ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป
1. ข้อมูลพืน้ ฐาน
1.1 ที่ตั้ง ประชากร และการปกครอง
(1) ที่ตั้ง
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษตั้ ง อยู่ ใ นเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง เรี ย กว่ า อี ส านใต้
ห่ า งจากกรุ ง เทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ป ระมาณ 571 กิ โ ลเมตร ทางรถไฟประมาณ 551 กิ โ ลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
เขตอําเภอราษีไศล อําเภอศิลาลาด และอําเภอยางชุมน้อย ติดต่อกับจังหวัด
ร้อยเอ็ด
ทิศใต้
เขตอําเภอขุขันธ์ อําเภอขุนหาญ และอําเภอกันทรลักษ์ ติดต่อกับประเทศ
กัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออก เขตอําเภอกันทรลักษ์ อําเภอกันทรารมย์ และอําเภอโนนคูณ ติดต่อกับจังหวัด
อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก เขตอําเภออุทุมพรพิสัย อําเภอปรางค์กู่ อําเภอห้วยทับทัน และอําเภอบึงบูรพ์
ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์
(2) ประชากร
จังหวัดศรีสะเกษมีประชากรในปี 2554 รวมทั้งสิ้น 1,452,203 คน เป็นชาย 726,173 คน
เป็นหญิง 726,030 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2554)
(3) การปกครอง
จังหวัดศรีสะเกษแบ่งการปกครองออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. การปกครองส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษแบ่งการปกครองออกเป็น 22 อําเภอ
204 ตําบล 2,621 หมู่บ้าน
2. การปกครองส่ว นท้องถิ่น จังหวั ดศรีสะเกษแบ่งการปกครองออกเป็นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตําบล 23 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 191 แห่ง
1.2 พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
(1) พื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ประมาณ 8,839.90 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,987.5 ไร่
(2) ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับทุ่งนา มีภูเขาและป่าไม้อยู่ทางตอนใต้ และพื้นที่จะค่อยๆ
ลาดลงสู่ทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งเต็มไปด้วย ห้วย คลอง หนอง บึง ต่างๆ ตลอดระยะทางที่ลําน้ํามูลและ
ลําน้ําชีไหลผ่าน สภาพดินร้อยละ 60 เป็นลักษณะดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ําดีแต่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา
และมี แนวชายแดนติ ดกั บ ประเทศกัม พูชาประมาณ 127 กม. (อํ าเภอกัน ทรลั กษ์ 76 กม. อําเภอขุ น หาญ
18 กม. และอําเภอภูสิงห์ 33 กม.)
(3) ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้าง
หนาวจัดในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยเฉลี่ยแล้วในปีหนึ่งๆ จะมีฝนตก 100 วัน
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ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,200 – 1,400 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิ ต่ําสุด ประมาณ 10 องศาเซลเซียส สูงสุด ประมาณ
40 องศาเซลเซียส เฉลี่ยประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 66-73 %
(4) ทรัพยากรธรรมชาติ
ก. ป่าไม้ ลักษณะป่าไม้ของจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่ง ประกอบด้วย ป่ายาง
ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้แดงไม้กระบาก และไม้เบญจพรรณ จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์ 11.67 %
ของพื้นที่ศรีสะเกษ
ข. แหล่งน้ํา มีแหล่งน้ําที่สําคัญและมีผลต่อกิจกรรมการเกษตร การประมง ดังนี้
แม่น้ํามูล ต้นน้ําเกิดจากเทือกเขาดงพญาเย็น ในท้องที่อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ไหลเข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณอําเภอราษีไศล
ห้วยทับทัน ไหลมาจากอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ห้วยสําราญ ไหลมาจากเขตอําเภอปรางค์กู่ แล้วไหลลงแม่น้ํามูล ที่เขตอําเภอเมืองฯ
ห้วยศาลา เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่ดัดแปลงทําเป็นเขื่อนเก็บน้ําที่ไหลมาจากห้วยสําราญ และ
มีต้ นน้ํ าจากห้ ว ยพนมดงรั ก สามารถบรรจุน้ํ า ได้สู ง สุด 52.5 ล้ า นลู ก บาศก์เ มตร มี พื้น ที่ ทํา การชลประทาน
จํานวน 20,400 ไร่ มีน้ําตลอดปี
1.3 สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ทั้งหมด 5,524,987.5 ไร่ เป็นพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ 3,506,418
ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคการเกษตร ประมาณร้อยละ 70 หรือประมาณ 1.01 ล้านคน
แบ่งเป็นพื้นที่ทํานา ประมาณ 3,339,752.75 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ
นอกจากนี้ มีการปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันสําปะหลัง พื้นที่ 134,789 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประมาณ 3,826 ไร่ ไม้ผล ได้แก่ เงาะ 2,699 ไร่ ทุเรียน 1,922 ไร่ และพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกกลุ่มหนึ่ง
ได้ แ ก่ หอมแดง 40,952.50 ไร่ กระเที ย ม 525 ไร่ และพริ ก ขี้ ห นู ใ หญ่ 24,618 ไร่ ส่ ว นยางพารา
มีพื้นที่ปลูก 202,026 ไร่
2. สภาวะทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษขึ้นอยู่กับ ภาคการขายส่งขายปลีก ภาคเกษตร
และด้านการศึกษา เป็นสําคัญ โดยในปี พ.ศ. 2553 ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งสิ้น 55,643 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์
มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวประชากร (GPP Per Capita) 36,142 บาท/คน/ปี เป็นลําดับที่ 75 ของประเทศ
3. ข้อมูลด้านการเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่มีพื้นที่รวม 5.5 ล้านไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้สําหรับการ
ทํ า นา โดยในปี เ พาะปลู ก 2554/2555 มี พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า วรวม 3,564,167 ไร่ แยกเป็ น พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า วเจ้ า
(ข้าวหอมมะลิ) 3,447,309 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวเหนียว 107,741 ไร่ ผลผลิตข้าวรวม 1,713,531.81 ตัน แยกเป็น
ผลผลิต ข้าวเจ้า 1,666,395.48 ตัน ผลผลิตข้าวเหนียว 47,136.33 ตัน
พื้นที่นาผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ หอม กระเทียม ศรีสะเกษ
ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผลผลิตชั้นเยี่ยมยังไม่มีที่ใดเทียบได้ พร้อมกับอาชีพใหม่ คือสวนไม้ผล จากทั่วทุกภาคในประเทศ
ไทยก็สามารถปลูกได้ที่นี่ และกําลังโด่งดัง ด้วยคุณภาพระดับ Q หรือ มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งเงาะ ทุเรียน มังคุด มะปรางหวาน ชมพู่ ลิ้นจี่ ลําไย
กระท้อน สะตอ ฯลฯ สวนยางพาราอีกเกือบสองแสนไร่ สร้างรายได้ให้คนศรีสะเกษ และคืนความชุ่มชื่นให้
แผ่นดินทดแทนไร่มันสําปะหลัง นอกเหนือไปจากหอมแดง กระเทียม พริก ที่ยังคงเป็นพืชไร่ที่สร้างรายได้อย่าง
งามให้แก่เกษตรกร
ผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ จะทยอยสู่ตลาดช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม โดยมี
ช่องทางการจําหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง โรงสีข้าวในท้องถิ่นที่รวบรวมข้าวเปลือกสีเป็นข้าวสาร จําหน่ายทั้งใน
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และต่างประเทศ ปัจจุบันข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดมาก จังหวัดศรีสะเกษได้มีการตรวจรับรอง
ระบบการผลิตข้าวหอมมะลิที่ปลอดภัยจากสารพิษ ในปี 2554 ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จํานวน
3,600 ราย และผ่านการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวหอมมะลิที่ปลอดภัยจากสารพิษ จํานวน 3,515 ราย
พื้นที่เพาะปลูก 18,000 ไร่ ใน 22 อําเภอ ซึ่งจะทําให้ข้าวหอมมะลิจากจังหวัดศรีสะเกษเป็นข้าวหอมมะลิที่
ได้คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค
เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ เพาะปลูกหอมแดง 2 สายพันธุ์ ประกอบด้วย พันธุ์ลับแล อายุเก็บ
เกี่ยว 50-60 วัน และพันธุ์ศรีสะเกษ อายุเก็บเกี่ยว 70-80 วัน เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตระหว่างเดือน
พฤศจิกายน - มีนาคม ในฤดูการผลิตปี 2554/2555 จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่การเพาะปลูกหอมแดง 40,952.80
ไร่ ผลผลิตรวม 120,915.65 ตัน
หอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญที่ทํารายได้เข้าจังหวัด ปี 2551 เป็นเงิน 1,076,500,642 บาท
ปี 2552 เป็นเงิน 733,023,760 บาท ปี 2553 เป็นเงิน 2,296,999,454 บาท ปี 2554 เป็นเงิน 1,813,734,750
บาท ซึ่งมากเป็นอันดับสองรองจากข้าว แต่หอมแดงศรีสะเกษ มักประสบปัญหาราคาตกต่ําเกือบทุกปี มากบ้าง
น้อยบ้าง จากปัจจัยหลายประการ ทั้งการผลิตและการตลาด ซึ่งจังหวัดได้กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวโดยตลอด เริ่มตั้งแต่ปีการผลิต 2544/45 และได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
หอมแดงอย่างยั่งยืน
ส่วนกระเทียมของศรีสะเกษ เป็นที่ยอมรับเรื่องคุณภาพมานานจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป
ว่าเป็นกระเทียมที่มีกลิ่นหอมแรงและเก็บไว้ได้นาน ปลูกมากที่ อําเภอกันทรลักษ์ อําเภอศรีรัตนะ อําเภอ
ขุนหาญ และอํ าเภอกันทรารมย์ ให้ผ ลผลิตมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีการแปรรูปผลผลิต
กระเทียมโทนดองน้ําผึ้ง OTOP ชั้นเยี่ยมของกลุ่มแม่บ้านบ้านกล้วย ตําบล สระเยาว์ อําเภอศรีรัตนะ
ศรีสะเกษนี้เป็นดินแดนมหัศจรรย์เพราะนอกจากเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน
หอม-กระเทียมพันธุ์ดีหนึ่งเดียวและให้ผลผลิตมากที่สุดของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นจังหวัดที่รวมผลไม้คุณภาพดี
เยี่ ย มแทบทุ ก ชนิ ด จากทุ ก ภาคของไทยมาไว้ ที่นี่ พื้ น ดิน อุด มสมบู ร ณ์ ที่ไ ด้รั บ ความเย็น ชุ่ ม ชื้ น จากแนวป่า บน
เทือกเขาพนมดงรัก เหมาะอย่างยิ่งสําหรับสวนไม้ผล อําเภอกันทรลักษ์ อําเภอขุนหาญ และอําเภอ ศรีรัตนะ
จึงเป็นแหล่งผลิตไม้ผลแหล่งใหญ่ของศรีสะเกษ ทั้งสวนเงาะ ทุเรียน มังคุด มะไฟหวาน จากภาคตะวันออก สะตอ
ลองกอง ยางพารา จากภาคใต้ ลําไย ลิ้นจี่ จากภาคเหนือ มะปรางหวาน กระท้อน ชมพู่ ส้มโอและมะม่วงพันธุ์ดีจาก
ภาคกลาง
ศรีสะเกษเป็นจังหวัดแรกในภาคอีสาน ที่นําพันธุ์เงาะโรงเรียน และทุเรียนหมอนทอง มาปลูก
ผลผลิตที่ได้คุณภาพดี จนได้ชื่อว่าเป็นเงาะและทุเรียนที่อร่อยที่สุด เงาะศรีสะเกษเนื้อหวานกรอบร่อน ไม่ติดเมล็ด
ส่วนทุเรียนนั้นเนื้อแน่น หอมหวาน ปัจจุบันขยายพื้นที่ปลูกผลไม้รวมกว่า 8,000 ไร่ มูลค่าผลผลิตมากกว่าปีละ
300-500 ล้านบาท ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษของจังหวัด ผลผลิตของศรีสะเกษที่
คัดสรรแล้ว จึงมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ บอกที่มาแหล่งผลิต เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค
4. ด้านการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา แยกตามสังกัด ดังนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1, เขต 2, เขต 3, เขต 4 และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 มีสถานศึกษาในสังกัด 919 แห่ง (ไม่รวมโรงเรียนมัธยมใน
จังหวัดยโสธร) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 12,163 คน นักเรียน 204,389 คน มีการ
บริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล 3 องค์คณะได้แก่ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา , คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา มีวิสัยทัศน์ “ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 1 เป็นองค์กรแห่งการ
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เรียนรู้ สร้างโอกาสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน สู่สากล ภายในปี 2558” (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดศรีสะเกษ มีสถานศึกษา แยกเป็นรายอําเภอ 22 แห่ง มีผู้เรียน จํานวน 26,763 คน ครู 360 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2554)
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิค
ศรีสะเกษ , วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ , วิทยาลัยการอาชีพ , วิทยาลัยสารพัดช่าง ที่รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาสายอาชีพ จํานวน 6 แห่ง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 670 คน
นักเรียน นักศึกษา 9,481 คน มุ่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สนองต่อความต้องการของชุมชน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)
สํานักงานบริหารคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จัดการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ถือ
เป็นส่วนสําคัญยิ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีสถานศึกษาในสังกัด 29 แห่ง ครู 941 คน
นักเรียน 22,013 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษที่จัดการศึกษา มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทย , ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาสากล มหาวิทยาลัย
มีหลักสูตรที่เปิดทําการเรียน การสอน ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ มีนักศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบ โครงการ
พิเศษรวม จํานวน 9,760 คน จํานวนบุคลากร สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ ซึ่งเป็นข้าราชการประจํา
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรสัญญาจ้าง รวม 175 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554)
5. ข้อมูลด้านการกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ มีสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการกีฬา จํานวน 2 แห่ง คือ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ
ในปี พ.ศ.2552 สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น 1 จนเป็น
ที่นิยมในหมู่ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง และจากการแข่งขันในครั้งนั้น ทําให้สโมสร
ฟุตบอลจังหวัดศรีสะเกษ ได้ผ่านเข้าไปแข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ไทยพรีเมียร์ลีก 2553 เป็นสโมสร
ฟุตบอลสโมสรแรกที่มาจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. ข้อมูลด้านสาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 500 เตียง
จํานวน
1
แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120 เตียง
จํานวน
1
แห่ง
จํานวน
5
แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง
จํานวน
12
แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
จํานวน
254
แห่ง
สํานักงานสุขภาพชุมชน
จํานวน
1
แห่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุข
จํานวน
5
แห่ง
สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน
โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 44 เตียง
จํานวน
1
แห่ง
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
จํานวน
13
แห่ง
คลินิกเวชกรรม
จํานวน
60
แห่ง
คลินิกทันตกรรม
จํานวน
11
แห่ง
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คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิกการผดุงครรภ์
ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านขายยาแผนโบราณ
คลินิกกายภาพบําบัด
สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
คลินิกแพทย์แผนไทย
สถานที่ขายยาสําหรับสัตว์

