอัตลักษณ์ของทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

รายได๎เกษตรกรสูงขึ้น 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน และยกระดับสินค๎าการเกษตร การค๎าและการทํองเท่ียว ให๎
ได๎มาตรฐานและแขํงขันได๎ 
แผนงาน 5 : สํงเสริมการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 6.โครงการสํงเสริมและพัฒนาระบบปศุสัตว์และประมงจังหวัดศรีสะเกษ 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

        จังหวัดศรีสะเกษมีประชากรโคเนื้อ จ านวน 235,353 ตัว เกษตรกรผ๎ูเล้ียง 99,209 
ครัวเรือน โคนม 2,878 ตัว แพะ 1,079 ตัว โดยมีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เป็น
หนํวยงานระดับจังหวัด ท าหน๎าท่ีเป็นผ๎ูแทนกรมปศุสัตว์ในการควบคุม ก ากับดูแล และ
ประสานราชการกับสํวนราชการในระดับจังหวัด พื้นท่ีสํวนใหญํของจังหวัดศรีสะเกษ 
อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ปริมาณฝนคํอนข๎างน๎อย และไมํสม่ าเสมอตลอดปี พื้นท่ีจึ งมีความ
เหมาะสมในการเล้ียงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ใหญํท่ีใช๎อาหารหยาบเป็นหลัก ได๎แกํ  โคเนื้อ 
และกระบือ โดยเฉพาะโคเนื้อจากข๎อมูลของศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ ในปี 2561 
ระบุวําในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ มีประชากรโคเนื้อมาก
เป็นล าดับท่ี 3 ของประเทศ ซึ่งจากการส ารวจข๎อมูลการเล้ียงสัตว์ ปี 2561 (ฐานข๎อมูล
เกษตรกรผ๎ูเล้ียงสัตว์ฯ กรมปศุสัตว์) 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. สํงเสริมและพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อให๎มีคุณภาพและเพียงพอ 
3. สํงเสริมและพัฒนาระบบการตลาด 
4. วิจัย พัฒนา และถํายทอดเทคโนโลยีด๎านการเล้ียงโคเนื้อสํูเกษตรกร 
5. พัฒนาศักยภาพผ๎ูประกอบการประมง 

4.  ตัวชี้วัดและค่า ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได๎เกษตรกรกลํุมปศุสัตว์/ประมง ร๎อยละ 30 
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หัวข้อ รายละเอียด 
เป้าหมาย 
5.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 
6.  กิจกรรมหลัก  
    6.1 กิจกรรมหลัก 1 สํงเสริมการเล้ียงโคเนื้อคุณภาพ 

งบประมาณ 10,984,900.00.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ปศุสัตว์จังหวัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อ าเภอทุกอ าเภอ 

    6.2 กิจกรรมหลัก 2 สํงเสริมอาชีพด๎านการประมง 
งบประมาณ 2,725,500.00.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ประมงจังหวัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อ าเภอทุกอ าเภอ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ปศุสัตว์จังหวัด 
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 

9. งบประมาณ 16,140,000.00.00 บาท  
10. ผลผลิต(Output)  1.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพและการควบคุมปูองกันโรคโคเนื้อจังหวัดศรี

สะเกษ 
2.ฟาร์มแพะปลอดโรค 
3.พัฒนาศักยภาพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

รายได๎เกษตรกรสูงขึ้น 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน และยกระดับสินค๎าการเกษตร การค๎าและการทํองเท่ียว ให๎
ได๎มาตรฐานและแขํงขันได๎ 
แผนงาน 7 : พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 7.โครงการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

       เนื่องจากทางหลวงสายหลักท่ีเช่ือมระหวํางอ าเภอ จังหวัด กลํุมจังหวัด และ
ภูมิภาค มีความส าคัญทางด๎านเศรษฐกิจ ปัจจุบันทางหลวงดังกลําวต๎องรองรับปริมาณ
การจราจรสูงขึ้นทุกปี ในขณะท่ีสภาพทางหลวง ยังเป็น 2 ชํองจราจร ท าให๎พื้นผิว
การจราจรคับแคบ ผ๎ูใช๎เส๎นทางไมํได๎รับความสะดวกปลอดภัยในการใช๎เส๎นทาง รวมท้ัง
เพื่อเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวจังหวัดศรี
สะเกษ ให๎มีชีวิตท่ีดี ได๎ใช๎ถนนท่ีสะดวก ปลอดภัย ท้ังในระดับต าบลและหมูํบ๎าน  
      โดยจังหวัดศรีสะเกษ มีอัตราผ๎ูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท๎องถนนตํอประชากรแสน
คน ปี 2557 ร๎อยละ 17.56 ปี 2558 ร๎อยละ 17.90 ปี 2559 ร๎อยละ 21.79 เป็นล าดับ
ท่ี 6 ของประเทศ  

3.  วัตถุประสงค์ของ 1.เพื่อเป็นการพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานของประชาชนจังหวัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
โครงการ 2.เพื่อเป็นการรองรับการพฒันาระบบเศรษฐกิจในจังหวัด 

3.เพื่อให๎ประชาชนผ๎ูใช๎เส๎นทางและสัญจรไป-มาได๎รับความสะดวกและปลอดภัย ในชีวิต 
และ ทรัพย์สิน 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของโครงขํายคมนาคม ร๎อยละ 15 

5.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 
6.  กิจกรรมหลัก กํอสร๎างถนนเพื่อการคมนาคม และขนสํง 

งบประมาณ 12,752,627,300.00.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวง 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทางหลวงชนบท และอ าเภอทุกอ าเภอ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวง 
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 

9. งบประมาณ 12,752,627,300.00.00 บาท แบํงเป็น 
1. งบพัฒนาจังหวัด 1,783,975,000.00.00 บาท 
2. กระทรวง/กรม 3,405,780,000.00.00  บาท 
3. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 2,330,682,300.00.00 บาท 

10. ผลผลิต(Output)  โครงสร๎างพื้นฐานได๎รับการกํอสร๎างและปรับปรุง 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

จ านวนโครงขํายคมนาคมท่ีได๎รับการพัฒนา 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนงาน 8 : สืบสานประเพณีท่ีดีงาม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 8.โครงการสํงเสริมการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณีศรีสะเกษ 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

