แผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
(พ.ศ. 2562 - 2564)

บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)
ในการบริหารงานทุกระดับบนโลกแหงการแขงขันไมวาภาครัฐหรือภาคธุรกิจ หรือการบริหาราชการ
แผนดินในปจจุบัน มักมุงเนนความสําเร็จในเชิงยุทธศาสตร ซึ่งนําไปสูก ารจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน
ในชวงเวลาตางๆ จนกระทั่งสําเร็จเปนยุทธศาสตรระดับกระทรวง กรม และสวนภูมิภาค
แผนยุทศาสตรการทองเที่ยวจังหวัด เปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยใหจังหวัดและสวนราชการ รวมถึงภาค
ธุรกิจ สามารถดําเนินงานดานการทองเที่ยวในระดับจังหวัดอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม เพื่อผลักดันให
เกิดความสําเร็จบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัดตามที่ระบุไวในแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวระดับจังหวัด และ
สอดคลองกับ 1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของจังหวัดศรีสะเกษ 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ) 3. ยุทธศาสตรกระทรวง
การทองเที่ย วและกี ฬา นโยบายของรัฐ บาล และ 4. แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแหง ชาติ ซึ่ง แผน
ยุทธศาสตรการทองเทีย่ วระดับจังหวัด จะประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน/กลยุทธ แผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป และมีขั้นตอนการดําเนินงานตามหลักเกณฑกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ประโยชนจากการจัดทําแนวทางแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวจังหวัด ทําใหมีแผนการดําเนินงานที่ใช
เปนแนวทางในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานการทอ งเที่ยวในระดับ จังหวัดที่มีความชัดเจน มีทิศ
ทางการดําเนินงานที่สอดคลองกัน และเปนแผนที่เกิดจากความตองการของชุมชนและทองถิ่นอยางแท จริง
มีตัวชี้วัดเพื่ อขับเคลื่อ นการดําเนินงานตามยุทธศาสตรใหบรรลุเ ปาประสงคมีการวางแผนใชทรัพยากรการ
ทอ งเที่ยวรวมกันเพื่อ กระจายตัวของนัก ทอ งเที่ยว และสรางความหลากหลายของรูป แบบกิจ กรรมการ
ทองเที่ยว
การดําเนินงานตามกรอบแนวทางดั ง กล าว จะทําใหได ผ ลสํ าเร็จ ของงาน คือ แผนยุท ธศาสตร
พัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายดานการทองเที่ยวใน
ระดับจังหวัด ภาคธุรกิจ ผูประกอบการ และประชาชน เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ
แผนยุทธศาสตรก ารทอ งเที่ยวระดับจังหวัดที่ส มบูรณ และผานความเห็นชอบแลวนั้น มักมีความ
เหมาะสมกั บ สถานการณ ป จ จุ บั น ในห ว งเวลาที่ ไ ด ดํ า เนิ น การอยู แต ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง มี ข อ สั ง เกต
ขอเสนอแนะ ตอแผนดังกลาวอีกมาก

.

บทนํา
สรางความเขาใจในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
การจัดทําแผนพัฒ นาการทอ งเที่ยวจัง หวัดหากเขาใจหลัก การเบื้อ งตนและขั้นตอนในการจัดทํา
คณะผูจัดทําจึงตองอธิบายหลักการ ขั้นตอน และกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
กอน เพื่อสรางความเขาใจในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
ประการแรก การจัดทํา แผนพัฒ นาการท อ งเที่ย วจัง หวั ดจะตองเขาใจถึง แผนในระดับ ชาติวา มี
ยุทธศาสตรใดบางที่มีความเกี่ยวของกับแผนของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาโดยตรง ทั้งนโยบายและแผน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและกีฬา เชน แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560–2564) ในระยะสั้น (2 ป) และระยะกลาง (3 ป)โดย
ผูจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดจะตองพิจารณาวายุทธศาสตรของกระทรวงมีความเกี่ยวของเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรของชาติอยางไร และผูทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดจะตองพิจารณาตอไปวายุทธศาสตร
ดังกลาวจะสามารถมีสวนชวยในการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดใหมีความเชื่อมโยงและสะทอนถึง
ดัชนีการแขงขันของการทองเที่ยวและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไดอยางไร แนนอนวาไมใชเรื่องที่งายแต
ผูทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดจะตองเขาใจถึงเปาหมายของแผนและยุทธศาสตรในระดับชาติ รวมถึง
แผนและยุทธศาสตรในระดับกระทรวง
ประการที่ส อง เมื่อผูทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจัง หวัดสามารถเชื่อ มโยงแผนและยุท ธศาสตรใน
ระดับชาติและระดับกระทรวงไดแลว สิ่งที่สําคัญลําดับถัดมา ก็คือ ผูจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
จะตองเขาใจถึงแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด ซึ่งประกอบไปดวยหลักการและเหตุผลของ
การจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด โดยหลักการและเหตุผลของการทําแผนจะตองเขาใจวาหลักการคือ
อะไร เหตุผลคืออะไร เชน
หลักการของการทําแผน คือ แผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดจะตองสามารถสรางกลไกหลักในการ
เปนหนวยงานประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค โดยใชแผนพัฒนา
การทองเที่ยวจังหวัดเปนสือ่ ในการในสรางทําความเขาใจความตองการในมิติของการทองเที่ยวของจังหวัดที่
สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล แผนชาติ และแผนกระทรวง และที่สําคัญที่สุดคือจะตองสามารถ
เชื่อมโยงกับ แผนพัฒ นาจัง หวัดเชิง บูร ณการ โดยเฉพาะแผนพัฒ นาจัง หวัดของกระทรวงมหาดไทย โดย
ขาราชการของกระทรวงทอ งเที่ยวและกีฬาในระดับ จัง หวัดยังสามารถดําเนินการประสาน สง เสริม และ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดภายใตแผนพัฒนา
จัง หวัดอีก ดวย โดยเฉพาะการจัดทํายุท ธศาสตรดานการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการของจัง หวัด เพื่อ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการทองเที่ยวและแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่
เหตุผลของการทําแผน เปนประเด็นที่สําคัญ เนื่องจากเหตุผลหรือสาเหตุของการจัดทําแผนเปน
แนวคิดของการจัดทําแผนจัง หวัดเพื่ อเปาหมายอะไร แนนอนวาเหตุผ ลของการจัดทําแผนที่สําคัญ ก็คือ
ตองการใหขาราชการระดับจังหวัดสามารถใชแผนเพื่อสะทอนถึงประสิทธิภาพและประสิท ธิผลของการใช
งบประมาณซึ่งสะทอนถึงการใชศักยภาพเชิงพื้นที่ในดานภูมิศาสตร คน และวัฒนธรรมในการสรางรายไดและ
ลดระดับความเหลื่อมล้ําเชิงพื้นที่ เนื่องจากภาคการทองเที่ยวเปนปจจัยสําคัญในการสรางรายไดของประเทศ
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ตามแนวคิดที่วาดวย “ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพชั้นนํา
ของโลกที่เติบโตอยางมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเปนไทย เพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจาย
รายไดสูประชาชนทุกภาคสวนอยางยั่งยืน”

ประการที่สาม โดยหลักการคือเมื่อเขาใจถึงการเชื่อมโยงแผนและยุทธศาสตร และเขาใจถึงหลักการ
และเหตุผลของการทําแผนแลว กระบวนการของการจัดทําแผนจึงเปนขั้นตอนที่นําไปสูเปาหมายของการทํา
แผนพัฒ นาการทอ งเที่ยวจังหวัด โดยแนวทางการจัดทําแผนพัฒ นาการทองเที่ยวจัง หวัดจะตองเขาใจถึง
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด (Process) ซึ่งสามารถแบงออกเปน 1. การรวบรวมขอมูล
เพื่อเตรียมการจัดทําแผนพัฒ นาการทอ งเที่ยวจัง หวัด 2. การวิเคราะหสภาพแวดลอ มดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยวจังหวัด การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของจังหวัด 3. การกําหนดวิสัยทัศน พันธ
กิจ วัตถุ ป ระสงค เปา หมาย และตัว ชี้วั ดของจั ง หวั ด เมื่อ มี ก ารกํ าหนดวิ สัยทั ศน พัน ธกิ จ วั ตถุ ป ระสงค
เปาหมาย และตัวชี้วัดของจังหวัด เสร็จเรียบรอยแลว ประเด็นตอมาในการทําแผน คือ การจัดทํายุทธศาสตร
การทองเที่ยวจังหวัด โดยยุทธศาสตรหมายถึงแผนการดําเนินงานที่รางขึ้นมาอยางเปนระบบ ซึ่งมีองคประกอบ
ตาง ๆ สัมพันธสอดคลองกัน เปนแผนที่มีวิสัยทัศนหรือภาพฝนทีว่ าดไว เปนการรวมจิต มีเปาประสงคอันแสดง
ถึงเจตจํานงรวมของทุกฝาย ผนึกพลังใจของทุกฝายเพื่อกระทําพันธกิจอันถือเปนหนาที่รั บผิดชอบ เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวและไดผลลัพธที่พึงประสงค ยุทธศาสตรที่ดีมาจากการวิเคราะหอดีต รูปจจุบัน เพื่อไล
ให ทั น อนาคต วิ เ คราะห ส ถานการณ ที่ ผ า นมา วิ เ คราะห ท รั พ ยากร ทุ น ต า ง ๆ อั น เป น ศั ก ยภาพหรื อ
ความสามารถที่ยังไมไดพัฒนาหรือยังพัฒนาไดไมเต็มที่ หรือที่ยังซอนเรนอยู ยุทธศาสตรที่ดีเปนผลที่เกิดจาก
กระบวนการวางแผนที่ดี การบริหารจัดการแผนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดเปนประสิทธิผลที่ปรากฏจริง เปน
แผนที่มีเปาประสงคดี กอใหเกิดการรวมใจ มีหลักการดีกอใหเกิดการรวมคิด มีสวนรวมของทุกฝายที่เกีย่ วของ
กอใหเกิดการรวมทํา และมีการแบงบทบาทหนาทีจ่ ัดการดี ขั้นตอนสุดทายของการทําแผนพัฒนาการทองเทีย่ ว
จังหวัด คือ การสรางแนวทางในการติดตามประเมินผล หรือ กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ประเมินประสิทธิผล โดยเริ่มจากการติดตามผลกอนและระหวางการปฏิบั ติงาน โดยประเมินจากแผนงาน/
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว และการติดตามผลภายหลังจากการดําเนินงานเสร็จ
สิ้นแลว หรื อ การประเมินผลสรุป รวม โดยจะตอ งประเมินผลสําเร็ จ ตามตัวชี้วั ดและเปาหมายของการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการและแผนยุทธศาสตร
กลาวโดยสรุป คือ การจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดจะตองคํานึงถึงการรวบรวมขอมูลเพื่อ
เตรียมการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการพัฒนาการทองเที่ยว
จัง หวัด การวิเ คราะห จุด แข็ ง จุด ออ น โอกาส และอุป สรรคของจัง หวั ด การกํ าหนดวิ สัย ทัศ น พัน ธกิ จ
วัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัด การจัดทํายุทธศาสตรก ารทองเที่ยวจัง หวัด และการกําหนดกลไกการ
ขับเคลื่อนและติดตามประเมิน อยางไรก็ตาม การจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดจะตองพิจารณาถึง
เนื้อหาสาระของแผน เพื่อใหสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายดานการทองเทีย่ วของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติภายใตวิสัยทัศนประเทศไทย รวมถึงยุทธศาสตรดานการ
ทองเที่ยว เชน นโยบายดานการทองเที่ยวของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ยุท ธศาสตรกระทรวงการ
ทอ งเที่ยวและกีฬา เปนตน รวมทั้ง สอดคลอ งกับ ศัก ยภาพ โอกาส สภาพปญ หา และความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด โดยรายละเอียดจะประกอบไป
ดวยเนื้อหาที่มีการระบุถึงกระบวนการขั้นตอนของการจัดทําแผนเพื่อใหผูอานแผนมีความเขาใจถึงที่มาของ
สาระที่อยูในแผนและสามารถนําแผนไปดําเนินการใหเกิดผลลัพธตามที่ตั้งไว และเปนไปในรูปแบบเดียวกัน
โดยแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด ประกอบดวย 3 สวนหลัก ดังนี้
สวนที่ 1 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด (Process)
สวนที่ 2 เนื้อหาสาระของแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด (Content)
สวนที่ 3 รูปแบบและเคาโครงของแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด (Template)
ทั้งสามสวน ลวนมีความสําคัญและเกี่ยวพันกันอยางหลีกเลี่ยงไมได สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จัง หวั ด (สทกจ.) จะตอ งให ความสําคั ญ ตั้ง แตแรกเริ่ ม ในการจั ดทํา แผนและควรจะตอ งดําเนิ นการตาม
กระบวนการจัดทําแผนพัฒ นาการทองเที่ยวจังหวัด (Process) ที่เหมาะสม เนื้อหาสาระ (Content) ใน
แผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดควรจะตองมีเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพ และสุดทายการนําเสนอแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวจังหวัด จะตองอยูในรูปแบบและเคาโครง (Template) ที่มีรายละเอียดถูกตอง ครบถวน มีลําดับ
ขั้นตอนที่สามารถนําไปปฏิบัตไิ ดงาย ตลอดจนมีเอกสารประกอบอยางสมบูรณ ซึ่งจะกลาวถึงในรายละเอียด
ของแตละสวน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
สวนที่ 1 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนา (Process)
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดมีการกําหนดกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดไว
ทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน เพือ่ ใหเปนแนวทางในการจัดทําแผนของแตละ สทกจ. มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมขอ มูล เพื่อเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาการทอ งเที่ยวจังหวัด การจัดทํา
แผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดจะตองมีการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เ กี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวจังหวัดนั้น ๆ ควรเปนขอมูลที่ทันสมัย ครบถวน และถูกตอง ซึ่งไดแก ขอมูลเชิงนโยบาย และขอมูล
ทั่วไปของจังหวัด
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
การจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดควรมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางแผนพัฒนาการทองเที่ยว
จังหวัด เพื่อทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลพื้นฐานของจังหวัด ขอมูลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัด
รวมทั้งรวบรวมปญหาและความตองการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดจากผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย (1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal
Environment) และ (2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของจังหวัด
ควรมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด และภาคีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยว
ของจังหวัด เพื่อประเมินวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ซึ่งแบงเปนปจจัย
ภายใน อันประกอบไปดวยการวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) การวิเคราะหจุดออน (Weakness) และปจจัย
ภายนอก อันประกอบไปดวยการวิเคราะหโอกาส (Opportunities) และการวิเคราะหอุปสรรค (Threats)
ของการทองเที่ยวของจังหวัด
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวิสัยทัศน พั นธกิจ วัตถุ ป ระสงค เปาหมาย และตัวชี้วัดเมื่อ ไดขอมูล ที่