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

62
6
52
72
10
1
1
2
12

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ มีอัตรากําลังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตาม GIS จําแนกตาม
โรงพยาบาล ประกอบด้วย แพทย์ จํานวน 172 คน ทันตแพทย์ จํานวน 54 คน เภสัชกร จํานวน 103 คน
พยาบาล จํานวน 1,314 คน (ข้อมูล ณ วันที่ มกราคม 2555)

ข้อมูลสถิตชิ พี
สถิติชีพ (มกราคม - ธันวาคม 2553)
อัตราเกิดมีชีพ
อัตราตาย
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ
อัตราเด็ก 0-1 ปี ตาย
อัตรามารดาตาย

จังหวัดศรีสะเกษ
9.38
5.28
0.41
5.72
0

ประเทศไทย
12.41
6.29
0.61
7.29
0

อัตราต่อ
พันประชากร
พันประชากร
ร้อยประชากร
พันเด็กเกิดมีชีพ
พันเด็กเกิดมีชีพ

แสดงสาเหตุการตาย 10 ลําดับแรก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2553(อัตราต่อแสนประชากร)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาเหตุการตาย
มะเร็งทุกชนิด
ระบบหัวใจอื่น
ติดเชื้อในกระแสเลือด
อุบัติเหตุและการเป็นพิษ
ปอดอักเสบรุนแรง
ใตวาย
ความดันเลือดสูงและเลือดออกในสมอง
ตับอักเสบ
วัณโรค
เบาหวาน