 จังหวัดศรีสะเกษ มีการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาสร๎างงานสร๎างอาชีพ สร๎างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริการด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎เป็นวัฒนธรรมสร๎างสรรค์ รวมท้ังมี
วัฒนธรรม 4 เผําท่ีมีช่ือเสียงกํอให๎เกิดมูลคําทางเศรษฐกิจ สํงเสริมเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ 
และควรคําแกํการอนุรักษ์ อาทิ เชํน ประเพณีแซนโดนตาหรือสารทเขมร คนไทยท่ีพูด
ภาษาเขมร มีพิธีโดนตา หมายถึง การเซํนสรวงตายายผ๎ูลํวงลับไปแล๎ว จัดขึ้นในวันขึ้น ๑๔
ถึง ๑๕ ค่ าเดือนสิบ(ระหวํางเดือนกันยายน-ตุลาคม) เพื่อเซํนสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษ
ผ๎ูลํวงลับ  เป็นวันท่ีอัญเชิญผีบรรพบุรุษทุกคนมารับประทานอาหาร ท่ีลูกหลานจัดไว๎ โดย
มีพิธีการสํงโดนตา การรับโดนตาและการเรียกโดนตา โดนตามี   ๒ ประเภท คือ โดนตา
เกําและโดนตาใหมํ ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นงานบุญประเพณีของชาวไทยอีสานท่ีนิยมจัด
ในชํวงต๎นฤดูฝน ด๎วยความเช่ือวําบุญบั้งไฟเป็นการบูชาพญาแถนบูชาอารักษ์หลักเมือง 
เพื่อขอให๎ฝนตกต๎องตามฤดูกาล การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จึงแสดงให๎เห็นถึงคติความ
เช่ือ  และภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ยังคงถือปฏิบัติอยูํ เนื่องจากเช่ือวํา หากปีใดงดบุญบั้งไฟ จะ
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หัวข้อ รายละเอียด 
ท าให๎ท๎องถิ่นของตนเกิดเภทภัย หากท าบุญดังกลําวแล๎ว ฝนจะตกต๎องตามฤดูกาล  
ชาวบ๎านจะอยูํเย็นเป็นสุข  ประเพณีบุญบั้งไฟมหกรรมผ๎าไหมบึงบูรพ์  เป็นงานประเพณี
อ าเภอบึงบูรพ์จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดเอาเสาร์แรกของเดือนมิถุนายนเป็นวัน
จัดงาน และผนวกเอากิจกรรมเกี่ยวกับผ๎าไหมเข๎าไว๎ในงานประเพณีบุญบั้งไฟด๎วยเพื่อเป็น
การกระต๎ุนเศรษฐกิจของท๎องถิ่นและสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการผลิตผ๎าไหมซึ่งเป็นสินค๎า
ท่ีมีช่ือเสียงของอ าเภอบึงบูรพ์ให๎เป็นที่รู๎จักแพรํหลายมากขึ้น และเทศกาล ดอกล าดวนใน
ต๎นเดือนมีนาคมของทุกปี ดอกล าดวนจะพากันบานสะพรั่งและสํงกล่ินหอมขจรขจายใน
ยามเย็นท าให๎อาณาบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ   ซึ่งมีต๎นล าดวนขึ้น 
ตามธรรมชาติมากมายมีมนต์เสนํห์ท่ีสร๎างความรํมรื่น และธรรมชาติท่ีสวยงามสวนน
ทํามกลางฤดูกาลของวันเวลาท่ีผันแปร แม๎จะเป็นวันท่ีลมร๎อนและดินแล๎งมาเยือนต๎น
ล าดวนเป็นไม๎พื้นเมืองและเป็นสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดศรีสะเกษมีความคงทนตํอสภาพ
ดินฟูาอากาศ เปรียบเสมือนชีวิตนักส๎ู ท่ีอดทนและเรียบงํายของชาวศรีสะเกษ นอกจากนี้
ดอกล าดวนยังเป็นสัญลักษณ์ของผ๎ูสูงอายุสากล และเป็นสัญลักษณ์ผ๎ูสูงอายุแหํงชาติ 
เพราะเป็นดอกไม๎ดอกท่ีบานนานถึง  ๒ เดือน  กลีบดอกแข็ง กล่ินหอมใบเขียวชอุํมให๎รํม
เงาตลอดปี ประดุจด่ังความดีงาม ของผ๎ูสูงอายุ อันเป็นท่ีพึ่งให๎ความรํมเย็นแกํผ๎ูอํอนวัย
ตลอดกาลดังนั้นทางจังหวัดจึงถือโอกาสอันดี ในชํวงนี้  จัดงานเทศกาลดอกล าดวนขึ้น
เป็นประจ าทุกปี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ  เทศกาลดอกล าดวนมี
ความส าคัญตํอชาวศรีสะเกษ เป็นอยํางมาก ในห๎วงเวลาท่ีจะได๎รํวมเฉลิมฉลองพบปะไป
มาหาสํูกันระหวํางพี่น๎อง และเพื่อนพ๎อง ตํางหมูํบ๎านและอ าเภอแสดงงออกถึงความสมาน
สามัคคีอันดีตํอกัน ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสถานท่ีใช๎จัด
งานเทศกาลดอกล าดวน  มีอาณาบริเวณกว๎างใหญํและเต็มไปด๎วยธรรมชาติท่ีสวยงาม
แล๎ว ในงานยังมีกิจกรรมของการแสดงออกถึงวัฒนธรรมอีสานใต๎ให๎ได๎ชมอีกด๎วย อาทิเชํน 
การจัดโฮมแคนล ามูล การแสดง กันตรึมอาไยกระโน๏บติงตองการสัมมนาประวัติศาสตร์ศรี
สะเกษ การออกร๎านจ าหนํายสินค๎าพื้นเมืองอีสานใต๎  และการจัดงานเล้ียงพาแลง(อาหาร
แบบพื้นเมือง) ทํามกลางการแสดง แสงเสียง ศรีพฤทเธศวร อันยิ่งใหญํตระการตาในยาม
ค่ าคืน ชํวยให๎บรรยากาศของงานทรงคุณคําและปลุกจิตส านึกของชนรุํนหลังให๎หวงเเหน 
และอนุรักษ์ 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อการอนุรักษ์ประเพณีท่ีดีงาม 
2. เพื่อให๎ปราชญ์ชาวบ๎าน มีเวทีการแสดงออกเพื่อการสืบสานวัฒนธรรม 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

ระดับความความส าเร็จของการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด 
ระดับท่ี 5 

5.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 
6.  กิจกรรมหลัก สืบสานประเพณีท่ีดีงาม 

งบประมาณ 56,555,400.00.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ วัฒนธรรม จว.ศก. 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พระพุทธศาสนาจังหวัด และอ าเภอทุกอ าเภอ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน วัฒนธรรม จว.ศก. 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 

9. งบประมาณ 56,555,400.00.00 บาท  
10. ผลผลิต(Output)  1. โรงเรียน/หมูํบ๎านศีล 5 ตามรอยพํอ 

2. สํงเสริมสนับสนุนอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

การอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนงาน 9 : ยกระดับมาตรฐานการศึกษา 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 9.โครงการยกระดับการศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