เกี่ยวขอ งและผานการวิเ คราะหก ลั่นกรองเปนที่เรียบรอยแลว ควรพิจารณาทบทวน (Review) วิสัยทัศน
(Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค (Objective) เปาประสงค (Goals) เปาหมาย (Targets) และตัวชี้วัด
(Key Performance Indicators) พรอมการวิเคราะหเพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาดานการทองเที่ยว
จังหวัดใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํายุทธศาสตรการทองเที่ยวจังหวัดประเมินและจัดลําดับความสําคัญของประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด พรอมทั้งกําหนดกลยุทธและแนวทางการพัฒนาของแตละ
ประเด็ นยุท ธศาสตร เพื่ อ ใช เ ปนกรอบการจัดทํา ขอ เสนอแผนงาน/โครงการการพั ฒ นาตา ง ๆ บรรจุใ น
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวจัง หวัด และจัดทําขอเสนอโครงการ เพื่อขับ เคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ ที่
กําหนดไวในแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดหลังจากนั้น จึงประชุมคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
เพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดในทุกมิติการพัฒนา ภายใตกรอบวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ
(Mission) และประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) การพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
การนํา แผนพั ฒ นาการทอ งเที่ยวจัง หวัดไปสูก ารปฏิบัติเ ชิง บูร ณาการในทุก ภาคสว น โดยผานกลไกการ
ขั บ เคลื่ อ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลอย า งชั ด เจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยผ า นกระบวนการของ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการอยางตอเนื่อง
สวนที่ 2 เนื้อหาสาระของแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด (Content)
1. ดานนโยบาย
1.1) ใหนํานโยบายของรัฐบาลดานการทองเทีย่ ว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
การทองเที่ยวแหงชาติ ภายใตวิสัยทัศนประเทศไทย รวมถึงยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว เชน นโยบายดาน
การทองเที่ยวของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนตน มาเปน
กรอบหลักในการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
1.2) จะตองสอดคลองกับศักยภาพ โอกาส สภาพปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่นใน
จังหวัด จึงตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน โดยจัดการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนใน
จัง หวัด ตามกระบวนการประชาคมชุม ชน เพื่อ พิจ ารณาปญ หาและความตอ งการของประชาชน รวมทั้ง
รวบรวมความคิดเห็นจากอําเภอซึ่งจะประมวลขอมูลตามแผนชุมชน/แผนพัฒนาทองถิ่นมาเพื่อประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
1.3) มุงเนนการทํางานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวนโดยคํานึงถึง ความพรอมของทุกภาคสวน
(สวนราชการตาง ๆ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น รวมถึง ภาคเอกชนและภาคประชาชน/
ชุมชน) ในพื้นที่ และมีการประสานและเชื่อมโยงการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนเพื่อรวมกันวางยุทธศาสตร
การทองเที่ยวจังหวัดใหเหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด และความรวมมือในการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
1.4) ใหความสําคัญกับแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด ตองมีการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางจังหวัดตาง ๆ ในกลุมจังหวัดนั้นอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการพัฒนาและการกระจายความเจริญเติบโต
ระหวางจังหวัด และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอันจะกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนไดอยางทั่วถึง
ทุกจังหวัด สามารถแกปญหาในภาพรวมของกลุมจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และสนองตอบตอ
ความตองการในพื้นที่กลุมจังหวัดไดอยางแทจริง
1.5) แผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดจะตองมีความเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนงาน/
โครงการจะตองสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการทองเที่ยวจังหวัด รวมทั้งจัดทําโครงการที่มี
คุณภาพตามหลักเกณฑที่กําหนด

2. หลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด และการจัดทําแผนงาน/โครงการ
ประจําปของจังหวัด
2.1 ขอบเขตของแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
แผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดเปนแผนที่มุงการพัฒนาจังหวัดแบบองครวมที่ครอบคลุมทุกมิติใน
ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการ
ทองเที่ยว การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน การพัฒนาสินคาบริการและปจจัยสนับสนุน
การทองเที่ยว การสรางความเชื่อมั่นและสงเสริมการทองเที่ยว รวมทั้งการสรางสมดุลของการพัฒนาทั้งในมิติ
ของพื้นที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบ และกลุม นัก ทองเที่ ยว การสงเสริม กระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางโอกาสและอาชีพซึ่งตอบสนองตอความตองการของประชาชนในจังหวัด
2.2 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
ในการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด จะตองคํานึงถึงแนวทาง ดังนี้
1) ตองสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลดานการทองเที่ยว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ภายใตวิสัยทัศนประเทศไทย รวมถึงยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว
เชน นโยบายดานการทองเที่ยวของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา เปนตน รวมทั้งสอดคลองกับศักยภาพ โอกาส สภาพปญหา และความตองการของประชาชนในพื้นที่
2) ในการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดที่มีคุณภาพ จะตองผานกระบวนการเห็นชอบรวมกัน
ของทุกฝาย และแผนดังกลาวจะตองมีความชัดเจน ความเปนเหตุเปนผลของแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดที่
สอดคลอง เชื่อมโยงตั้งแตวิสัยทัศน (Vision) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) เปาประสงค (Goals)
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) คาเปาหมาย (Targets) กลยุทธ (Strategies) จนถึงแผนงาน/
โครงการ (Logical Framework) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) มีการกําหนดประเด็นปญหาและโอกาสการพัฒนาชัดเจนทั้งในเชิงของขนาด และพื้นที่
พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญของปญหาและโอกาสการพัฒนานั้น ๆ
(2) มีวัตถุประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจน สะทอนให
เห็นถึงการแกปญหา และการใชโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
(3) มีป ระเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒ นา และการแกไขปญ หาที่ตอบสนองกับ
วัตถุประสงค และเปาหมายของแผน โดยในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรจะตองมีการหาขอตกลง
รวมกันเพื่อยืนยันประเด็นยุทธศาสตรนั้น ๆ และเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน
(4) มีการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร
(5) มีแผนงาน/โครงการ ตอบสนองกับแนวทางพัฒนานั้น ๆ
3) ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดดําเนินการทบทวนยุทธศาสตรการทองเที่ยวจังหวัด โดยจัดทําแผนใน
ลักษณะตอเนื่อง ซึ่งจะตองมีการทบทวนและปรับปรุงใหทันตอสถานการณทุกป โดยอางอิงแผนพัฒนาการ
ทอ งเที่ยวแหงชาติ ระยะเวลา 5 ปในชวงนั้น เชน ถาป พ.ศ. 2560 จะทําครอบคลุม ป พ.ศ. 2560 –
2564 เปนตน
2.3 แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการ
1) แผนงาน/โครงการจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวจังหวัด
2) กําหนดโครงการที่จําเปนตองดําเนินการในแตละประเด็นยุทธศาสตร และแสดงใหเห็นถึงบทบาท
และความรับ ผิดชอบของผูมีสวนเกี่ยวของในแตล ะโครงการชัดเจน ไมซ้ําซอ น และสนับ สนุนกันระหวาง
กระทรวง กรม จังหวัด กลุมจังหวัด ทองถิ่น และภาคธุรกิจเอกชน โดยกําหนดวาโครงการใดที่ดําเนินการโดย

กลุมจังหวัด/จังหวัด โครงการใดที่ดําเนินการโดยกระทรวง กรม โครงการใดที่ดําเนินการโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือโครงการใดที่ดําเนินการโดยภาคธุรกิจเอกชนหรือรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และโครงการใดที่
ดําเนินการโดยชุมชน
ในการกําหนดโครงการและผูรับผิดชอบโครงการขางตนจะตองผานกระบวนการประชุมหารือรวมกัน
กับทุกภาคสวนเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและบูรณาการทํางานรวมกัน รวมทั้งเพื่อใหหนวยงานดังกลาวนําไปใช
ประกอบการจัดทําคําของบประมาณหรือจัดงบประมาณมาสนับสนุนและดําเนินกิจการของหนวยงานในพื้นที่
จังหวัด/กลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดตอไป
3) โครงการที่ดําเนินการโดยจังหวัด/กลุมจังหวัดตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดซึ่งจะจัดทําเปน
คําของบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด จะตองมีคุณภาพตามแนวทางดังนี้
(1) ความสอดคลองและเชื่อมโยง เปนโครงการที่ตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตรของจังหวัด สําหรับโครงการของกลุม จังหวัดจําเปนตองมีการหารือและยอมรับรวมกันของ
จังหวัดในกลุม เพื่อสรางความรวมมือในการในการขับเคลื่อนและเปนโครงการที่ใหผลประโยชนกับ
กลุมจังหวัด
(2) ความจําเปนของโครงการ เปนโครงการที่มีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อชวยพัฒนา