จํานวน
1377
866
411
399
364
344
206
140
130
113

ที่มา : รายงานการเกิด-ตาย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

อัตราต่อแสนประชากร
94.80
59.62
28.30
27.47
25.06
23.68
14.18
9.64
8.95
7.78
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7. กําลังแรงงาน
1. ภาวการณ์การทํางาน
1) การมีงานทํา
ผู้มีงานทํา 922,231 คน (ไตรมาสที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. ปี 2554) พบว่าทํางานภาคเกษตรกรรม
652,796 คน คิดเป็นร้อยละ 70.78 ของผู้ทํางานทั้งหมด ส่วนผู้ทํางานนอกภาคเกษตร 269,435 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.22
2) การว่างงาน
จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ว่างงาน 4,472 คน (ไตรมาสที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. ปี 2554) เป็นชาย 4,144 คน และหญิง
328 คน
2. การเลิกจ้าง
จังหวัด ศรี ส ะเกษยังไม่ปรากฏว่า มี ส ถานประกอบกิ จ การรายใดเลิกจ้ างงานเนื่องจากได้รั บ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2554)
8. การท่องเที่ยว
1. แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ จะเห็นจากโบราณสถานและ
โบราณวัตถุหลายแห่งที่มีความสําคัญและเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เช่น ปราสาทสระกําแพงใหญ่, ปราสาทปรางค์กู่
,ธาตุบ้านปราสาท หรือปราสาทห้วยทับทัน, ปราสาทตําหนักไทร หรือ ปราสาททามจาม, วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว
(วัดล้านขวด), ผามออีแดง, พระธาตุเรืองรอง, สวนสมเด็จศรีนครินทร์, น้ําตกห้วยจันทร์ และอ่างเก็บน้ําห้วยศาลา
1) ปราสาทสระกําแพงใหญ่ เป็นปราสาทขอมโบราณขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ ตัง้ อยู่
ในเขตเทศบาลตําบลสระกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร
2) ปราสาทห้วยทับทัน (ธาตุบ้านปราสาท) เป็นปราสาทโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า
สุ ริ ย วรมั น ที่ 1 ราวพุ ท ธศตวรรษที่ 16 ใช้ เ ป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานเทพเจ้ า ตี มู ร ติ ตั้ ง อยู่ ที่ วั ด ปราสาทพนาราม
บ้านปราสาท หมู่ 12 ตําบลปราสาท อําเภอห้วยทับทัน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 39 กิโลเมตร
3) พระธาตุเรืองรอง เป็นพระธาตุแบบศิลปะพื้นบ้าน จํานวน 6 ชั้น ประดิษฐานพระธาตุของ
พระอรหันต์ และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสี่เผ่า (ส่วย เขมร ลาว เยอ) ตั้งอยู่ที่วัดบ้านสร้างเรือง ตําบลหญ้า
ปล้อง อําเภอเมืองศรีสะเกษ ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 10 กิโลเมตร
4) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ เป็นสวนสาธารณะขนาด 234 ไร่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
ศรีสะเกษ เป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์แห่งแรกของไทย และเป็นสวนที่มีต้นลําดวนมากที่สุดในประเทศ
มีจํานวนกว่า 50,000 ต้น และภายในสวนฯ เป็นสถานที่ตั้งของสวนสัตว์ ซึ่งจัดแสดงพันธุ์สัตว์ไว้จํานวนมาก อาทิ
กวาง นกกระจอกเทศ จระเข้ ฮิปโปโปเตมัส และนกประเภทต่างๆ
5) ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ําศรีสะเกษ (SISAKET AQUARIUM) ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ํา
ศรีสะเกษ เป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ําแห่งแรกในอีสานใต้ ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา หรือที่เรียกกันว่า เกาะกลางน้ําห้วยน้ําคํา ใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างประมาณ 100 ล้านบาทเศษ ใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า 1 ปี เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มกราคม
2554 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ จัดแสดงทั้งพันธุ์สัตว์น้ําจืดและน้ําเค็ม
ภายในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ําจะมีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ําหาชมได้ยากกว่า 101 ชนิด
ปลาน้ําจืด 79 ชนิด ปลาน้ําเค็ม 22 ชนิด ซึง่ ผู้เข้าชมสามารถชมสัตว์น้ําผ่านอุโมงค์แก้วใต้น้ํายาว 24 เมตร ใต้บ่อ
ปลาขนาดใหญ่ สําหรับค่าเข้าชมนั้นจัดเก็บอยู่ที่ เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท
6) ผามออี แ ดง สุ ด เขตของดิ น แดนไทยก่ อ นขึ้ น สู่ ป ราสาทเขาพระวิ ห ารเขตแดนของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา คือผามออีแดง ผาหินสีแดง สุดทางหลวงหมายเลข 221 มีลักษณะเป็นลานหินธรรมชาติ
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แวดล้อมด้วยขุนเขาและผาสูง ผู้ที่ไปถึงผามออีแดงแต่เช้า จะได้สัมผัสบรรยากาศของแสงแดดอ่อนกระทบสาย
หมอกที่ลอยล่องเหนือป่าเขาบนแผ่นดินด้านกัมพูชา มองเห็นไปไกลสุดสายตา อากาศสดชื่น ทัศนียภาพสวยงาม
ให้อาบลมห่มเมฆ เก็บภาพเป็นความทรงจําประทับใจไปแสนนาน ที่นี่จึงนับได้ว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกและ
พระอาทิตย์รุ่งอรุณที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน
ธงไทยโบกสะบัดอยู่ ที่ "ผาชูธง" ประกาศอาณาเขตประเทศไทย ให้ความรู้สึกอบอุ่นที่ได้ยืนบน
แผ่นดินของเรา สําหรับผู้ที่ไม่ได้ขึ้นไปชมปราสาทเขาพระวิหาร สามารถชมความงามของปราสาทซึ่งอยู่ห่าง
ออกไป 1 กิโลเมตรได้จากจุดชมทัศนียภาพฝั่งไทย เดินลัดเลาะลงบันไดตามหน้าผาลงไป ชมภาพปริศนาภาพ
นางอัปสราบนผาหินเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ให้น่าฉงนใจว่าเหตุใดจึงได้สลักภาพไว้ ณ ผาหินแห่งนี้ ชมภาพ
สลักแล้วขึ้นไปกราบสักการะพระพุทธรูปนาคปรก ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารบริเวณใกล้ๆกันด้วย
7) น้ําตกภูลออ, น้ําตกสําโรงเกียรติ, น้ําตกวังใหญ่ และน้ําตกห้วยจันทร์ (น้ําตกกันทรอม)
น้ําตกภูละออ อยู่ในเขตตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ์ ห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าภูดินน้อย
ประมาณ 4 กิโลเมตร มีถนนไปที่น้ําตกภูละออประมาณ 3 กิโลเมตร และเดินเท้าต่อเข้าไป สําหรับผู้รกั ธรรมชาติ
ถ้าได้สัมผัสสภาพป่าที่ร่มรื่น สายน้ําไหลหลัง่ จากผา ลดหลั่นลงมาเป็นธารน้ําใสไหลผ่านบนลานหินเป็นที่ลงเล่น
น้ําคลายร้อนได้ไม้แพ้ผืนป่าใหญ่ในภูมิภาคอื่นของประเทศไทย
น้ําตกสําโรงเกียรติ อยู่ที่บ้านสําโรงเกียรติ ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ ซึ่งในบริเวณนี้เป็นที่ตั้ง
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ และสํานักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนชม
ธรรมชาติ ศึกษาพรรณไม้ และเล่นน้ําได้ตลอดทั้งปี
น้ําตกวังใหญ่ ส่วนหนึ่งของลําห้วยขยูง ในเขตอําเภอกันทรลักษ์ ช่วงลําห้วยเหนือน้ําตกเป็น
แหล่งรวมฝูงปลาจาดฝูงใหญ่ สวยงามให้ชม (ห่างจากบ้านสําโรงเกียรติ 14 กิโลเมตร ลาดยาง ห่างจากอําเภอ
ขุนหาญ 25 กิโลเมตร)
น้ําตกห้วยจันทร์ (น้ําตกกันทรอม) อยู่ห่างจากอําเภอขุนหาญ 24 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด
85 กิโลเมตร ริมทางหลวงหมายเลข 2236 เส้นทางกันทรอม-บ้านสําโรงเกียรติ เป็นน้ําตกที่สวยงามไหลลดหลั่น
มาตามชั้นหิน มีน้ํามากในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ บริเวณร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด เหมาะสําหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ
8) หลวงพ่อโตคู่บ้าน ใกล้กบั ตลาดสด เป็นวัดมหาพุทธารามหรือวัดหลวงพ่อโต
พระคู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษมาแต่โบราณ เข้าไปกราบหลวงพ่อโต เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ในพระอุโบสถที่
สงบเงียบ หลวงพ่อโต หรือ พระพุทธมหามุนี เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ค้นพบเมื่อพ.ศ. 2328 เมื่อพระยาวิเศษภักดี
(ชม) เจ้าเมืองศรีสะเกษคนที่ 2 ได้ย้ายเมืองศรีสะเกษ จากที่ตั้งเดิมบ้านโนนสามขาสระกําแพงมาตั้งที่บริเวณที่
เป็นศาลหลักเมืองในปัจจุบัน ระหว่างสร้างเมืองมีคนพบหลวงพ่อโต อยู่กลางป่าแดง จึงได้ให้สร้างวัดขึ้นบริเวณที่
พบหลวงพ่อโต ตั้งชื่อว่า “วัดพระโต หรือวัดป่าแดง” ซึ่งเจ้าเมืองศรีสะเกษทุกคนได้อุปถัมภ์ทํานุบํารุงเสมือนเป็น
วัดคู่เมืองศรีสะเกษ มาโดยตลอด ในปี พ.ศ.2490 ได้เปลีย่ นชื่อใหม่เป็น“วัดมหาพุทธาราม”
9. โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญอื่น ๆ
1) แหล่งน้ําธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ํามูล ห้วยขะยุง ห้วยสําราญ ลําห้วย ลําธาร คลอง รวม 1,522
แห่ง กักเก็บน้าํ ได้ 380. 43 ล้าน ลบ.ม. (นอกเขตชลประทานทั้งหมด)
2) แหล่งน้ําชลประทาน และโครงการสําคัญ
 แหล่งน้ําขนาดกลาง จํานวน 16 โครงการ กักเก็บน้ํา 206.47 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่
ชลประทาน ทีม่ ีระบบคลองส่งน้ํา 73,910 ไร่ และพื้นที่ชลประทานที่ไม่มรี ะบบคลอง
ส่งน้ํา 237,560 ไร่
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 แหล่งน้ําขนาดเล็ก จํานวน 333 โครงการ กักเก็บน้ํา 60.89 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่
ชลประทาน ทีไ่ ม่มีระบบคลองส่งน้ํา 206,861ไร่
3) สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 42 โครงการ พื้นที่ชลประทานที่มีระบบคลองส่งน้ํา 100,072 ไร่
4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 14 โครงการ อยู่ในพื้นที่ 10 อําเภอ ดังนี้
 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ ตําบลห้วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห์
 โครงการจัดหาน้ําและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ตําบลเขิน อําเภอน้ําเกลี้ยง
 โครงการพัฒนาพื้นที่อําเภอปรางค์กู่ฯ ตําบลกู่ อําเภอปรางค์กู่
 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ตําบลเมืองหลวง อําเภอ ห้วยทับทัน
 โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ตําบลโสน อําเภอขุขันธ์
 โครงการพระราชดําริบ้านหนองบาง ตําบล น้ําเกลี้ยง อําเภอน้ําเกลี้ยง
 โครงการพัฒนาพื้นที่อําเภอศิลาลาด ตําบลหนองบัวดง อําเภอศิลาลาด
 โครงการทับทิมสยาม 06 ตําบลปรือใหญ่ อําเภอขุขันธ์
 โครงการทับทิมสยาม 07 ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ
 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําหนองบัวไชยวาน ตําบลโนนสังข์ อําเภอกันทรารมย์
 โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านรุ่งอรุณและกระหวัน ตําบลโนนสําราญ อําเภอกันทรลักษ์
 โครงการแก้มลิงกุดเตอะ-กุดหวาย บริเวณทุ่งกุดเตอะ ตําบลคูซอด อําเภอเมือง
 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ํา บริเวณคลองตาเจียม และขุดลอกหนองทุ่งน้อย บริเวณ
บ้านค้อปอ ตําบลขุนหาญ อําเภอขุนหาญ
 โครงการขุดลอกทุ่งหนองเสนง – สีไคล ตําบลลิ้นฟ้า อําเภอยางชุมน้อย
5) สระน้ําในไร่นา จํานวน 4,715 แห่ง พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 23,575 ไร่
6) ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล จํานวน 204 แห่ง
7) โรงปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ มีจํานวนทั้งหมด 201 แห่ง กําลังผลิตเฉลี่ย 2,053 ตัน/เดือน
8) วิสาหกิจชุมชนทั้งหมด จํานวน 1,918 กลุ่ม (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2555)
9) สหกรณ์ทั้งหมด จํานวน 97 แห่ง จําแนกตามประเภทสหกรณ์ ได้ดังนี้
สหกรณ์การเกษตร จํานวน 67 แห่ง
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จํานวน 14 แห่ง
สหกรณ์บริการ จํานวน 10 แห่ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 5 แห่ง
สหกรณ์ประมง จํานวน 1 แห่ง
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
1. ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดศรีสะเกษ
1.1 ปัญหาด้านความยากจน
จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสภาพทางเศรษฐกิจยากจนมาก
จังหวัดหนึ่งของประเทศ ทั้งนี้ ปัญหาความยากจนของจังหวัดดังกล่าว เกิดจากสาเหตุหลักที่สําคัญ ได้แก่
1) ผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ต่ํา เนื่องจาก
 น้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งไม่เพียงพอ
 แหล่งกักเก็บน้าํ มีน้อยและตื้นเขิน
 สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เสื่อมคุณภาพ
 ปุ๋ยเคมีที่จําหน่ายมีราคาแพง ทําให้ต้นทุนการผลิตสูง
 ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรมีน้อย
 ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
2) ประชาชนไม่มีอาชีพที่มั่นคง
3) ประชาชนส่วนใหญ่มีความยากจนและมีการออมน้อย
4) ประชาชนส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ จึงได้ค่าจ้างแรงงานต่ําและทํางาน
ประเภทใช้แรงงานเป็นหลัก
5) สภาพถนนส่วนใหญ่ชํารุดเสียหาย เป็นอุปสรรคในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาด
1.2 ปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จากสภาพปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นของจังหวัดศรีสะเกษได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยรวม ทําให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมาหลายประการ ซึ่งปัญหาสําคัญที่ประสบอยู่ ได้แก่
1) ประชากรในวัยแรงงานบางส่วนว่างงานไม่มีงานทํา
2) ประชากรวัยแรงงานอพยพแรงงานไปทํางานนอกพื้นที่
3) ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ถูกทอดทิ้ง ก่อให้เกิดสังคมอ่อนแอ
4) เด็กและเยาวชนบางกลุ่มมีพฤตติกรรมไปในทางที่ไม่เหมาะสม ขาดจริยธรรมและคุณธรรม
รวมทั้งขาดวินัยและความอดทน
5) สภาพที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ที่ไม่ถกู สุขอนามัยเท่าที่ควร
6) คุณภาพทางการศึกษายังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากขาดอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ
7) อัตราการเรียนต่อมัธยมปลายต่ําและขาดการเชื่อมโยงบูรณาการตั้งแต่ระดับจังหวัด อําเภอ
และตําบล
8) กระแสโลกาภิวัตน์ทําให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาสังคมของจังหวัด เช่น ปัญหาอบายมุข ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน ปัญหาครอบครัว
เป็นต้น
1.3 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดศรีสะเกษมีปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1) มีการลักลอบตัดไม้หวงห้าม (ไม้พะยูง)
2) มีการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อเข้าไปทํากินและใช้ประโยชน์อื่น ๆ
3) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ต่อเนื่อง
4) ดินเสื่อมและขาดความสมบูรณ์
5) ขาดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย / สิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง
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6) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ขาดการพัฒนาและไม่ได้มาตรฐาน
7) ระบบบริหารจัดการแหล่งน้ํายังขาดประสิทธิภาพ
1.4 ปัญหาด้านความมัน่ คง ปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย
จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาในเขตพื้นที่ 3 อําเภอ ได้แก่
อําเภอขุนหาญ อําเภอภูสิงห์ และอําเภอกันทรลักษ์ รวมระยะทางประมาณ 127 กิโลเมตร ซึ่งการที่มีพื้นที่
ชายแดนดังกล่าว ทําให้จังหวัดศรีสะเกษได้ให้ความสําคัญและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ได้แก่
1) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ลักลอบนําเข้ามาทางรอยต่อตามแนวชายแดน
และปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน / ชุมชน
2) ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน เนื่องจากเส้นเขตแดน ระหว่างประเทศไม่ชัดเจน
3) ปัญหาการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด
1.5 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
ในด้านการบริหารจัดการเพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนแนวนโยบายและการปฏิบัติงานของ
จังหวัดศรีสะเกษ จะพบปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่
1) การขาดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
2) การประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดยังไม่ดีเท่าที่ควร
3) การขาดการจัดการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานทีท่ ํางานสําหรับการบริการประชาชน
2. ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทิศทางการ
พัฒนาในมิติทสี่ ําคัญ
การวิเคราะห์ศักยภาพในภาพรวม
จากการประมวลข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความสงบเรียนร้อยและความมั่นคง และการบริหารจัดการ ซึ่งได้วิเคราะห์
จุดแข็ง สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางป้องกันและแก้ไขในแต่ละเรื่องไว้ การประมวลข้อมูลปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลกต่อการพัฒนาจังหวัดที่ได้ประมวลไว้ จึงวิเคราะห์
และกําหนดปัจจัยประกอบในการวิเคราะห์ศักยภาพเป็นปัจจัยภายใน (ควบคุมได้ พัฒนา/รุกแข่งขันได้) คือ จุดแข็ง/
จุ ดอ่ อน และปัจจั ยภายนอก (ควบคุ มไม่ ได้ รับมา/ป้ องกั นได้ ) คือ โอกาส/ภัยคุกคาม (SWOT) ในภาพรวม ได้
ดังต่อไปนี้
ปัจจัยภายในจังหวัด
ปัจจัยภายนอกจังหวัด
จุดแข็ง
จุดอ่อน
โอกาส
ภัยคุกคาม
(W=Weakness)
(O=Opportunity)
(S=Strength)
(T=Threat)
(1) มีจุดผ่านแดนถาวรที่ (1) จังหวัดศรีสะเกษเป็น
(1) มีพื้นที่เหมาะแก่การ (1) ระบบการบริหาร
ช่องสะงํา อ.ภูสิงห์ เปิด จังหวัดยากจน ผลิตภัณฑ์
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทํา จัดการแหล่งน้ําขาด
สู่นครวัด – นครธมโดยมี มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว
รายได้แก่ประชาชน เช่น ประสิทธิภาพ
ประชากร (GPP Per
ข้าวหอมมะลิ หอมแดง (2) เกษตรกรมีอัตราการ เส้นทาง ช่องสะงํา –
กระเทียม พริก เงาะ
ว่างงานหลังจากฤดูกาล อัลลองเวง – เสียมราฐ Capita) เฉลี่ย 34,326
ทุเรียน ฯลฯ
เก็บเกี่ยวและปัจจัยการ ระยะทาง 135 กิโลเมตร บาทต่อคน/ปี และส่งผลต่อ
การสัมฤทธิ์ผลทาง
(2) มีกลุ่มองค์กร/สหกรณ์ ผลิตทางการเกษตรมี
และจังหวัดศรีสะเกษ
เข้มแข็ง มีแหล่งเรียนรู้ ต้นทุนสูง ราคาผลผลิตไม่ เป็น Sister Cities กับ การศึกษา โดยมีเด็กออก
กลางคันร้อยละ 1.03
จังหวัดเสียมราฐ
ชุมชนที่เข็มแข็ง และภูมิ แน่นอน
ปัญญาท้องถิ่นที่
(2) กระแสโลกาภิวัตน์ทํา
(3) ประชากรวัยแรงงาน (2) รัฐบาลมีนโยบาย
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ปัจจัยภายในจังหวัด
จุดแข็ง
จุดอ่อน
(S=Strength)
(W=Weakness)
อพยพออกนอกพื้นที่ มี
หลากหลาย
(3) มีแหล่งท่องเที่ยวทาง เด็กและคนชรา ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมและทางนิเวศน์ สังคมอ่อนแอ
(4) อัตราการเรียนต่อ
ที่มีศักยภาพ
(4) เยาวชน/ประชาชน มัธยมปลายต่ําและขาด
การเชื่อมโยงบูรณาการ
ตื่นตัวด้านกีฬา
(5) มีแหล่งน้ําธรรมชาติที่ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ,
สําคัญหลายสายไหลผ่าน อําเภอ และตําบล
สามารถพัฒนาพื้นที่ทาง (5) ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมถูก
การเกษตร
(6) สถาบันการศึกษาที่มี ทําลาย อยู่ในอัตราสูง
ศักยภาพเป็นศูนย์กลาง เกิดความแห้งแล้งทําให้
เกิดผลกระทบทาง
การศึกษาในภูมิภาค
การเกษตรและปัญหา
อาเซียน
สังคม
(6) ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานและการบริการ
คุณภาพยังไม่ได้มาตรฐาน
(7) ขาดกาประชาสัมพันธ์
จังหวัดอย่างเป็นระบบ