     ตามเกณฑ์ภาพรวมตัวช้ีวัดจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2556 โดยการประเมินของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ พบวํา คําเฉล่ีย O-Net  
ทุกระดับในจังหวัดเทํากับ 40 .60 อยูํ ในเกณฑ์ ต่ ากวําคําเฉ ล่ียประเทศซึ่ ง ใน
ระดับประเทศ อยูํ ท่ีร๎อยละ 50.00 จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต๎องยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาให๎เทําเทียมกับจังหวัดข๎างเคียงและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตของ
เยาวชนในพื้นท่ี โดยมีข๎อมูลท่ีนําสนใจ ดังนี้ 
     - จ านวนปีการศึกษาเฉล่ีย ปี 7.40 อยูํในล าดับท่ี 13 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ 
โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ปี 8.00 
- อัตราการเข๎าเรียนของประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร๎อยละ 90.16 
อยูํในล าดับท่ี 12 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 
92.87 
- ระดับคะแนนเฉล่ีย O-NET ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนน 29.97 อยูํในล าดับท่ี 
17 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี คะแนน 32.22 
- คะแนนเฉล่ียสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ช้ันป.1 คะแนน IQ 91.10 อยูํในล าดับท่ี 
18 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี คะแนน IQ 98.10 
- ร๎อยละของเด็กนักเรียนท่ีมีคะแนน EQ ไมํต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน ร๎อยละ 73.43 อยูํ
ในล าดับท่ี 16 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 
77.03 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพื่อยกระดับมาตรฐานด๎านการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ 
2.เพื่อพัฒนาอนาคตของชาติให๎มีมาตรฐาน 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ร๎อยละ 47 

5.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 
6.  กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานการศึกษา 

งบประมาณ 240,931,800.00.00 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้รับผิดชอบ ศึกษาธิการ จว.ศก. 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อ าเภอทุกอ าเภอ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ศึกษาธิการ จว.ศก. 
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 

9. งบประมาณ 240,931,800.00.00 บาท  
10. ผลผลิต(Output)  1. ขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม   

2. การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของจังหวัดสูงขึ้น 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนงาน 10 : สํงเสริมการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 10.โครงการพัฒนาพื้นท่ีอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยูํ และปฏิบัติตนของประชาชน ใน
ทุกระดับต้ังแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ เป็นปรัชญาท่ีมีความส าคัญ
อยํางยิ่งส าหรับการขจัดความยากจน และลดความเส่ียงทางเศรษฐกิจ ของคนในชุมชน 
และเป็นพื้นฐานของการสร๎างพลังอ านาจของชุมชน และการพัฒนาศักยภาพชุมชนให๎
เข๎มแข็ง เพื่อเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศตํอไป 

จังหวัดศรีสะเกษจึงได๎น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขยายผลใน
กระบวนการท างาน โดยการด าเนินงานหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง ด๎วยเกณฑ์ประเมิน 6
ด๎าน คือ ลดรายจําย(ท าสวนครัว ปลอดอบายมุข) เพิ่มรายได๎(มีอาชีพ ใช๎เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม) ประหยัด(มีการออม มีกลํุมออมทรัพย์ฯ) การเรียนรู๎(สืบทอดภูมิปัญญา มีการ
เรียนรู๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) อนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม(ใช๎วัตถุดิบในชุมชนประกอบ
อาชีพ ปลูกต๎นไม๎) เอื้ออารีตํอกัน(ชํวยเหลือคนจน รู๎รัก สามัคคี) 

ตํอมา จังหวัดได๎ขยายผลการท างานสํูความยั่งยืน โดยท าหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงให๎
เป็นต๎นแบบ มีศักยภาพ 4 ด๎าน 23 ตัวชี้วัด คือ 

ด๎านจิตใจและสังคม(สามัคคี มีข๎อตกลงข๎อมูลหมูํบ๎าน มีกองทุน ยึดหลักประชาธิปไตย 
มีคุณธรรม/จริยธรรม ชุมชนปลอดอบายมุข 

ด๎านเศรษฐกิจ(จัดท าบัญชีครัวเรือน ลดรายจําย สร๎างรายได๎ รวมกลํุมพัฒนาอาชีพ 
การออมมีกลํุมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน) 

ด๎านการเรียนรู๎(มีและใช๎ข๎อมูลชุมชน ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นสร๎างคุณคํา มีศูนย์เรียนรู๎ 
ใช๎เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับหมูํบ๎าน สร๎างเครือขํายการพัฒนา 

ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม (มีจิตส านึกใรการอนุรักษ์ฯ มีกลํุม/องค์กร
ด๎านส่ิงแวดล๎อม มีการใช๎พลังงานทดแทนและการสร๎างมูลคําเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติ
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หัวข้อ รายละเอียด 
และส่ิงแวดล๎อม) 

แบํงศักยภาพการพัฒนาหมูํบ๎าน เป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับ “พออยูํ” เป็นต๎นแบบในการใช๎ชีวิตพึ่งตนเอง เน๎นการปฏิบัติท ากิน ท าใช๎ใน

ครัวเรือน เพื่อลดรายจําย เพิ่มรายได๎และมีการออม 
ระดับ “อยูํดี กินดี” เป็นต๎นแบบในการบริหารจัดการพัฒนาในรูปกลํุม การพัฒนา

รายได๎ด๎วยระบบกลํุม เพื่อเพิ่มรายได๎และขยายโอกาสคนในชุมชน 
ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” เป็นต๎นแบบการบริหารการพัฒนาในรูปแบบองค์กรเครือขําย 

เพื่อใช๎ศักยภาพในการด าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อขยายโอกาส
ในการประกอดอาชีพและสํงเสริมการจัดสวัสดิการในกับคนในหมูํบ๎านชุมชน 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพื่อให๎ประชาชนน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปปรับใช๎ในการด ารงชีวิต 
2.เพื่อสร๎างความรู๎ด๎านการจัดการกลํุม การผลิต การตลาด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3.เพื่อพัฒนาการรวมกลํุมเช่ือมโยงผ๎ูผลิตและผ๎ูขายให๎สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกนัได๎ 
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและต านานศิลปะท๎องถิ่น 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวนหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง ร๎อยละ 20  

5.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 
6.  กิจกรรมหลัก สํงเสริมการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ 44,275,000.00.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ พัฒนาชุมชน จว.ศก. 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศูนย์เกษตรภูสิงห์ และอ าเภอทุกอ าเภอ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน พัฒนาชุมชน จว.ศก. 
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 

9. งบประมาณ 44,275,000.00.00 บาท 
10. ผลผลิต(Output)  1. พัฒนาเกษตรอินทรีย์ด๎วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. พัฒนาเครือขํายเกษตรอินทรีย์สํูความยั่งยืน  
3. ศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ (ขยายผลสํูโรงเรียนและชุมชน) 
4. สร๎างสัมมาชีพแก๎จนคนศรีสะเกษ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวนหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนงาน 11 : สํงเสริมให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็ง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 11.โครงการสํงเสริมสังคมนําอยูํและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