หรือ แกปญ หาที่เ กิดขึ้น และหากไมดําเนินการจะเกิดความเสียหาย หรือ เปนโครงการที่เ พิ่ม ขีด
ความสามารถในการแขงขันและนําไปสูก ารกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายไดให
จังหวัด/กลุมจังหวัด
(3) ความเหมาะสมและเปนไปไดของโครงการ ตองมีความเหมาะสมและเปนไปไดทั้งดาน
เทคนิค (วิธีการหรือรูปแบบที่ใชในการดําเนินการ) ดานกายภาพ (ความพรอมของพื้นที่ดําเนินงาน
บุคลากร การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการ) ดานงบประมาณ (ความสมเหตุสมผลของ
วงเงินกับประโยชนที่ไดจ ากการดําเนินโครงการ) ดานระยะเวลาที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ ภายใน
ปงบประมาณ รวมทั้งการวิเคราะหผลกระทบทางลบในการดําเนินโครงการ
(4) ความคุมคา ผลลัพธหรือประโยชนของโครงการที่ คาดวาจะไดรับทั้งดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเทีย่ วให
เกิดความยั่งยืน การพัฒนาสินคาบริการและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยว การสรางความเชื่อมั่นและ
สงเสริมการทองเที่ยว และการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว โดยเฉพาะในสวนของผลประโยชน
ที่กระทบในสวนของประชาชนในพื้นที่
2.4 การจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ
ใหจัดลําดับ ความสําคัญ ของแผนงาน/โครงการ ตามความเรง ดวนของจัง หวัด/กลุม จัง หวัด โดย
คํานึง ถึงผลผลิตที่ส อดคลองกับแผนพั ฒนาการทองเที่ยวแหง ชาติ และสอดรับ กับนโยบายรัฐบาลดานการ
ทองเที่ยว
2.5 ขอมูลรายละเอียดของแผนงาน/โครงการในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณของจังหวัด/กลุม
จังหวัด
1) โครงการจะตองมีรายละเอียดขอมูลที่ครบถวนตามแบบฟอรมที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กําหนด
2) โครงการจะตองมีร ายละเอี ยดประมาณการคาใชจายที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของ
คาใชจายได หากโครงการใดไมมีรายละเอียดประมาณการคาใชจาย โครงการนั้นจะไมไดรับการพิจารณา
3) โครงการจะตองมีรายละเอียดประมาณการรายไดที่จะไดรับ

4) กรณีเปนการขออนุมัติงบลงทุน หรือรายจายอื่นใดที่มีผลใหเกิดภาระดานงบประมาณในลักษณะ
ของคาใชจายที่จ ะตอ งตั้งงบประมาณทุก ป เชน คาใชจายดานการบริห ารจัดการ ดานการบํารุงรักษา ให
จังหวัด/กลุมจังหวัดแสดงถึงหนวยงานที่รับ ผิดชอบคาใชจ ายที่จ ะเกิดขึ้นในปตอไป รวมทั้งตองมีรางบันทึก
ขอตกลงระหวางจังหวัดกับหนวยงานดังกลาวในการขอตั้งงบประมาณ และการโอนทรัพยสินที่เกิดจากการ
ดําเนินโครงการตอไป
5) กรณีเปนโครงการกอสรางจะตองระบุความพรอมของพื้นที่ดําเนินงานรวมทั้งรูปแบบรายการ
โดยสังเขป
6) การจัดทําโครงการจะตองกําหนดหนวยงานรับผิดชอบโครงการที่เปนหนวยดําเนินโครงการนั้น
สวนที่ 3 รูปแบบและเคาโครงของแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด (Template)
การจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด ควรประกอบดวยเนื้อหาดังตอไปนี้
บทสรุปผูบริหาร(Executive Summary)
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ที่มา หลักการ และเหตุผล
1.2 แผนภาพกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
1.3 วิธีการดําเนินการ
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญดานการทองเที่ยวของจังหวัด
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของจังหวัด
2.2 ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวของจังหวัด
2.3 ผลการพัฒนาจังหวัดดานการทองเที่ยวในระยะที่ผานมา
บทที่ 3 การวิเคราะหเพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด
3.1 สถานการณการทองเที่ยวในปจจุบัน
3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของจังหวัด
3.3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
บทที่ 4 วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด
บทที่ 5 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวจังหวัด
บทที่ 6 กลไกในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดและการติดตามประเมินผล
6.1 กลไกในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
6.2 การติดตามประเมินผล
ภาคผนวก
สวนที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุมจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
- รายงานเอกสารการประชุ ม ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด ทํ า แผน เช น
กําหนดการประชุม เอกสารการบรรยาย เปนตน
- รายชื่อคณะกรรมการ / คณะทํางาน / ผูเขารวมประชุม
- ภาพประกอบการประชุม
- อื่น ๆ
สวนที่ 2 ขอมูลประกอบการวิเคราะห เชน กรอบยุทธศาสตรการทองเที่ยวจังหวัดหรือ
กลุมจังหวัด

บทที่ 1
ที่มา หลักการ และเหตุผล
1.1 ที่มา หลักการ และเหตุผล
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่สรางรายไดใหกับประเทศเปนจํานวนมากในแตละป โดยภาครัฐ