ปัจจัยภายนอกจังหวัด
โอกาส
ภัยคุกคาม
(O=Opportunity)
(T=Threat)
ให้วิถีชีวิตและพฤติกรรม
ส่งเสริมความร่วมมือ
ของ ประชาชน
ตามกรอบ นโยบาย
สามเหลี่ยมมรกต และมี เปลี่ยนแปลงไปส่งผล
กระทบต่อปัญหาสังคมของ
เส้นทาง คมนาคม
จังหวัด เช่น ปัญหา
สะดวก(สนามบิน,
รถไฟ,รถยนต์) เชื่อมโยง อบายมุข ปัญหา
กับภูมิภาคต่างๆ และอิน เพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน
ปัญหาครอบครัว
โดจีน ส่งผลให้เกิด
การค้าการลงทุน
(3) มีปัญหาการแพร่ระบาด
การท่องเที่ยวในภูมิภาค ของยาเสพติดและเป็น
(3) อัตราค่าจ้างแรงงาน เส้นทางลําเลียงยาเสพติดสู่
ขั้นต่ํา 160 บาท / วัน ภูมิภาคอื่น
(4) สภาพภูมิอากาศ
ซึ่งเหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงไป ทําให้
ลงทุน
(4) นโยบายส่งเสริมกลุม่ เกิดภัยธรรมชาติแก่จังหวัด
วิสาหกิจชุมชน OTOP, เช่น ภัยแล้ง/น้ําท่วม/
SMEs, โครงการพัฒนา วาตภัย
(5) มีปัญหาความมั่นคง
หมู่บ้าน ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง และ ตามแนวชายแดนเนื่องจาก
เส้นเขตแดนระหว่าง
กองทุนหมู่บ้าน
(5) กระแสความตื่นตัว ประเทศยังไม่ชัดเจนและ
ความหวาดระแวงจาก
ภาวะโลกร้อน ทําให้
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
จังหวัดตระหนักถึง
ความสําคัญ และหันมา กรณีปราสาทเขาพระวิหาร
ใช้พลังงานทดแทนและ (6) การเปิดเสรีทางการค้า
เกษตรอินทรีย์
ส่งผลให้ถูกแย่งตลาดจาก
(6) นโยบายการกระจาย สินค้าราคาถูก
อํานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น (7) ภาวะเศรษฐกิจโลก
และจังหวัดสามารถตั้ง ถดถอย ส่งผลกระทบต่อ
งบประมาณได้โดยตรง การลงทุนในจังหวัด
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การวิเคราะห์ศกั ยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และการบริหาร
จัดการ ของจังหวัดศรีสะเกษ
จากการประมวลข้อมูลสภาพทั่วไป แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด และการกําหนดปัจจัยประกอบในการ
วิเคราะห์ศักยภาพฯ (SWOT) สามารถสรุปการวิเคราะห์ศักยภาพในแต่ละด้าน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
จากข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อพิจารณาโครงสร้างการผลิตมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2552 ในจํานวน 16 สาขา พบว่าสาขาที่ทํารายได้มากที่สุด คือ สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว์
และการป่าไม้ (ไม่รวมการประมง) คิดเป็นร้อยละ 23.81 (โดยเป็นรายได้จากการปลูกข้าวมากที่สุด) รองลงไปเป็นสาขา
เหมืองแร่ และเหมืองหิน สาขาอุตสาหกรรมฯ คิดเป็นร้อยละ 7.12 จังหวัดศรีสะเกษ
ด้านจุดแข็ง มีพื้นที่การเกษตรมาก มีแหล่งน้ําต้นทุนเพียงพอและแหล่งกักเก็บน้ําที่จะช่วยทําการเกษตร
ได้มาก มีเกษตรกรที่มีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์
ชุ มชนต่างๆ ในบางอย่ างเป็ นสิ นค้ าส่ งออก แรงงานมีจํ านวนมาก มีแหล่ งท่องเที่ ยวทางอารยธรรมขอมโบราณ
ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยเฉพาะงานดอกลําดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไท,งานเงาะ ทุเรียนของดีศรีสะเกษ ที่มี
ชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีโครงข่ายถนนเพื่อการขนส่งผลผลิตและการท่องเที่ยวเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
ด้านจุดอ่อน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความยากจน รายได้ GPP รวมของจังหวัดศรีสะเกษ 34,326
บาท/คน/ปี ซึ่งต่ําเป็นลําดับที่ 74 ของประเทศ เนื่องจากมีรายได้ต่ํา ค่าใช้จ่ายสูง มีหนี้สินมาก ผลผลิตปศุสัตว์
ขนาดกลาง (โค-กระบื อ ) ขนาดเล็ ก (สุ กร) และสัต ว์น้ํ ายัง มีน้ อย เมื่ อ เที ย บกั บ พื้ น ที่ ก ารเกษตรและจํา นวน
เกษตรกร การตลาดยังไม่ชัดเจน แรงงานส่วนใหญ่ขาดทักษะและขาดวินัย น้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งไม่เพียงพอ
เนื่องจากแหล่งน้ําไม่สามารถเก็บกักน้ําได้นาน ระบบชลประทานมีน้อย สภาพดินส่วนมากขาด ความอุดมสมบูรณ์
โดยเป็นดินทรายจัดและดินเค็ม
ด้านโอกาส รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการทําเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก
กองทุนหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปริมาณน้ําฝนตกเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ นโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและ SMEs
ด้านอุปสรรค พบว่า มีพื้นที่บางส่วนประสบปัญหาจากอุทกภัยและภัยแล้งซ้ําซาก ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับกลไกตลาดกลางของประเทศ ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนเนื่องจากเส้น
เขตแดนระหว่างประเทศไม่ชัดเจนและความหวาดระแวงจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กรณีปราสาทเขาพระวิหาร
การเปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้ถูกแย่งตลาดจากสินค่าราคาถูก และภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ส่งผลกระทบต่อ
การลงทุนในจังหวัด
เมื่อวิเคราะห์ลักษณะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
ศรีสะเกษแล้ว เห็นว่าศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด มีพื้นที่การเกษตรมาก มีน้ําต้นเป็นทุน เกษตรกรมีทักษะ
ฯลฯ มีการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย น่าจะได้ผล โดยเฉพาะการผลิตข้าวหอมมะลิอย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้า รองลงไปเป็นการส่งเสริมปศุสัตว์ การประมง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยในเรื่องข้าวหอมมะลิ
การดําเนินการต้องจัดเป็นโซนพื้นที่เป็นรายตําบลหรืออําเภอให้ชัดเจน ที่จะทําการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ
ปลอดภัยหรือข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ส่วนการท่องเที่ยวจะต้องพัฒนา / สร้างให้โดดเด่น โดยบรรจุกิจกรรมตํานาน
ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ แ ละจั ด ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามแปลกโดดเด่ นและจั ด เป็ น วงจรการนํา เที่ย ว สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ
ประชาชนในท้องถิ่นได้
2. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม
ด้านจุดแข็ง เมื่อพิจารณาด้านการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษมีสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ด้านการสาธารณสุขมีโรงพยาบาลและสถานีอนามัยเพียงพอ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ แต่ต้องป้องกันไว้ เพราะมีความสําคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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ด้านจุดอ่อน อัตราการเรียนต่อมัธยมปลายต่ําและขาดการ เชื่อมโยงบูรณาการตั้งแต่ระดับจังหวัด ,
อําเภอ และตําบล หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ประชากรวัยแรงงานอพยพออกนอกพื้นที่ มีเด็กและคนชราอยู่ในพื้นที่
ก่อให้เกิดสังคมอ่อนแอ ขาดการประชาสัมพันธ์จังหวัดอย่างเป็นระบบ ประชาชนมีภาระหนี้สินครัวเรือน
ด้านโอกาส รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ด้านอุปสรรคกระแสโลกาภิวัตน์ทําให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของ ประชาชนเปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อปัญหา
สังคมของจังหวัด เช่น ปัญหาอบายมุข ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน ปัญหาครอบครัว ทางการศึกษา โดยมีเด็ก
ออกกลางคันร้อยละ 1.03
เมื่อวิเคราะห์ลักษณะจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส การพัฒนาสังคมของจังหวัดศรีสะเกษแล้ว เห็นว่า
ศักยภาพด้านสังคมของจังหวัด มีโครงสร้างการศึกษาดี แต่เพื่อให้เป็นสังคมน่าอยู่จะต้องเร่งรัดพัฒนาคนให้มี
คุณภาพสอดรับกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ให้มีความประหยัด มีแผนชีวิตโดยมุ่งเน้นไปที่
พัฒนาคนให้มีความรู้และมีการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดี ให้มีความสุขในพื้นที่ แรงงานไม่อพยพ
ออกนอกพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดครอบครัวอบอุ่น สังคมชุมชนเข้มแข็งให้เป็นศรีสะเกษน่าอยู่ให้ได้
3. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านจุดแข็งมีแหล่งน้ําธรรมชาติที่สําคัญหลายสายไหลผ่าน แต่ต้องปรับปรุงให้แหล่งน้ําสามารถเก็บกัก
น้ําเพิ่มขึ้น เนือ่ งจากจังหวัดได้ส่งเสริมให้มีเกษตรอินทรีย์ โดยการไถกลบตอชัง เพื่อรักษาคุณภาพดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ และลดปัญหาโลกร้อน
ด้านจุดอ่อน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทําลาย อยู่ในอัตราสูง เกิดความแห้งแล้งทําให้
เกิดผลกระทบทางการเกษตรและปัญหาสังคม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการบริการคุณภาพยังไม่ได้
มาตรฐาน แหล่งน้ําธรรมชาติบางแห่งมีสภาพตื้นเขิน รับน้ําเก็บน้ําได้ปริมาณน้อย ทรัพยากรป่าไม้มีจํานวนน้อย
เนื่องจากถูกแผ้วถางเพื่อทําเกษตรกรรมและบางส่วนถูกลักลอบตัดไม้ ทําให้มีผลเสียต่อนิเวศน์และส่งผลให้
ประสบปัญหาภาวะโลกร้อน คุณภาพดินส่วนมากเป็นดินไม่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีมานาน และ
ลักษณะดินเป็นดินทรายจัดและดินเค็ม คุณภาพน้ําและปริมาณน้ําเสียมีเพิ่มขึ้น
ด้า นโอกาส กระแสความตื่ นตั วภาวะโลกร้ อน ทํา ให้จั งหวั ดตระหนั กถึ ง ความสํา คัญ และหันมาใช้
พลังงานทดแทนและเกษตรอินทรีย์มากขึ้น
ด้านอุปสรรค สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ทําให้เกิดภัยธรรมชาติแก่จังหวัด เช่น ภัยแล้ง/น้ําท่วม/
วาตภัยต่างๆ
เมื่อวิเคราะห์ลักษณะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เห็นว่าจังหวัดศรีสะเกษมีแหล่งน้ําธรรมชาติ
ที่สําคัญหลายสายไหลผ่าน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทําลาย อยู่ในอัตราสูง เกิดความแห้งแล้ง
ทําให้เกิดผลกระทบทางการเกษตรและปัญหาสังคม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการบริการคุณภาพยังไม่ได้
มาตรฐาน การถูกลักลอบตัดไม้ ทําให้มีผลเสียต่อนิเวศน์และส่งผลให้ประสบปัญหาภาวะโลกร้อน คุณภาพดิน
ส่วนมากเป็นดินไม่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีมานาน และลักษณะดินเป็นดินทรายจัดและดินเค็ม
คุณภาพน้ําและปริมาณน้ําเสียมีเพิ่มขึ้น กระแสความตื่นตัวภาวะโลกร้อน ทําให้จังหวัดตระหนักถึงความสําคัญ
และหันมาใช้พลังงานทดแทนและเกษตรอินทรีย์
4. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านความมัน่ คง ปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย
ด้านอุปสรรค มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเป็นเส้นทางลําเลียงยาเสพติดสู่ภูมิภาคอื่น
มีปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนเนื่องจากเส้นเขตแดนระหว่างประเทศยังไม่ชัดเจนและความหวาดระแวง
จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กรณีปราสาทเขาพระวิหาร
เมื่อวิเคราะห์ลักษณะอุปสรรค เห็นว่าจังหวัด มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ลักลอบนําเข้ามา
ทางรอยต่อตามแนวชายแดน และปั ญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุ มชน ปั ญหาความมั่ นคงตามแนวชายแดน
เนื่องจากเส้นเขตแดน ระหว่างประเทศไม่ชัดเจน ปัญหาการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด
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5. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านบริหารจัดการ
ด้านโอกาส นโยบายการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้นและจังหวัดสามารถตั้งงบประมาณได้โดยตรง
เมื่อวิเคราะห์ลักษณะอุปสรรค เห็นว่าจังหวัดยังไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณได้โดยตรง จึงทําให้การ
บริหารจัดการยังขาดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ขาดการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของจังหวัดยังไม่ดีเท่าที่ควร ขาดการจัดการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ทํางานสําหรับการบริการ
ประชาชน
วิสัยทัศน์
“เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าการท่องเที่ยว อารยธรรมขอมโบราณ เป็นเลิศด้านกีฬา นําสินค้าเกษตร
มาตรฐานและปลอดภัยสู่ครัวโลก ”
พันธกิจ
1) สร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง มีความเป็นระเบียบ ร่มรื่นด้วยพื้นที่สี
เขียว
2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
3) ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด
4) ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตร
5) บูรณาการการทํางานของหน่วยงานราชการ และเอกชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์จงั หวัด
1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
2) มูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น
4) ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา
๑. ข้อมูลชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษมีอาณาเขตติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทางประมาณ ๑๒๗ กิโลเมตร
( อําเภอกันทรลักษ์ ๗๖ กม. , อําเภอขุนหาญ ๑๘ กม. , อําเภอภูสิงห์ ๓๓ กม. )
อําเภอกันทรลักษ์ ที่ตั้งผามออีแดง เขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร มีอาณาเขตติดกับ อําเภอ
จอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร
อําเภอขุนหาญ มีอาณาเขตติดกับ อําเภอตรอเปียงประสาท จังหวัดอุดรมีชัย
อําเภอภูสิงห์ ที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํามีอาณาเขตติดกับ อําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย
๒. จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา
๒.๑ ความเป็นมา
๑) กระทรวงมหาดไทยมีประกาศ “เปิ ดจุดผ่ านแดนถาวรช่ องสะงํา”อํ าเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
๒) จังหวัดศรีสะเกษมีประกาศ “ เปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา ” อําเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทย ตรงข้ามกับช่องจวม อําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักร
กัมพูชา ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นต้นไป
๓) วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี( นายจาตุรนต์ ฉายแสง )
มาเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา พร้อมนี้ ได้มีการลงนามในบันทึกการประชุม
ร่วมระหว่างจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุดรมีชัย ว่าด้วยการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา อําเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ - ช่องจวม อําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย
๒.๒ การดําเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ช่องสะงํา ( เมืองใหม่ช่องสะงํา )
กรมป่ า ไม้ มี ป ระกาศอนุ ญ าตให้ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เข้ า ใช้ ป ระโยชน์ ใ นเขตป่ า ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ “ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา” ท้องที่ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ ในเนื้อที่ ๙๖๖ ไร่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวา เพื่อก่อสร้างสถานที่ราชการ ตามโครงการพัฒนา
พื้นที่ช่องสะงํา มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๗๖
นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔ จังหวัดศรีสะเกษได้รับจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด รวมงบประมาณ ๒๗๑,๑๙๒,๕๔๗ บาท เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกพื้นฐานตามแผนแม่บท ( Master Plan ) เช่น อาคารพาณิชย์และลานตลาดนัด สถานีขนส่ง อาคารคลัง
สินค้า อ่างเก็บน้ํา ระบบประปา การขยายเขตไฟฟ้า การก่อสร้างถนนลูกรัง และถนน คสล. ภายในบริเวณ
เมืองใหม่ช่องสะงํา เป็นต้น
๒.๓ สถานการณ์ด้านชายแดนกับประเทศกัมพูชา
๑) การค้าชายแดน
๑.๑) การเดินทางผ่านเข้าออกบริเวณด่านชายแดนถาวรช่องสะงํา
การผ่านเข้าออกบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงําของนักท่องเที่ยวและ ผู้ประกอบการค้า
ประจําปี ๒๕๕๔ ปรากฏว่า มี ชาวต่างชาติ เดินทางเข้าออกโดยใช้หนังสือเดินทาง เดินทางเข้า จํานวน ๙๗๑ คน
เดินทางออก จํานวน ๑,๐๖๙ คน คนไทย เดินทางเข้าออกโดยใช้หนังสือเดินทาง/ เอกสารควบคุม/ BORDERPASS
รวม เดินทางเข้า จํานวน ๒๘,๓๒๕ คน เดินทางออก จํานวน ๒๘,๕๘๘ คน คนกัมพูชา เดินทางเข้าออกโดยใช้
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หนังสือเดินทาง / เอกสารควบคุม / BORDERPASS รวม เดินทางเข้า จํานวน ๕๑,๘๘๘ คน เดินทางออก จํานวน
๕๑,๗๓๓ คน
ต่างชาติ
ชาวไทย
ชาวกัมพูชา
ปี หนังสือเดินทาง ลงชื่อในสมุดคุม หนังสือเดินทาง BORDERPASS ลงชื่อในสมุดคุม หนังสือเดินทาง
เข้า ออก
เข้า
ออก
เข้า ออก เข้า ออก
เข้า
ออก
เข้า ออก
๒๕๕๒ ๑,๔๔๖ ๑,๔๗๔ ๒๓,๗๔๕ ๒๓,๗๔๗ ๔,๑๗๒ ๔,๑๗๓ ๒๑ ๓๘ ๘๙,๙๗๗ ๘๙,๙๗๗ ๒๕๕๓ ๑,๒๑๔ ๑,๑๖๙ ๓๕,๓๕๐ ๓๕,๓๗๗ ๕,๕๕๗ ๕,๘๐๙ ๖
๘ ๖๘,๓๙๗ ๖๘,๓๕๗ ๔๙๓ ๕๐๙
๒๕๕๔ ๙๗๑ ๑,๐๖๙ ๒๑,๓๔๔ ๒๑,๔๘๔ ๖,๙๘๑ ๗,๑๐๔ ๐
๐ ๕๐,๕๖๗ ๕๐,๕๖๗ ๑,๓๐๑ ๑,๑๕๑