     เนื่องจาก จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดท่ียังไมํมีรายได๎ท่ีสูงนัก ประกอบกับภาครัฐ
มุํงเน๎นสร๎างภูมิค๎ุมกันเพื่อปูองกันปัจจัยเส่ียงและเสริมรากฐานของประชาชนด๎านตํางๆ 
ให๎เข๎มแข็งควบคํูกับการพัฒนาคนและสังคมให๎มีคุณภาพเข๎าถึงทรัพยากร และได๎รับ
ประโยชน์อยํางเป็นธรรม อันจะท าให๎ประชาชนอยูํดีมีสุข สํูการพัฒนาท่ียั่งยืน จึงต๎องมี
การพัฒนาท้ังภาคประชาชนและภาคแรงงานเพื่อเสริมสร๎างและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกํ
ชุมชน ชีวิตท่ีมีคุณภาพยํอมเป็นชีวิตท่ีประสบความสมหวัง รู๎จักยับยั้งความต๎องการทาง
รํางกาย และความต๎องการทางอารมณ์ของตนเองให๎อยูํในขอบเขตท่ีพอดี สามารถใช๎
ความรู๎ สติปัญญาความรู๎สึกนึกคิดของตนไมํกํอให๎เกิดความเดือดร๎อนเบียดเบียนหรือให๎
โทษแกํบุคคลอื่นในขณะเดียวกันบุคคลจะต๎องมีการศึกษาสูงมีความขยันอดทนประกอบ
อาชีพที่สุจริต เป็นพลเมืองดีมีศาสนาเป็นส่ิงยึดเหนี่ยวทางใจมีระเบียบมีวินัยมีกฎเกณฑ์
ทางสังคมแสวงหาความรู๎เพิ่มเติมรู๎จักใช๎ความคิดและสติปัญญาแก๎ไขปัญหาสุขภาพและ
การด ารงชีวิตของตนเองซึ่งถือวําเป็นคุณลักษณะของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคลใน
อีกระดับหนึ่ง ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพื่อด าเนินการซํอม/สร๎าง/ขยายเขตประปาหมูํบ๎านให๎ได๎มาตรฐาน 
2.เพื่อด าเนินการปรับปรุงซํอมแซมสาธารณประโยชน์ 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

ร๎อยละของครัวเรือนท่ีเข๎าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ร๎อยละ 70 

5.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 
6.  กิจกรรมหลัก  
  6.1  กิจกรรมหลัก 1 กํอสร๎าง/ซํอมแซมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

งบประมาณ 43,545,500.00  บาท 
ผู้รับผิดชอบ อ าเภอทุกอ าเภอ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โยธาธิการและผังเมือง 

   6.2 กิจกรรมหลัก 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต 
งบประมาณ 87,537,600.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อ าเภอทุกอ าเภอ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 

9. งบประมาณ 131,083,100 บาท  
10. ผลผลิต(Output)  1. กํอสร๎าง/ซํอมแซมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

2. การจัดกิจกรรม TO Be Number 1 
3. กิจกรรมถนนคนเดิน/ถนนเด็กเดิน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

ครัวเรือนมีความเข๎มแข็งและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนงาน 12 : พัฒนาจังหวัดให๎เป็นเมืองกีฬา 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 12.โครงการพัฒนาการกีฬาสํูความเป็นเลิศ 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

     เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพด๎านการกีฬา และได๎รับเกียรติจาก
การกีฬาแหํงประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการทํองเท่ียวและกีฬา ให๎เป็นเจ๎าภาพจัดการ
แขํงขันกีฬาแหํงชาติ ครั้งท่ี 47 (พ.ศ. 2563) ณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร๎อม
ในการเป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขัน ท้ังการพัฒนานักกีฬา ผ๎ูฝึกสอน ให๎พัฒนาไปสํูระดับ
เป็นเลิศและมีความเป็นมืออาชีพ  
     ดังนั้น เพื่อพัฒนานักกีฬาไปสํูความเป็นเลิศ สร๎างช่ือเสียงมาสํูจังหวัดศรีสะเกษ  และ
บรรลุตามพันธกิจของจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนากีฬา
สํูความเป็นเลิศขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพื่อให๎บุคลากรกีฬาได๎ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีถูกต๎อง 
2. เพื่อสํงเสริม และพัฒนาบุคลากรกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ด๎านวิทยาศาสตร์การกีฬาได๎
มาตรฐาน 3.เพื่อให๎บุคลากรกีฬาจังหวัดศรีสะเกษได๎น าความรู๎ไปพัฒนาวงการกีฬาจังหวัด
ศรีสะเกษไปสํูความเป็นเลิศและอาชีพตํอไป 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให๎เป็นเมืองกีฬา ระดับ 5 

5.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 
6.  กิจกรรมหลัก    พัฒนาจังหวัดให๎เป็นเมืองกีฬา 

งบประมาณ 49,850,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ กกท.ศรีสะเกษ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง - 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน กกท.ศรีสะเกษ 
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 

9. งบประมาณ 49,850,000.00 บาท  
10. ผลผลิต(Output)  1. แขํงขันฟุตบอลชิงชนเลิศจังหวัดศรีสะเกษ 

2. แขํงขันวอลเลย์บอลชิงชนเลิศจังหวัดศรีสะเกษ 
3. ติดต้ังเก๎าอี้บนอัฒจันทร์สนามกีฬา 
4. จัดการแขํงขัน กีฬาแหํงชาติ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

พัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให๎เป็นเมืองกีฬา ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนงาน 13 : พัฒนาศักยภาพแรงงาน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 13.โครงการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    จังหวัดโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได๎ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาผ๎ูใช๎
แรงงานในรูปแบบตํางๆ ได๎แกํ การฝึกยกระดับฝีมือแรงาน และการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน และการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ท่ียังขาดงบประมาณและคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด๎านแรงงานของจังหวัด 
     ไตรมาส 2 ปี 2560 จังหวัดศรีสะเกษ มีจ านวน ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป หรือผ๎ูอยูํ
ในวัยท างานจ านวน 807,130 คน เป็นอยูํในก าลังแรงงาน 599,600 คน ผ๎ูมีงานท า 
590,593 คน ผ๎ูวํางงาน 2,578 คนและผ๎ูท่ีรอฤดูกาล 6,429 คน 
     การมีงานท า ผ๎ูมีงานท าในจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 590,839 คน พบวําท างานใน
ภาคเกษตรกรรม จ านวน 418,517 คน ในขณะท่ีนอกภาคเกษตรนั้นมีผ๎ูมีงานท า จ านวน 
172,076 คน โดยสาขานอกภาคเกษตรผ๎ูมีงานท ามากท่ีสุด ได๎แกํ การขายสํง การขาย
ปลีกฯ จ านวน 49,446 คน รองลงมาคือ การบริหารราชการและปูองกันประเทศ จ านวน 
24,033 คน และกิจกรรมโรงแรมและอาหาร จ านวน 21,243 คน ตามล าดับ 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพื่อให๎จังหวัดมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ 
2.เพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเมืองกีฬา 
3.เพื่อให๎ประชาชนรักการออกก าลังกาย 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

ผลิตภาพแรงงาน  75,000 บาท  คน/ปี 

5.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 
6.  กิจกรรมหลัก     
     กิจกรรมหลัก 1    พัฒนาศักยภาพแรงงาน 

งบประมาณ 8,497,200.00.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ แรงงานจังหวัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สวัสดิการฯ จว.ศก. 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน แรงงานจังหวัด 
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 

9. งบประมาณ 8,497,200.00.00 บาท 
10. ผลผลิต(Output)  1. ฝึกอบรมอาชีพในชุมชน 

2. พัฒนาศักยภาพแรงงาน 
3. รณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถาน
ประกอบการ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

ผลิตภาพแรงงานท่ีครอบคลุมทุกโรงงาน และลดอัตราการวํางงาน 
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ประเดน็การพัฒนาจังหวัด 3 : อนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดความยั่งยืน 
แผนงาน 14 : ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 14.โครงการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

พื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ สํวนใหญํมีลักษณะเป็นปุาบนพื้นราบ มีราษฎรท่ีต๎องการพื้นท่ีเพื่อ
เป็นท่ีอยูํอาศัยและพื้นท่ีเพื่อการเกษตรเข๎าไปหักร๎างถางพง ท าให๎ปุามีสภาพเส่ือมโทรม 
ขณะนี้ยังคงมีสภาพปุาท่ีสมบูรณ์ในบางพื้นท่ีเทํานั้น เชํน บริเวณติดแนวชายแดนประเทศ
กัมพูชาประชาธิปไตย และบริเวณเทือกเขา เป็นต๎นจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นท่ีปุาไม๎ 
2,136.24 ตารางกิโลเมตร (1 ,366,444 ไรํ) แบํงเป็นปุาสงวนแหํงชาติ 25 แหํง เนื้ อท่ี 
2,038.83 ตารางกิโลเมตร (1 ,274,312 ไรํ) และปุาไม๎ถาวรเตรียมการสงวน 4 แหํง 
จ านวน 147.41 ตารางกิโลเมตร หรือ 92 ,132 ไรํ เมื่อพิจารณาเฉพาะพื้นท่ีปุาท่ียังคง
สภาพปุาท่ีสมบูรณ์มีจ านวน 678,911.41 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 12.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
โดยมีตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข๎อง ดังนี้  
    - สัดสํวนพื้นท่ีปุาไม๎ตํอพื้นท่ีจังหวัด ร๎อยละ 11.48 อยูํในล าดับท่ี 49 ของท้ัง 76 
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 31.67  
    - สัดสํวนพื้นท่ีปุาเพื่อการอนุรักษ์ตํอพื้นท่ีจังหวัด ร๎อยละ 8.46 อยูํในล าดับท่ี 42 ของ
ท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 20.79  
    - สัดสํวนพื้นท่ีปุาเศรษฐกิจตํอพื้นท่ีจังหวัด ร๎อยละ .59 อยูํในล าดับท่ี 56 ของท้ัง 76 
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 2.39  
   - ผลตรวจวัดคุณภาพน้ า (WQI) 85.00 คะแนน (1-100) อยูํในล าดับท่ี 1 ของท้ัง 76 
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 55.00 คะแนน (1-100) 
   - สัดสํวนขยะมูลฝอยชุมชนท่ีถูกน าไปใช๎ประโยชน์ ร๎อยละ 23 .00 อยูํในล าดับท่ี 59 
ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 33.37  
    -  สัดสํวนของขยะมูลฝอยชุมชนท่ีได๎รับการจัดการอยํางถูกต๎อง ร๎อยละ 31.86 อยูํใน
ล าดับท่ี 75 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี ร๎อยละ 68.14  
   - ปริมาณขยะมูลฝอย 1,378.00 ตันตํอวัน อยูํในล าดับท่ี 65 ของท้ัง 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ โดยคําเฉล่ียท้ังประเทศ อยูํท่ี 811.00 ตันตํอวัน 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

 1 เพื่อรักษาและฟื้นฟูคุณภาพส่ิงแวดล๎อม เพื่อเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตและสุขภาพ
อนามัยท่ีดีของประชาชนในจังหวัด 
2 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให๎เป็นฐานของการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยฟื้นฟูบูรณะ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถฟื้นสภาพได๎ให๎มีศักยภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนา
ในอนาคต  

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

จ านวนพื้นท่ีปุาไม๎ตามกฎหมายได๎รับการค๎ุมครอง ดูแลให๎คงความสมบูรณ์ 1.36 ล๎านไรํ  

5.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 
6.  กิจกรรมหลัก    ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

งบประมาณ 137,562,800.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศูนย์ปุาไม๎ศรีสะเกษ,สนง.ทรัพยากรฯ จว.ศก.,สถานีเพาะเล้ียงสัตว์ปุาจุฬาภรณ์  

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 

9. งบประมาณ 137,562,800.00 บาท แบํงเป็น 
1. งบพัฒนาจังหวัด  47,562,800.00.00 บาท 
2. กรมทรัพยากรฯ 90,000,000.00 บาท 

10. ผลผลิต(Output)  เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันปราบปรามการลักลอบท าลายทรัพยากรปุาไม๎ 
จัดท ากล๎าไม๎ปุา เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม๎ พื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสมาชิกเครือขํายผ๎ูปลูกสวนปุาและสหกรณ์สวนปุา
ภาคเอกชน 
สํงเสริมการปลูกไม๎โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม  
สํงเสริมการปลูกไม๎โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

จ านวนพื้นท่ีปุาไม๎ตามกฎหมายได๎รับการค๎ุมครอง ดูแลให๎คงความสมบูรณ์ (ล๎านไรํ) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 3 : อนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดความยั่งยืน 
แผนงาน 15 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 15.โครงการบริหารจัดการน้ าอยํางยั่งยืน 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จังหวัดศรีสะเกษมีแหลํงน้ าเพื่อการชลประทาน 2 แหลํงใหญํ คือ 
1. ฝายราษีไศล เป็นฝายปิดกั้นล าน้ ามูลท่ีบ๎านปากห๎วย ต าบลบัวทํุง อ าเภอราษีไศล 
กํอสร๎างแล๎วเสร็จในปี พ.ศ. 2536 เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบานประตูระบาย
เหล็กโค๎ง มีพื้นท่ีรับน้ าฝน 44,275 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ าทําเฉล่ียไหลเข๎าหน๎าฝาย
ปีละ 3,254 ล๎านลูกบาศก์เมตร มีพื้นท่ีรับประโยชน์ระยะแรก  34,420 ไรํ 
2. ฝายหัวนา เป็นฝายปิดกั้นล าน้ ามูลท่ีบ๎านกอก อ าเภอกันทรารมย์ กํอสร๎างแล๎วเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2544 เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดบานประตูระบายเหล็กโค๎ง มีพื้นท่ีรับ
น้ าฝน 53,184 ตารางกิโลเมตร ปริมาตรเก็บกักน้ าหน๎าฝาย 115.60 ล๎านลูกบาศก์เมตร 
ท่ีระดับเก็บกัก 115 ม.รทก. มีพื้นท่ีรับประโยชน์ระยะแรก 77,000 ไรํ 
   จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นท่ี 8,839.962 ตร.กม. หรือประมาณ 5,524,954 ไรํ  มีพื้นท่ีท า
การเกษตร รวม 4,023,548 ไรํ คิดเป็น 72.82% พื้นท่ีท านาท้ังหมด 3,692,167 ไรํ ท่ี
อยูํในเขตชลประทาน รวม73 ,910 ไรํ คิดเป็น2.00 %พื้นท่ีนอกเขตชลประทาน 
3,618,257 ไรํ คิดเป็น98.00%ซึ่งใช๎น้ าจากน้ าฝนและแหลํงน้ าธรรมชาติ 
   จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 มีอํางเก็บน้ าขนาดกลาง  จ านวน 16 แหํง รวมความจุ 
206.471 ล๎านลูกบาศก์เมตร พื้นท่ีชลประทาน 73,910 ไรํ  ร๎อยละ 2.23  โครงการ
ชลประทานศรีสะเกษ  ได๎มีแผนการบริหารจัดการน้ า เพื่อรับสถานการณ์ภัยแล๎งน้ าทํวม 
และน้ าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค และระบบนิเวศน์  จ านวน 7 อําง รวม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
146.35 ล๎านลูกบาศก์เมตร 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.ประชาชนมีน้ าเพื่อการบริโภคตลอดท้ังปี 
2.มีระบบน้ าเสริมเพื่อการเกษตรในหน๎าแล๎ง 
3.มีน้ าต๎นทุนมากขึ้น 
4.แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมน้ าแล๎งได๎อยํางยั่งยืน 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการน้ า ระดับ 5 