BORDERPASS
เข้า
ออก
๔๓
๔๐
๑๓
๑๔
๒๐
๑๕

ที่มา : สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองศรีสะเกษ
๑.๒) การค้าชายแดนบริเวณด่านชายแดนถาวรช่องสะงํา
ในด้ า นสถิ ติ ก ารค้ า ชายแดนบริ เ วณด่ า นถาวรช่ อ งสะงํ า มี แ นวโน้ ม จะสู ง ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๔๙ มีมูลค่าส่งออก - นําเข้ารวม ๒๙๑.๙๙๑ ล้านบาท ,ปี ๒๕๕๐ มูลค่ารวม ๕๓๗.๔๗๖
ล้านบาท , ปี ๒๕๕๑ มูลค่ารวม ๑,๔๒๕.๗๙๕ ล้านบาท , ปี ๒๕๕๒ มูลค่ารวม ๑,๐๙๐.๖๘๑ ล้านบาท ปี ๒๕๕๓
มูลค่ารวม ๗๕๔.๑๓๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๔ มูลค่ารวม ๒๒๔.๔๐๑ ล้านบาท และปี ๒๕๕๕ ( ๑ เดือน ) มูลค่า
รวม ๒๑.๓๖๘ ล้านบาท
สถิติข้อมูลการค้าชายแดนด่านถาวรช่องสะงํา ระหว่างปี ๒๕๔๔ - ๒๕๕๕
ปี
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕ (๑ เดือน)

มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)
๔๔.๒๕๔
๑๑.๘๘๖
๓๖.๗๘๙
๗๘.๘๑๑
๒๑๓.๓๓๑
๒๘๕.๓๘๒
๕๐๘.๓๘๘
๑,๓๖๘.๕๐๒
๙๐๕.๖๓๘
๗๒๐.๓๒๖
๑๙๙.๘๒๒
๒๐.๐๔๒

มูลค่านําเข้า (ล้านบาท)
๓.๘๕๓
๐.๖๐๒
๔๐.๗๙๓
๑๒๙.๒๓๐
๑๓๕.๘๑๓
๖.๖๐๙
๒๙.๐๘๘
๕๗.๒๙๓
๑๘๕.๐๔๔
๓๓.๘๐๕
๒๔.๕๗๙
๑.๓๒๗

มูลค่ารวม (ล้านบาท)
๔๘.๑๐๗
๑๒.๔๘๙
๗๗.๕๘๒
๒๐๘.๐๔๑
๓๔๙.๑๔๔
๒๙๑.๙๙๑
๕๓๗.๔๗๖
๑,๔๒๕.๗๙๕
๑,๐๙๐.๖๘๑
๗๕๔.๑๓๐
๒๒๔.๔๐๑
๒๑.๓๖๘