5.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 
6.  กิจกรรมหลัก  
     กิจกรรมหลัก 1 เพิ่มพื้นท่ีระบบชลประทาน 

งบประมาณ 567,036,500.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ชลประทานจังหวัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โครงการมูลลําง ปภ.จังหวัด อ าเภอทุกอ าเภอ อปท.ทุกแหํง 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ชลประทานจังหวัด 
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 

9. งบประมาณ 567,036,500.00 บาท แบํงเป็น 
1. งบพัฒนาจังหวัด 443,786,500.00.00 บาท 
2. กระทวง กรม 123,250,000.00.00 บาท 

10. ผลผลิต(Output)  1. กํอสร๎าง ระบบสํงน้ าพร๎อมอาคารประกอบ คลองสํงน้ า 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอํางเก็บน้ า  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีชลประทาน 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 4 : รักษาความสงบเรียบร๎อย และสร๎างสังคมท่ีมีความอยูํเย็นเป็นสุข 
แผนงาน 16 : รักษาความสงบเรียบร๎อยของสังคม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 16.โครงการปูองกันและรักษาความสงบเรียบร๎อย 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

 จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา เป็นระยะทาง 127 
กิโลเมตร มีดํานชายแดนถาวรและจุดผํอนปรนเพื่อการค๎า การลงทุนและการทํองเท่ียว ซึ่งท า
ให๎มีการติดตํอซื้อขาย/แลกเปล่ียนสินค๎าระหวํางกันจ านวนมากและนับวันจะมีมูลคําสูงขึ้น
เรื่อยๆ ท้ังนี้ในขณะเดียวกันก็มักจะเกิดปัญหาด๎านการรักษาความสงบเรียบร๎อยและความ
มั่นคงตามแนวชายแดน อาทิ ปัญหายาเสพติด,การลักลอบขนสินค๎าหนีภาษี,การหลบหนีเข๎า
เมืองโดยผิดกฎหมาย และการลักลอบตัดไม๎ท าลายปุา จากเหตุผลดังกลําว จึงจ าเป็นอยํางยิ่งท่ี
จังหวัดจะต๎องด าเนินการฝึกอบรมผ๎ูน าหมูํบ๎านและชุดรักษาความปลอดภัยหมูํบ๎าน (ชรบ.) ใน
พื้นท่ีชายแดน เพื่อเป็นเครือขํายรํวมและประสานงานด๎านการขําว รวมท้ังการรักษาความสงบ
เรียบร๎อยและความปลอดภัยในหมูํบ๎านให๎มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการเพิ่ม
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หัวข้อ รายละเอียด 
ประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชน 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

 1.เพื่อให๎ผ๎ูน าหมูํบ๎านและชุดรักษาความปลดภัยหมูํบ๎าน (ชรบ.) มีความรู๎ด๎านการขําว การหา
ขําวที่สอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
2.เพื่อให๎เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันลดปัญหายาเสพติด 
3.เพื่อเสริมสร๎างจิตส านึกรักและหวงแหนแผํนดิน รวมท้ังการเสียสละตํอสํวนรวม เพื่อความ
สงบสุขของหมูํบ๎าน/ชุมชนและประเทศชาติ 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

ร๎อยละของหมูํบ๎านท่ีมีการแพรํระบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงมีไมํเกนิร๎อยละ 7 ของหมูํบ๎าน
ท้ังหมด 

5.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 
6.1  กิจกรรมหลัก     รักษาความสงบเรียบร๎อยของสังคม 

งบประมาณ 111,928,800.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ท่ีท าการปกครองจังหวัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อ าเภอทุกอ าเภอ อปท.ทุกแหํง 

6.2  กิจกรรมหลัก     ลดปัญหายาเสพติด 
งบประมาณ 2,487,600.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ท่ีท าการปกครองจังหวัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อ าเภอทุกอ าเภอ อปท.ทุกแหํง 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ท่ีท าการปกครองจังหวัด 
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 

9. งบประมาณ 114,416,400.00 บาท งบพัฒนจังหวัด 
10. ผลผลิต (Output)  1.การสร๎างความปรองดองและสมานฉันท์ 

2.ลดปัญหายาเสพติด 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

สังคมมีความปรกติสุข และปรองดอง 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 4 : รักษาความสงบเรียบร๎อย และสร๎างสังคมท่ีมีความอยูํเย็นเป็นสุข 
แผนงาน 17 : เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ๎าน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 17.โครงการสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียง

เศรษฐกิจ 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

 ยุทธศาสตร์ความรํวมมือทางด๎านเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ๎าพระยา-แมํโขง (ACMECS) หรือ
ปฏิญญาพุกาม ได๎ก าหนดให๎จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับจังหวัดเสียมราฐ ประเทศ
กัมพูชา เป็นเมืองคํูมิตร หรือ Sister Cities เพื่อพัฒนาความรํวมมือกัน 6 ด๎าน ได๎แกํ การ
อ านวยความสะดวกด๎านการค๎าการลงทุน ความรํวมมือด๎านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
การเช่ือมโยงคมนาคม ความรํวมมือด๎านการทํองเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
ความรํวมมือด๎านสาธารณสุข ซึ่งจากนโยบายดังกลําวจังหวัดศรีสะเกษได๎ยึดถือปฏิบัติมา
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อยํางตํอเนื่อง โดยได๎จัดให๎การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ปรึกษาหารือในประเด็น
การพัฒนาตํางๆ รํวมกัน และได๎จัดท าบันทึกความตกลงความรํวมมือระหวํางกันตลอดมา 
รวมท้ังให๎การชํวยเหลือในด๎านตํางๆแกํประเทศเพื่อนบ๎าน น ามาซึ่งความไว๎เนื้อเช่ือใจกัน
ระหวํางพื้นท่ี บนพื้นฐาน ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน 
ภายใต๎สัมพันธภาพอันดีของท้ังสองประเทศ 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อประชุมปรึกษาหารือ/เน๎นย้ าความรํวมมือตามกรอบปฏิญญาพุกาม 
2. เพื่อรํวมกิจกรรมสานสัมพันธภาพอันดีระหวํางประเทศกลํุมอาเซียน ให๎แนํนแฟูนยิ่งขึ้น 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร๎างความสัมพันธก์ับประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ครั้ง/ปี 

5.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 
6.  กิจกรรมหลัก     เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ๎าน 

งบประมาณ 8,310,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานจังหวัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ท่ีท าการปกครองจังหวัด 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานจังหวัด 
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 

9. งบประมาณ 8,310,000.00 บาท งบพัฒนาจังหวัด 
10. ผลผลิต(Output)  1. พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศกลํุมประเทศในกลํุมอาเซียน อาเซียน+3 อาเซียน +6 

2. สนับสนุนการด าเนินงานชํองสะง าเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3. เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ๎าน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

ความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนมีความตํอเนื่องชัดเจน 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 5 : การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน 18 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 18.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จังหวัดได๎มุํงเน๎นในการพัฒนาเมืองให๎เป็น Smart City ประกอบไปด๎วย การพัฒนา
เทคโนโลยี และการพัฒนาคน จึงจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องวางระบบและพัฒนาคน ซึ่ง
เป็นสมบัติอันส าคัญของการขับเคล่ือนสํู Smart City ของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อก๎าวสํู
การเป็นเมือง Smart People Smarter City และ Smartest Country เพื่อยกระดับ 
คุณภาพชีวิต (Quality of Life)ของ "ผ๎ูอยูํอาศัย" ใน จังหวัดศรีสะเกษ การสนับสนุนให๎ 
“เศรษฐกิจท๎องถิ่น” เกิดการเติบโต ซึ่งเป็นการสนับสนุนให๎ประชาชนในจังหวัดศรีสะ
เกษ ส่ือสาร ข๎อมูลผํานระบบ “ดิจิตอล” ให๎เกิดการเรียนรู๎ผํานออนไลน์ให๎สามารถ
เรียนรู๎ทุกท่ี ทุกเวลา จนสามารถพัฒนาเป็นผ๎ูประกอบการด าเนินธุรกิจผําน “ดิจิตอล”
ได๎ในท่ีสุด โดยมีดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ Smart City ได๎แกํ คุณภาพชีวิตประชาชนของ
จังหวัดศรีสะเกษ“ดี” ขึ้น และ คําใช๎จํายการบริหารจัดการจังหวัดศรีสะเกษ“ลด” ลง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

 1.เพื่อให๎สภาพแวดล๎อมภายใน ปลอดภัย นําอยูํ และสวยงาม 
2.เพื่อลดปัญหาการทุจริตในวงราชการ 
3.เพื่อการจัดหาสถานท่ี เครื่องมือ และอุปกรณ์ ท่ีมีความจ าเป็นไว๎บริการประชาชน 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

จ านวนองค์ความรู๎หรือนวัตกรรมท่ีหนํวยงานสร๎างใหมํแล๎วได๎น าไปใช๎ประโยชน์ 2 องค์
ความรู๎ 

5.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 
6.  กิจกรรมหลัก     การพัฒนาการบริหารจัดการ 

งบประมาณ 70,000,000.00.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ เกษตรจังหวัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศึกษาธิการจังหวัด 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน เกษตรจังหวัด 
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565) 

9. งบประมาณ 70,000,000.00.00 บาท  
10. ผลผลิต(Output)  การพัฒนา ระบบสารสนเทศจังหวัด 

นวัตกรรมการพฒันาการทํองเท่ียว 
นวัตกรรมการพฒันา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
นวัตกรรมการพฒันา ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล๎อมจังหวัด 
นวัตกรรมการพฒันา ระบบบริหารจัดการขยะ 
นวัตกรรมการพฒันา ระบบบริหารจัดการน้ า 
นวัตกรรมการสํงเสริมการใช๎พลังงานสะอาด 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

สํวนราชการมีความพร๎อมส าหรับบริการประชาชน 
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บัญชีสรุป โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563) จังหวัดศรีสะเกษ 
ที่ โครงการของจังหวัด กิจกรรม ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวมทั้งสิ้น 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค๎าเพ่ือเพ่ิมมูลคําและขยายชํองทางการตลาด 14 59,911,800 233,786,500 121,786,500 415,484,800 
2 โครงการพัฒนาการทํองเท่ียวครบวงจร 19 164,768,000 147,076,300 44,076,300 355,920,600 
3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข๎าวหอมมะลิคุณภาพ 4 43,500,000 20,000,000 20,000,000 83,500,000 
4 โครงการสงํเสริมการปลูกพืชเศรษฐกจิและลดต๎นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม 38 63,216,000 46,190,900 46,190,900 155,597,800 
5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ 3 5,380,000 5,380,000 5,380,000 16,140,000 
6 โครงการสงํเสริมและพัฒนาระบบปศสุัตว์และประมงจงัหวัดศรีสะเกษ 4 6,790,600 3,459,900 3,459,900 13,710,400 
7 โครงการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและโครงขํายคมนาคม 606 5,237,120,100 6,010,927,100 1,504,580,100 12,752,627,300 
8 โครงการสงํเสริมและรักษา วัฒนธรรม ประเพณีศรีสะเกษ 10 15,010,000 20,772,700 20,772,700 56,555,400 
9 โครงการยกระดับการศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 21 37,786,200 114,072,800 89,072,800 240,931,800 
10 โครงการพัฒนาพ้ืนที่อันเน่ืองมาจากพระราชด าริตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7 21,931,000 11,172,000 11,172,000 44,275,000 
11 โครงการสงํเสริมสังคมนําอยํูและพัฒนาคุณภาพชีวิต 28 40,671,500 45,205,800 45,205,800 131,083,100 
12 โครงการพัฒนาการกีฬาสูํความเป็นเลิศ 15 30,950,000 9,450,000 9,450,000 49,850,000 
13 โครงการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน 9 4,054,400 2,221,400 2,221,400 8,497,200 
14 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม๎ และสิ่งแวดล๎อมอยํางย่ังยืน 13 43,407,600 47,077,600 47,077,600 137,562,800 
15 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 65 206,633,300 181,179,100 179,224,100 567,036,500 
16 โครงการปูองกันและรักษาความสงบเรียบร๎อย 16 36,896,400 38,760,000 38,760,000 114,416,400 
17 โครงการสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ 4 6,770,000 770,000 770,000 8,310,000 
18 โครงการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 14 70,000,000 - - 70,000,000 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 
 รวมทั้งสิ้น 891 6,104,796,900 6,947,502,100 2,199,200,100 15,251,499,100 
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ภาคผนวก ก 

รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551   

จังหวัด ศรีสะเกษ 

การด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท๎องถิ่นในจังหวัดด๎วยวิธีหนึ่งวธิีใด ดังตํอไปนี้ 
 มอบให๎สํวนราชการ หนํวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอื่นใดท าการศึกษา
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท๎องถิ่นในจังหวัด 
 มอบให๎ฝุายเลขานุการ ก.บ.จ. ด าเนินการหรือรํวมกับหนํวยงานอืน่ ท าการศึกษาส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในท๎องถิ่นในจังหวัด 
 แตํงต้ังคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง ท าหน๎าท่ี ประสานงานเพื่อให๎ได๎ข๎อมูล
ความคิดเห็นของประชาชนในท๎องถิ่นในจังหวัด 
 ด าเนินการอื่นตามท่ี ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยด าเนินการ............................................ 

√  

2) จัดประชุมหารือรํวมกันระหวํางหัวหน๎าสํวนราชการท่ีมีสถานท่ีต้ังท าการอยูํในจังหวัดไมํวําจะเป็น
ราชการบริหารสํวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสํวนกลางและผ๎ูบริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ท้ังหมดในจังหวัด รวมท้ัง ผ๎ูแทนภาคประชาสังคม และผ๎ูแทนภาคธุรกิจเอกชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา 53/1 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 
2534 ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 
และมาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 แหํงพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลํุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

√  

3) การประชุมของ ก.บ.จ. เพื่อจัดท าและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาวํา
ด๎วยการบริหารงานจังหวัดและกลํุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์ และ
วิธีการท่ี ก.น.จ. ก าหนด 

√  

ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํ า ข๎อความดังกลําวข๎างต๎นเป็นความจริ งทุกประการ ท้ังนี้ ไ ด๎แนบรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร๎อมนี้ด๎วย 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงช่ือ)............................................................ 
       ( นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ) 
       ผ๎ูวําราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
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ภาคผนวก ข 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน) 

หัวข้อ 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 
(เสนอในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562) 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561–2565) 

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของ
การ

ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการ
พัฒนา 

ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค๎าและ
การทํองเท่ียวครบวงจร   

ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค๎าและ
การทํองเท่ียวครบวงจร   

คงเดิม 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา 

1.จ านวนองค์ความรู๎หรือนวัตกรรมท่ี
หนํวยงานสร๎างใหมํแล๎วได๎น าไปใช๎
ประโยชน์ 
2.จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม
สร๎างความสัมพันธ์กับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
3.จ านวนพื้นท่ีปุาไม๎ตามกฎหมาย
ได๎รับการค๎ุมครอง ดูแลให๎คงความ
สมบูรณ์ (ล๎านไรํ) 
4.ผลผลิตข๎าวหอมมะลิเฉล่ีย (กก./
ไรํ) 
5.ผลิตภาพแรงงานเฉล่ีย(บาท/คน/
ปี) 
6.ร๎อยละของครัวเรือนท่ีเข๎าถึงระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
7.ร๎อยละของหมูํบ๎านท่ีมีการแพรํ
ระบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงมี
ไมํเกินร๎อยละ 10 ของหมูํบ๎าน
ท้ังหมด 
8.ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของเกษตรกรที่
สามารถลดต๎นทุนการผลิต 
9.ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของโครงขําย
คมนาคม 
10.ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวน
หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง 
11.ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 
12.ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได๎

1.จ านวนองค์ความรู๎หรือนวัตกรรม
ท่ีหนํวยงานสร๎างใหมํแล๎วได๎น าไปใช๎
ประโยชน์ 
2.จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม
สร๎างความสัมพันธ์กับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
3.จ านวนพื้นท่ีปุาไม๎ตามกฎหมาย
ได๎รับการค๎ุมครอง ดูแลให๎คงความ
สมบูรณ์ (ล๎านไรํ) 
4.ผลผลิตข๎าวหอมมะลิเฉล่ีย (กก./
ไรํ) 
5.ผลิตภาพแรงงานเฉล่ีย(บาท/คน/
ปี) 
6.ร๎อยละของครัวเรือนท่ีเข๎าถึง
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
7.ร๎อยละของหมูํบ๎านท่ีมีการแพรํ
ระบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงมี
ไมํเกินร๎อยละ 10 ของหมูํบ๎าน
ท้ังหมด 
8.ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของเกษตรกรที่
สามารถลดต๎นทุนการผลิต 
9.ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของโครงขําย
คมนาคม 
10.ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวน
หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง 
11.ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 
12.ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได๎

คงเดิม 
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หัวข้อ 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 
(เสนอในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562) 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561–2565) 

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของ
การ

ปรับเปลี่ยน 

เกษตรกรกลํุมเกษตรปลอดภัย 
13.ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได๎
เกษตรกรกลํุมปศุสัตว์/ประมง 
14.ระดับความความส าเร็จของการ
อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีของจังหวัด 
15.ระดับความส าเร็จของการบริหาร
จัดการน้ า 
16.ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
จังหวัดศรีสะเกษให๎เป็นเมืองกีฬา 
17.รายได๎จากการจ าหนํายสินค๎า 
OTOP 
18.รายได๎จากการทํองเท่ียว (ล๎าน
บาท) 

เกษตรกรกลํุมเกษตรปลอดภัย 
13.ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได๎
เกษตรกรกลํุมปศุสัตว์/ประมง 
14.ระดับความความส าเร็จของการ
อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีของจังหวัด 
15.ระดับความส าเร็จของการ
บริหารจัดการน้ า 
16.ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
จังหวัดศรีสะเกษให๎เป็นเมืองกีฬา 
17.รายได๎จากการจ าหนํายสินค๎า 
OTOP 
18.รายได๎จากการทํองเท่ียว (ล๎าน
บาท) 

ประเด็นการ
พัฒนา 

1. ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน และยกระดับ
สินค๎าการเกษตร การค๎าและการ
ทํองเท่ียว ให๎ได๎มาตรฐานและแขํงขัน
ได๎ 
2. ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน และการ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
3. ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 อนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดความยั่งยืน 
4. ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 รักษา
ความสงบเรียบร๎อย และสร๎างสังคม
ท่ีมีความอยูํเย็นเป็นสุข 
5. ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การ
บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

1. ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน และยกระดับ
สินค๎าการเกษตร การค๎าและการ
ทํองเท่ียว ให๎ได๎มาตรฐานและ
แขํงขันได๎ 
2. ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน และการ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
3. ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 อนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดความยั่งยืน 
4. ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 รักษา
ความสงบเรียบร๎อย และสร๎างสังคม
ท่ีมีความอยูํเย็นเป็นสุข 
5. ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การ
บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

คงเดิม 
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