ที่มา : ด่านศุลกากรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
๒) ปัญหายาเสพติดและสิง่ ผิดกฎหมายทีล่ ักลอบเข้าตามแนวชายแดน
เนื่องด้วยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา
ในบริเวณพื้นที่อําเภอภูสิงห์ อําเภอขุนหาญ และอําเภอกันทรลักษ์ เป็นระยะทางรวม ๑๒๗ กิโลเมตร พื้นที่
ตลอดแนวชายแดนดังกล่าวเป็นระยะทางยาว จึงทําให้ยากแก่การตรวจสอบควบคุมได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงมี
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ปัญหาเรื่องยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายถูกลักลอบนําเข้าตามแนวตะเข็บชายแดน จังหวัดได้ให้ความสําคัญและ
พยายามหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติด สถิติการจับกุม
คดีอาชญากรรมสําคัญ จังหวัดศรีสะเกษอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีสถานการณ์เบาบางไม่รุนแรง
๓) กรณีพิพาทเกี่ยวกับแนวชายแดนที่ไม่ชัดเจน
ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวชายแดนที่ไม่ชัดเจนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
กั ม พู ชานั บเป็ นปั ญ หาระดั บ ประเทศที่ รั ฐ บาลทั้ง สองฝ่ายพยายามหาข้ อยุ ติม าโดยตลอด แต่ยั งไม่ ส ามารถ
ดําเนินการได้ ผลคืบหน้าต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการปราสาทเขาพระวิหาร ประเทศกัมพูชา
เสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แต่ความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่และท้องถิ่น จังหวัด อําเภอ ยังเป็นไป
ตามปกติ ไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก
๒.๔ ประเทศกัมพูชา “ ขุมทรัพย์ ” ที่ไม่ควรมองข้าม
๑) แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก “ ปราสาทนครวัด - นครธม”
ประเทศกัมพูชาเป็นสถานที่ตั้งของ “ อาณาจักรขอม ” ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่
มานับพันปี และยังมีร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง“ปราสาทนครวัด- นครธม”
สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเป็นจํานวนมาก
ปราสาทนครวั ด - นครธม จั ง หวั ด เสี ย มราฐ อยู่ ห่ า งจากจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
ไปทางด้านจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา อําเภอภูสิงห์ ตามเส้นทางถนนหมายเลข ๖๗ ผ่านอําเภออัลลองเวง
จังหวัดอุดรมีชัย ระยะทาง ๑๕๑ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ ๑.๓๐ ชั่วโมง จากจุดผ่านแดน
ถาวรช่องสะงํา จึงนับเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกฝ่ายควรตระหนักให้ความสําคัญ และร่วมสนับสนุนดําเนินการเชื่อมโยง
สัมพันธ์ที่ดีให้ประเทศประชาชนทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน
๒) ตลาดรองรับสินค้าทีส่ ําคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาค
ประเทศกัมพูชาได้รับความบอบช้ําจากผลของสงคราม จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูและ
พัฒนาในหลาย ๆ ด้าน แต่เนื่องจากประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่กําลังพัฒนา มีความขาดแคลนปัจจัยการผลิต
จํานวนมาก จึงมีความจําเป็นต้องนําเข้าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องอุปโภคบริโภค จํานวนมากจากภาย
นอกประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์และอยู่ใกล้ชิด เช่น วัสดุก่อสร้าง น้ํามันเชื้อเพลิงไก่พันธุ์
พื้นเมือง มะพร้าวน้ําหอม เป็นต้น ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่จะส่งสินค้าเข้าไปขาย เพื่อนํา
รายได้เข้าประเทศ
๓) ตลาดแรงงานราคาถูก
ชาวกัมพูชามีประชากร ๑๔.๘ ล้านคน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ ๗๐๙ ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ( ข้อมูล ธปท. สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีการศึกษาน้อย มี
อาชีพทางด้านเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นแรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ มีค่าจ้างแรงงานต่ําเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ดังนั้น จึงเป็นผลดีต่อภาคธุรกิจของประเทศไทย โดยอาจจะนําเข้า
แรงงานราคาถูกจากประเทศกัมพูชา เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรืออาจจะย้ายฐานการผลิตบางประเภทไป
ดําเนินการที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศได้ย้ายฐานการผลิตเข้าไปยังประเทศกัมพูชาเป็นจํานวน
มาก ประเทศจี น มู ล ค่ า ลงทุ น อั น ดั บ หนึ่ ง รองลงมา ได้ แ ก่ เกาหลี ใ ต้ มาเลเซี ย สหภาพยุ โ รป
สหรัฐอเมริกา ไทย ฯ
2.5 สิ่งที่จังหวัดศรีสะเกษต้องการให้เกิดขึ้น
1) ความร่วมมือแก้ไขปัญหาต่างๆตามแนวชายแดน
จากการที่ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ มี พื้ น ที่ ติ ด กั บ จั ง หวั ด อุ ด รมี ชั ย และจั ง หวั ด พระวิ ห าร
ประเทศกัมพูชา เป็นระยะทางรวม 127 กิโลเมตร จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามแนวชายแดน
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เช่น ปัญหาข้อพิพาทระหว่างทหารของทั้งสองฝ่ายเนื่องจากความไม่ชัดเจนของเขตแดน ปัญหายาเสพติด
และสิ่งผิดกฎหมายที่ผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น
ปั ญหาต่ า งๆที่ เกิ ดขึ้นดังกล่าว ส่ งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ ของประชาชนจั งหวัด
ศรีสะเกษ และชาวกัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษจึงต้องการให้มีการร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งในระดับ
รัฐบาล และในระดับพื้นที่
2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า
การผลักดันให้มีการเปิดด่านพรมแดนถาวรช่องสะงํา ทางด้านอําเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ กับอําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เมื่อปี 2546 วัตถุประสงค์ที่สําคัญประการ
หนึ่ง คือ การเปิดช่องทางการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศผ่านทางช่องสะงํา โดยทั้งจังหวัดศรีสะเกษ
และจังหวัดอัลลองเวง ต่างก็ได้พัฒนาเมืองใหม่ขึ้นในบริเวณใกล้ด่านพรมแดนถาวรช่องสะงํา เพื่อรองรับด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต
3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านทางจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา
การส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จังหวัดเสียมราฐประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ “ปราสาทนครวัด-นครธม” อนุสรณ์ที่แสดงถึงความ
ยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรู้จักและปรารถนาจะไปเที่ยวชม จึงมี
ความเหมาะสมที่จังหวัดศรีสะเกษ (ร่วมกับจ.บุรีรัมย์ สุรินทร์) จะร่วมกับจังหวัดเสียมราฐ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ในลักษณะ “เส้นทางอารยธรรมขอม” โดยอาจเริ่มต้นจากจังหวัดบุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ (ซึ่งมี
ปราสาทขอมโบราณตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป) แล้วเดินทางผ่านทางด่านพรมแดนถาวรช่องสะงํา ไปยังปราสาท
นครวัด - นครธม เนื่องจาก
1.1) จากด่านผ่านแดนถาวรช่องสะงํา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปยังปราสาท
นครวัด-นครธม จังหวัดเสียบเรียบ ประเทศกัมพูชา มีระยะทางเพียง 151 กิโลเมตร
1.2) ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกัมพูชาแบบให้เปล่าจํานวน 126
ล้านบาท ในการก่ อสร้างถนนลาดยางตามเส้นทางคมนาคมหมายเลข 67 ของประเทศกั มพูชา จากด่าน
พรมแดนถาวร ช่องสะงํา ถึงอําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ระยะทาง 15 กิโลเมตร และอนุมัติเงินกู้
ให้ แ ก่ ป ระเทศกั ม พู ช า จํ า นวน 1,300 ล้ า นบาท สํ า หรั บ การก่ อ สร้ า งถนนลาดยางจากอํ า เภออั ล ลองเวง
ถึงจังหวัดเสียมราฐ ระยะทางประมาณ 136 กิโลเมตร ซึ่งเสร็จเรียบร้อยเมื่อปี 2552 เส้นทางดังกล่าวจึงเป็น
เส้นทางไปยังปราสาทนครวัด-นครธม ที่ใกล้ที่สุดและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางที่สุด
ถนนหมายเลข 68 จากจั งหวัดสุริน ทร์ ช่องจอม อ.กาบเชิง-โอร์เ สม็ด อ.สําโรง
จ.อุดรมีชัย- กลอรันห์ จ.เสียมราฐ ระยะทาง 113 กม. มติครม. 28 กรกฎาคม 2552 อนุมัติงบช่วยเหลือ
แต่ไม่มีการดําเนินการเนื่องจากมีข้อขัดแย้ง
1.3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว ทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชาจะได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย
1.4) มติครม. 2 มีนาคม 2554 สนับสนุนแนวทางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพของประเทศ โครงการกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้พื้นที่หลัก 6 จังหวัด
(นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,ชัยภูมิ และอุบลราชธานี)
2.6 การบริหารจัดการและการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
1) องค์กรคณะกรรมการระดับต่างๆ
1.1) คณะกรรมการระดับอําเภอ จังหวัดมีพื้นที่ติดต่อกัมพูชา ได้แก่ อําเภอกันทรลักษ์
อําเภอขุนหาญ อําเภอภูสิงห์ โดยอําเภอแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อบริหารจัดการ เสริมสร้างกลไกความร่วมมือ
ในระดับท้องถิ่น กับเมืองท้องถิ่นของกัมพูชา เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มีความสัมพันธ์ความ
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ร่วมมือ ในด้านชายแดน การป้องกันปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ฯ อยู่แล้ว แต่อาจมีหรือไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานเป็นลายลักษณ์
อักษร
1.2) คณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีการแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการ จากตัวแทน
ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือ และหรือร่วมดําเนินการ
1.2.1) คณะที่ ป รึ ก ษาผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ มี 7 คณะ(ประกาศจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2553 )
1.2.2) คณะกรมการจั ง หวั ด ตาม พ.ร.บ. ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
พ.ศ.2534
1.2.3) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
1.2.4) คณะกรรมการ กรอ. จังหวัด
1.2.5) คณะกรรมการอํานวยการและบริหารจัดการพั ฒนาพื้นที่ช่องสะงําจังหวัด
ศรีสะเกษ (คําสั่งจังหวัดที่ 3934/2554 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554)
1.2.6) คณะทํางานจัดทําแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดศรีสะเกษ (คําสั่งจังหวัด
ที่ 68/2554 ลงวันที่ 13 มกราคม 2554)
1.3) คณะกรรมการอื่นๆ เช่น
1.3.1) คณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา โดยจัดให้มีการประชุมคณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ผลัดกันเป็นเจ้าภาพระหว่างกระทรวงมหาดไทยของราชอาณาจักรไทย
และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของประเทศกัมพูชา ซึ่งได้จัดมาแล้ว 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2542
ครั้งที่ 2 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2548
ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2549
การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้เกิดความร่วมมือทวิภาคีที่แนบแน่นใกล้ชิด ส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ประเทศและประชาชนทั้ ง สองฝ่ า ย 1 เสริ ม สร้ า งกลไกความร่ ว มมื อ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ของทั้ ง สองฝ่ า ย มุ่ ง เน้ น ความร่ ว มมื อ ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว และกีฬาในระดับจังหวัด
การประชุ ม มี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนฝ่ า ยไทย
และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา หัวหน้าคณะผู้แทน
ฝ่ายกัมพูชา เป็นประธานร่วม การประชุมมีกลุ่มเป้าหมายผู้ว่าราชการจังหวัดของไทย 7 จังหวัดชายแดน
ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี และผู้ว่าราชการจังหวัด
กัมพูชา 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระตะบอง เกาะกง โพธิสัต กรุงไพลิน บันเตียเมียนเจย อุดรมีชัย พระ
วิหาร เสียมราฐ และกรุงสีหนุวิลล์ เข้าร่วมประชุม
1.3.2) คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2
(ฝ่ายไทย) โดยมีแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ,สุรินทร์,ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เป็นรองประธาน และมีพาณิชย์จังหวัด 4 จังหวัด
เป็นกรรมการด้วย
การจัดตั้งคณะกรรมการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน โดยคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดให้มีการประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (ฝ่ายกัมพูชาด้านภูมิภาคทหารที่ 4 มาแล้ว 9 ครั้ง1
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ข้ อตกลงความร่ วมมือ การแลกเปลี่ย นเยี่ย มเยีย น พบปะ ประชุ ม ของผู้ บริ ห าร
เจ้าหน้าที่ระดับสูง คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ ทําให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือ มีข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ จังหวัดของสองประเทศ
(1) การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 2 วันที่ 5-6
มกราคม 2548 ได้เห็นพ้องร่วมกันในเรื่องต่างๆ2 เช่น การบริหารจัดการเดินทางข้ามแดน อาชญากรรมข้าม
ชาติ กลไกความร่วมมือระดับท้องถิ่น จุดผ่านแดนถาวร การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองคู่แฝดตามแผนปฏิบัติการ ACMECS (ศรีสะเกษ – เสียมราฐ สุรินทร์-อุดรมีชัย สระแก้วบันเตียเมียนเจย จันทบุรี-ไพลิน ตราด-เกาะกง)
(2) การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 3 วันที่ 5-7
กรกฎาคม 2550 ได้ประชุมปรึกษาหารือตกลงเห็นพ้องในประเด็นต่างๆ3 เช่น การบริหารจัดการเดินทางข้าม
แดน การปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนไทย-กัมพูชา การใช้บัตรผ่านแดน การอํานวย
ความสะดวกในการเดินทางข้ามของประชาชนและการขนส่งสินค้าข้ามแดน การใช้บัตรแบบเฉพาะสําหรับผู้
เดินทางข้ามแดนทุกวันหรือเป็นประจํา การเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้าม
ชาติ กิจกรรม ผิดกฎหมาย กลไกลความร่วมมือระดับท้องถิ่น (การจับกุมกักขังราษฎรของอีกฝ่ายหนึ่ง)การ
สถาปนาเมืองพี่
เมืองน้อง การสนับสนุนให้จังหวัดส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจสังคม และมาตรฐานการดําเนินชีวิตร่วมกันในพื้นที่ชายแดนของสองประเทศ
(3) การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 9 ระหว่าง
ฝ่ายไทย ด้านกองทัพภาคที่ 2 และฝ่ายกัมพูชา ด้านภูมิภาคทหารที่ 4 วันที่ 18 มิถุนายน 25494 เห็นชอบ
ร่วมกันในความร่วมมือทวิภาคี ในเรื่องต่างๆ เช่น เขตแดนทางบก การสัญจรข้ามแดน แรงงานลักลอบเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมาย การรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน การปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ของคนไทย คนกัมพูชา (การแจ้งข้อมูลของผู้ถูกจับกุม ผู้เสียชีวิต)
การปกป้ องปราบปรามยาเสพติ ดการเก็บกู้วัตถุทุ่นระเบิดในพื้ นที่ชายแดน ความ
ร่วมมือในการต่อต้านการก่อ
การร้าย การป้องกันปราบปรามการลักลอบสินค้าผิดกฎหมาย การป้องกัน
อาชญากรรมในพื้นที่ชายแดน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา การค้าชายแดน
การรักษาสภาพแวดล้อมตามแนวชายแดน การสาธารณสุขชายแดน การศึกษา การเกษตร
2) ข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับจังหวัดต่างๆในประเทศกัมพูชา
จังหวัดศรีสะเกษได้มีการติดต่อสัมพันธ์กับจังหวัดต่างๆของประเทศกัมพูชา ได้แก่
1.1) การประชุมร่วมระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทยกับจังหวัดอุดรมีชัย
จังหวัดพระวิหารและจังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่ 15 มกราคม 2545 โดยมีข้อสรุป
สําคัญ ดังนี้
1.1.1) เมื่ อ วั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2544 จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ (นายสุ จ ริ ต นั น ทมนตรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ) และจังหวัดอุดรมีชัย (นายไลย์ วีระ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย) มีบันทึก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อกั นที่ ร่ ว มมื อผลั กดั น ให้มี ก ารเปิดจุ ด ผ่านแดนถาวรช่ อ งสะงํา อํ าเภอภูสิ ง ห์ ที่จั งหวั ด
ศรีสะเกษ และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 ทั้งสองจังหวัดได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมที่ร่วมกัน
ผลักดัน ให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงําโดยเร็ว โดยมีสาระสําคัญให้ทั้งสองจังหวัดแต่งตั้งคณะทํางานสํารวจ
พื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนเพื่อร่วมกันสํารวจและกําหนดพื้นที่จัดทําผังชุมชนฯ
1.1.2) ความร่วมมือระหว่างจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดพระวิหาร ตามสรุปผลการ
ประชุมร่วม 15 มกราคม 2545 ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องกันที่จะให้มีการพัฒนาข้อประชุมความ
ร่วมมือกัน ในการที่จะเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวและการค้าช่องตาเฒ่า ตําบลเสาธงชัย อําเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กับตําบลกันตรวจ อําเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร
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1.2) การประชุมความร่วมมือ ระหว่าง คณะสํารวจพื้นที่บริเวณชายแดนช่องสะงํา
ราชอาณาจักรไทย-ช่องจวม ราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการกําหนดพื้นที่ดําเนินการเปิดจุดผ่อนปรน
ช่องสะงํา อําเภอภูสิงห์-อําเภออัลลองเวง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2545 การประชุมครั้งนี้มี( นายพิศ สายสิงห์
นายอําเภอภูสิงห์ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และนายยิ้ม ซาน นายอําเภออัลลองเวง เป็นหัวหน้าคณะฝ่าย
กัมพูชา)
1.3) บันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทย
กับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา
อํา เภอภู สิ ง ห์ – ช่ อ งจวม อํา เภออั ล ลองเวง เมื่ อ วั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2546 (นายถนอม ส่ง เสริ ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายไลย์ วีระ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย) ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในเรื่อง
1.3.1) การประสานงานและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.3.2) การกําหนดมาตรการบริเวณจุดผ่านแดน
1.3.3) การปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้า-ออก ของบุคคล
1.3.4) การปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้า-ออก ของยานพาหนะทั้งสองฝ่าย
1.3.5) ประเภทสินค้าที่ทําการซื้อขายกัน
1.4) การประชุ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง คณะผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
ราชอาณาจักรไทย และ คณะผู้ว่าราชการจังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วย ความร่วมมือ
เมืองคู่มิตร ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 (นายถนอม ส่งเสริม
ผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย นายอุง เอือน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเสียมราฐ
รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเสียมราฐ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชา) ดังนี้
1.4.1) การเป็นเมืองคู่มิตร (SISTER CITIES)
1.4.2) การส่งเสริมความมือ โดยทั้ง 2 จังหวัดมีความปารถนาดีที่จะส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นผลดีกับประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ดังนี้
(1) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า-การลงทุน
(2) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
3) การเชื่อมความสัมพันธ์ในลักษณะ “เมืองพี่ เมืองน้อง”
การพัฒนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร(Sister
Cities)
ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ
ราชอาณาจักรไทย และจังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้มีการดําเนินการพัฒนาความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
จากข้อ 2.7.2 ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และหรือความตกลง
ร่วมมือ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ ด้านสาธารณสุข/ด้านการค้า
การลงทุน/ ด้านการท่องเที่ยว /ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ดังนี้
1.1) มีการประชุมความร่วมมือระหว่างคณะผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักร
ไทย และคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือเมืองคู่มิตร (Sister
Cities) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 (นายถนอม ส่งเสริม ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอุง เอือน รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเสียมราฐ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเสียมราฐ)
1.2) ประชุมความร่วมมือเมืองคู่มิตร (Sister Cities) จํานวน 3 ครั้ง ได้แก่
- เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมซิตี้อังกอร์ จังหวัดเสียมราฐ (มีการแถลงการณ์
ร่วม 2 ฝ่ายที่ลงนามโดย นายสันทัด จัตุชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนาย ซึม สน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เสียมราฐ)
- ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร (Sister Cities) ระหว่าง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมซิตี้อังกอร์ จังหวัดเสียมราฐ (นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด
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ศรีสะเกษ Mr.Mao Vuthy รองผู้ว่าราชการจังหวัดเสียมราฐ) สรุปผลการประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
2550 ทั้งสองฝ่ายมีเจตนาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมืออย่างจริงจังฯ
- การประชุมพบปะหารือ วันที่ 5 สิงหาคม 2552 ณ ศาลากลางจังหวัดเสียมราฐ
(นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กับ นายซู ภิรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเสียมราฐ) ผลสรุป
จากการประชุมที่ทั้งสองฝ่ายมีเจตนาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในด้าน การค้า การลงทุน
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างจริงจังมากขึ้น ตามกรอบ ACMECS โดยมีการลงนามในบันทึกความ
ร่วมมือร่วมกันระหว่างสภาหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และสภาหอการค้าจังหวัดเสียมราฐ
1.3) การเชื่อมความสัมพันธ์ในลักษณะ “เมืองพี่ เมืองน้อง” (Sister City)
1.3.1) ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2553 จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ได้เดินทางไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับจังหวัดอุดรมีชัย
(นายเปง สุเคน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย) และจังหวัดเสียมราฐ (นายซู พิรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเสียม
ราฐ) ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการเดินทางไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับจังหวัดทั้งสอง ได้มีการปรึกษาหารือถึง
ความสัมพันธ์ความร่วมมือที่ดีมานาน ในด้านเศรษฐกิจ การเกษตร สาธารณสุข การค้าชายแดน โดยเฉพาะ
จังหวัดเสียมราฐ ซึ่งเป็นเมืองคู่มิตรกับจังหวัดศรีสะเกษ
1.3.2) ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2553 จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ได้เดินทางไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับจังหวัดพระวิหาร
ราชอาณาจักรกัมพูชา (นายอม มาลา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร)ในการเดินทางไปเชื่อมสัมพันธไมตรี
ดังกล่าว ได้มีการปรึกษาหารือถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองจังหวัดรวมทั้งด้านการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว
1.4 ระหว่ า งวั น ที่ 29-30 พฤศจิ ก ายน 2553 นายอม มาลา ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
พระวิหาร และคณะ ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่าย
จะร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าชายแดน และเชิญ
จังหวัดศรีสะเกษนําสินค้า OTOP ไปขายที่จังหวัดพระวิหาร(ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2554) และร่วมมือด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา เกษตร สาธารณสุข ฯลฯ
4) กิจกรรมความสัมพันธ์ความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกัมพูชาในด้าน
ต่างๆ อาทิ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม และกีฬา
1.1) ด้ า นสาธารณสุ ข การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ชาวกั ม พู ช าที่ เ ข้ า มารั ก ษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลตามแนวชายแดน (รพ.กันทรลักษ์ รพ.ขุนหาญ รพ.ภูสิงห์ และ รพ.ศรีสะเกษ ) ดังนี้
ปี 2551
- ผู้ป่วยนอก จํานวน 752 คน ค่าใช้จ่าย 609,825 บาท เก็บได้ 158,905 บาท
- ผู้ป่วยใน จํานวน 156 คน ค่าใช้จ่าย 2,399,198 บาท เก็บได้ 303,167 บาท
ปี2552
- ผู้ป่วยนอก จํานวน 521 คน ค่าใช้จ่าย 350,595 บาท เก็บได้ 20,096 บาท
- ผู้ป่วยใน จํานวน 80 คน ค่าใช้จ่าย 376,605 บาท เก็บได้ 7,000 บาท
ปี2553
- ผู้ป่วยนอก จํานวน 553 คน ค่าใช้จ่าย 433,266 บาท เก็บได้ 82,474 บาท
- ผู้ป่วยใน จํานวน 156 คน ค่าใช้จ่าย 826145 บาท เก็บได้ 229,419 บาท
(ข้อมูลสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
1.2) ด้านวิชาการ/การศึกษา ดังนี้
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1.2.1)โครงการโรงเรีย นพระราชทาน ณ ราชอาณาจัก รกัม พู ชา อบรมครูกั ม พูช า
เรียนระดับ ปวส. 3 คน (เริ่มปี พ.ศ. 2546) และรับนั กศึกษาต่อระดับ ปวช. จํ านวน 16 คน ระดับ ปวส.
จํานวน 8 คน (ปีการศึกษา 2550) โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
1.2.2) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ได้รับนักเรียนทุนพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่นักเรียนของวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักร
กัมพูชา จํานวน 3 คน ตั่งแต่ปีการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550 โดยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
1.2.3) โครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและกี ฬ ากั บ ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า
โดยสถาบั น การพลศึ ก ษาวิ ท ยาเขตศรี ส ะเกษ รั บ นั ก ศึ ก ษาจากกั ม พู ช า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและสุ ข ภาพ และคณะศิ ล ปศาสตร์ ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2550 และเสร็ จ สิ้ น
ในปีการศึกษา 2553 รวมระยะเวลา 4 ปี จํานวน 14 คน โดยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
1.2.4) โครงการทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แก่นักศึกษาราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งแต่ปี 2550-2553 จํานวน 4 รุ่น รวม 12 คน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ดังนี้
- รุ่นที่ 1 (ปี 2550) ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน
- รุ่นที่ 2 (ปี 2551) ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน
- รุ่นที่ 3 (ปี 2552) ระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน
- รุ่นที่ 4 (ปี 2553) ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน
1.3) ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
รัฐบาลไทย โดยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้จังหวัดศรีสะเกษ โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
- ปีงบประมาณ 2549 ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บนถนนหมายเลข 67 (ช่องสะงํา-อัลลองเวง เสียมราฐ) บ้านโอโกกีกันดาน ตําบลลุมโตง อําเภออัลลองเวง
จังหวัดอุดรมีชัย งบประมาณ 1 ล้ านบาท เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ประชาชน
ชาวกัมพูชา ในด้านการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยบันทึกความร่วมมือระหว่าง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ปีงบประมาณ 2550 ได้จัดทําโครงการพัฒนาเด็ก เคลื่อนที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บ้านโอโกกีกันดาน งบประมาณ 1.5 ล้านบาท เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก
- ปี ง บประมาณ 2552 ดํ า เนิน โครงการจัดตั้ งหมู่บ้า นนํ าร่อ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต
อยู่ดีมีสุข ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียงประชาชนชาวกัมพูชา งบประมาณ 1 ล้านบาท
1.4) ด้านคมนาคม
- ปี 2546 ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า ในการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมหมายเลข 67 ของประเทศกัม พูชาเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางจากจังหวัดศรีสะเกษ (ด่ านช่ องสะงํา) –
อําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ระยะทาง 15 กิโลเมตร งบประมาณ 126 ล้านบาท
- ปี 2549 ประเทศไทยได้อนุมัติเงินกู้ให้แก่ประเทศกัมพูชา จํานวน 1,300 ล้านบาท
เพื่อก่อสร้างเส้นทางคมนาคมหมายเลข 67 จากอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย – จังหวัดเสียมราฐ ระยะทาง
136 กิโลเมตร และได้มีพิธีเปิดใช้ถนนเส้นดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที 4 กรกฎาคม 2552
1.5) ด้านการค้า
ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2554 กรมการพั ฒนาชุมชนร่ วมกับจั งหวั ดศรี สะเกษ
ได้นําสินค้า OTOP
ไปร่วมจําหน่ายที่จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งสามารถจําหน่ายได้รวม
509,000 บาท ผลสําเร็จที่ได้รับ ผู้ประกอบการ OTOP ของไทยมีประสบการณ์และโอกาสในการนําสินค้า
OTOP ไปจําหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นโอกาสที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน
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1.6) ด้ า นอื่ น ๆ วั น ที่ 20 มกราคม 2554 จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ หอการค้ า จั ง หวั ด
และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสนับสนุนงบสมทบจัดซื้อเก้าอี้ มอบให้จังหวัดพระวิหาร จํานวนเงิน117,000 บาท
5) การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ใ นระดั บ พื้ น ที่ ร ะหว่ า งอํ า เภอชายแดนของจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
กับอําเภอชายแดนของประเทศกัมพูชา
การเชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศไทยกั บ ประเทศกั ม พู ช า นอกจากจะดํ า เนิ น การ
ในระดับรัฐบาล ระดับจังหวัดแล้วยังมีการสร้างความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ ระหว่างอําเภอชายแดนของ เช่น
1.1) การแข่งขันกีฬามิตรภาพเชื่อมสัมพันธ์เพื่อนบ้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเชื่อม
สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ นบ้ า นไทย-กั ม พู ช า เมื่ อ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 ณ ด่ า นถาวรช่ อ งสะงํ า อํ า เภอภู สิ ง ห์
โดยสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อําเภอภูสิงห์ และ อบต. ในพื้นที่
1.2) การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเชื่อมความสัมพันธ์ชายแดน 2 แผ่นดิน ไทย-กัมพูชา
(อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ-อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ด่านถาวรช่องสะงํา อําเภอ
ภูสิงห์ โดยสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อําเภอภูสิงห์ และ อบต. ในพื้นที่
1.3) จัดงานเทศกาลปีใหม่ ค.ศ. 2010 มิตรภาพไทย-กัมพูชา วันที่ 27 ธันวาคม 2552
โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สํ า นั ก งานท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด อํ า เภอภู สิ ง ห์ อบต. ในพื้ น ที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.4) โครงการความสัมพันธ์ระหว่างอําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักร
ไทย กั บ อํ า เภอจอมกระสาน จั ง หวั ด พระวิ ห าร ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า เมื่ อ วั น ที่ 13 เมษายน 2553
โดยอําเภอกันทรลักษ์
1.5) กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักร
ไทย กับอําเภอตรอเปียงปราสาท จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553
โดยอําเภอขุนหาญ
1.6) กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่าง
อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทย กับอําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักร
กัมพูชา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 โดยอําเภอภูสิงห์
1.7) โครงการทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี แ ละถวายเที ย นพรรษา 2 แผ่ น ดิ น (ไทย-กั ม พู ช า)
จ.ศรีสะเกษ ถวายเทียน พรรษาและผ้าอาบน้ําฝน วัดในอําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย จํานวน 14 วัด
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2553 โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
6) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1.1) ผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาชายแดนปัญหาพื้นที่ทับซ้อนบริเวณปราสาทพระวิหาร
จากกรณีความขัดแย้งพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรบริเวณปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งนําไป
สู่ความขัดแย้ง การสู้รบ บริเวณแนวชายแดน และนําไปสู่การปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารผามออีแดง
อําเภอกันทรลักษ์ ไม่ให้ประชาชนเข้าท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยทําให้เกิดผลกระทบต่อการค้าย่อยในพื้นที่
รวมทั้งผลกระทบการร่วมการค้าชายแดนช่องสะงํา อําเภอภูสิงห์ การท่องเที่ยวของจังหวัด ต่อมามีประกาศจาก
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ให้เปิดการท่องเที่ยวฯ ตั้งแต่วันที่ 20
พฤศจิกายน 2553 และประกาศฯ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์2554 ให้ปิดการท่องเที่ยวฯ อีก ตั้งแต่วันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2554 หลังจากมีสถานการณ์การสู่รบชายแดน เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ อําเภอกันทรลักษ์
ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้มีการเร่งแก้ไขปัญหาร่วมกันระดับรัฐบาลทั้งสองประเทศ
1.2) ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน สาธารณูปโภค กฎหมายระเบียบต่างๆ ด้านการค้า
การ
ลงทุน ประเภท ชนิด ปริมาณสินค้า ฯลฯ ของจังหวัดชายแดน ยังขาดการศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะ
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อํานวยประโยชน์ในการขอด้านความร่วมมือของภาครัฐ เอกชนทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายไทยจะเสียเปรียบ
ขาดข้อมูลในเชิงลึก
ข้อเสนอแนะ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถานทูต กงสุล รวมทั้งภาคเอกชน ให้ความร่วมมือ
สนับสนุน ศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูล
1.3) ข้อจํากัด ที่ระเบียบแนวทางปฏิบัติไม่ให้จังหวัดจัดทําแผนงาน จัดตั้งงบประมาณของ
จังหวัด ส่วนราชการระดับจังหวัดไปปฏิบัติงาน กิจกรรม ในลักษณะเมืองคู่มิตร ที่อํานวยเกิดประโยชน์ในด้าน
ความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านชายแดนได้
ข้อเสนอแนะ ส่วนกลางผ่อนคลายระเบียบฯ โดยอาจมีเงื่อนไขข้อจํากัดในด้านกิจกรรมปริมาณ
การใช้จ่าย
*********************************