มุ ง หวั ง ให ก ารท อ งเที่ ย วเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการแก ไ ขป ญ หาเศรษฐกิ จ สร า งงานให กั บ ประชาชน
และเพิ่มรายไดใหกับประเทศ แมวาบางครั้งจะไดรับผลกระทบจากสถานการณรอบขางอยางหลีกเลี่ยงไมได
แต อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วนี้ ยั ง มี แ นวโน ม เติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ป การทอ งเที่ ย วเป น อุ ต สาหกรรม
ที่ ป ระกอบด ว ยธุ ร กิ จ หลายประเภท ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงและทางอ อ ม ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรง
ไดแก ธุร กิจ ดานการคมนาคมขนสง ที่พัก รานอาหาร รานขายของฝาก และธุรกิจ นําเที่ยว สวนธุร กิจ ที่
เกี่ยวของทางออม ไดแก การผลิตสินคา การจางแรงงาน เปนตน อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงเปนแหลงที่มา
ของเงิ น ตราที่ สํ าคั ญ ของประเทศ ในด า นการลงทุน ทางอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วนั้ น นอกจากจะสร า ง
ผลประโยชนใหกับประเทศแลวยังเปนการชวยสรางงาน สรางอาชีพใหกับประชาชนทําใหเกิดการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ดานสังคมการทองเที่ยวนับเปนการพักผอนที่ชวยลดความตึงเครียด พรอมสรางความ
เขาใจอันดีระหวางผูมาเยือนและเจาของทองถิน่ อีกดวย
ตามที่คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ (ท.ท.ช.) มีอํานาจและหนาที่หลักในการสงเสริม
การบริหารและพัฒนาการทองเที่ยว รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ซึ่ ง ที่ ผ า นมาได มี ก ารจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปแลว เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนการทองเที่ยวของประเทศใน
ระยะ ๕ ป โดยแผนพัฒนาการทองเที่ยวฉบับดังกลาวจะสิ้นสุดลงในป พ.ศ. ๒๕64 ซึ่งจากผลการดําเนินงาน
การใชแผนในปแรกนั้น แมจะประสบผลสําเร็จในการเพิ่มจํานวนและรายไดจากการทองเที่ยวแตยังประสบ
ปญหาและอุปสรรคสําคัญหลายประการ ประกอบกับสภาพและบริบทตางๆที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
ท อ งเที่ ย วมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ทั้ ง ป จ จั ย ภายใน เช น สถานการณ ก ารเมื อ งของประเทศ
นโยบายของภาครัฐ การปรับตัวของภาคเอกชน และปจจัยภายนอก เชน สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคาดหวังของนักทองเที่ยว แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมความรวมมือ และความสัม พันธร ะหวางประเทศ จึงนับเปนโอกาสอันดีที่จัง หวัดศรีส ะเกษจะได
กํา หนดวิ สัย ทั ศ น ก ารพั ฒ นาการท อ งเที่ ยวของจั ง หวั ด และแผนพั ฒ นาการท อ งเที่ย วจั ง หวั ดศรี ส ะเกษ
ใหสอดคลองกับสถานการณและกรอบแผนพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ เพื่อใหการทองเทีย่ วยังคงบทบาท
เปนตัวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ
การจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) จึงไดคํานึงถึงกรอบ
แผนพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทยในการพัฒนาภายใตกรอบการวิเคราะหแบบองครวม โดยสรุปจาก
การศึกษาขอมูลปฐมภูมิที่ไดสํารวจความเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงขอมูลทุติยภูมิ
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดมีการดําเนินการตาม ๕ ขั้นตอนหลัก ไดแก (๑) การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดในระยะที่ผานมา (๒) การศึกษาสภาพแวดลอมและบริบท
การทองเที่ยวของจังหวัดและประเทศ (๓) การทบทวนการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศคูแ ขงและประเทศ
ตนแบบรายสําคัญ (๔) การทบทวนนโยบายและแผนยุท ธศาสตรดานการทองเที่ยวของหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ (๕) การรับฟงความคิดเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคม ผานการสัมภาษณผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
ในสาขาการทอ งเที่ยว การจัดประชุม กลุม ยอยเพื่อรวบรวมขอ มูล ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูที่
เกี่ยวขอ งดานการทอ งเที่ยวจากทุก ภาคสวนในจังหวัด การจัดประชุม เพื่อ รับฟง ความคิดเห็นตอ ขอเสนอ
วิ สั ย ทั ศ น ก ารท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด และข อ เสนอร า งแผนพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ

(พ.ศ. 2562 – 2564) ทั้งนี้ ไดเนนกระบวนการทํางานที่ผา นการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ตลอดจนการทํางานผานกลไกการมีสวนรวมจากผูแทนของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในรูปแบบ
ของคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใหไดแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
ศรีสะเกษที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนอยางแทจริง
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษที่สอดคลองกับ แผนพัฒนาการทองเที่ยว
แหง ชาติ ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) พรอมทั้ง กําหนดหนวยงานที่จ ะตอ งรับ ผิดชอบในการจัดทํา
แผนงาน /โครงการที่ยังไมมีหนวยงานใดดําเนินการ และเชื่อมโยง/บูรณาการในระดับพื้นที่
2. เพื่อจัดแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวที่สนับสนุนยุทธศาสตรหลักของจังหวัด และจัดทําแผนพัฒนา
การทองเที่ยวจังหวัดที่สอดคลองกับตัวชี้วัดแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560 - 2564)
3. เพื่อวิเคราะหกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวระดับจังหวัด
4. เพื่อ จัดทําแผนพั ฒนาการทอ งเที่ยวระดับ จัง หวัดที่ตรงกับสภาพปญ หาและความตองการของ
ทองถิ่นอยางแทจริง
1.3นิยามศัพท
วิสัยทัศน (Vision) หมายถึงสภาพที่สวนราชการตองการเปนในอนาคตวิสัยทัศนอธิบายถึงทิศทางที่
สวนราชการจะมุงไปสิ่งที่สวนราชการตองการจะเปนหรือภาพลักษณที่สวนราชการตองการในอนาคต
พั นธกิ จ ( Mission) หมายถึ ง หน า ที่ โ ดยรวมของส ว นราชการพั น ธกิ จ เป น การตอบคํ า ถามว า
“สวนราชการตองการบรรลุอะไร” พันธกิจอาจกําหนดผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหรือกลุมเปาหมายที่
สวนราชการใหบริการความสามารถที่โดดเดนของสวนราชการหรือเทคโนโลยีที่สวนราชการใช
วัตถุประสงค (Objectives) หมายถึง สิ่งที่องคกรมุงหวังหรือตองการที่จะบรรลุในแตละดาน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Goal / Objective)หมายถึง จุดมุงหมายที่ชัดเจนของสวน
ราชการหรือการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง/การปรับปรุงที่สําคัญหรือความสามารถในการแขงขันหรือ
กลาวกวางๆเปนสิ่งที่สว นราชการตองบรรลุเพื่อรักษาหรือทําใหเกิดความสามารถในการแขงขันเปาประสงคเชิง
ยุท ธศาสตรจ ะกําหนดทิศ ทางระยะยาวของสวนราชการและเปนแนวทางในการจัด สรรทรัพ ยากรและ
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากรเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรเปนขอความเพื่อแสดงสิง่ ทีส่ วนราชการตองการให
บรรลุผลในแตละประเด็นยุท ธศาสตรซึ่ง ประกอบดวย “ตัวชี้วัด” และ “เปาหมาย” ที่มีความชัดเจนเปน
รูปธรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อใชประโยชนในการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Situation Analysis)คือ การประเมินสถานการณและแนวโนมตางๆที่
เกี่ยวกับการดําเนินการคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ มาคาดการณและจัดหมวดหมูใหเหมาะสมกับการ
กําหนดยุทธศาสตรดานการคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ โดยในการวิเคราะหจะครอบคลุมสถานการณ
ดานตางๆ ดวย เชนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีรูปแบบของการวิเคราะหที่อาจใช
การวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตรชาติ SMART PEST SIPOC ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ฯลฯ
การวิเคราะหเพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด โดยใช SWOT Analysis เปน
เครื่องมือพืน้ ฐานในการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตรขององคกร เพื่อใหผูบริหารไดทราบสถานภาพขององคกรวามี
จุดแข็งและจุดออนเปนอยางไร รวมทั้งไดประเมินปจจัยแวดลอมตาง ๆ จากภายนอกวาจะกอใหเกิดโอกาส
และขอจํากัดอยางไรตอองคก ร ทําใหผูบริหารทราบสถานะในดานตางๆ เพื่อใชเ ปนขอมูลพื้นฐานในการ
กําหนดทิศทาง และยุทธศาสตรขององคกรตอไป ทั้งนี้แนวคิดการวิเคราะหนี้ Albert Humphrey ไดนําเสนอ
แนวคิดในการวางแผนกลยุท ธที่เรียกวา SWOT Analysis โดยใหประเมินถึงปจจัยภายในและภายนอกของ
องคก รอยา งรอบคอบ ซึ่ ง ป จ จั ย ภายในประกอบดว ย การพิ จ ารณาถึง จุด แข็ ง ( Strength) และจุ ดอ อ น

(Weakness) และปจจัยภายนอกประกอบดวย โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Treat) การวิเคราะห SWOT
นี้ จะทําใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับองคกร โดยผลของการวิเคราะหจะทําใหส ามารถกําหนดแนวทางการ
พัฒนาองคกรไดแมนยํามากยิ่งขึ้น การวางแผนกลยุทธที่รัดกุมจะนําเอาผลการวิเคราะหมาพิจารณาตอดวย
เทคนิค TOWS ที่จะชวยใหสามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไดงาย ๆ ดังตอไปนี้
Strength + Opportunity
ควรดําเนินการเชิงรุก/ขยายผล
Weakness + Opportunity
ควรเรงพัฒนาและปรับปรุง
Strength + Treat
ควรจะดําเนินการอยางรัดกุม
Weakness + Treat
ควรจะตองระมัดระวัง/ตั้งรับ
ยุทธศาสตร (Strategies) หมายถึง แนวทางมาตรการหรือวิธีดําเนินงานที่สําคัญๆอันถือเปนกุญแจ
สําคัญตอการบรรลุผลตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ไดมีการกําหนดไวเปนการตอบคําถามวา “เราจะไปถึง
จุดหมายที่เราตองการไดอยางไร” รวมทั้ง เปนเงื่อนไขในการมอบหมายงานให “เจาภาพ” หรือหนวยงาน
ผูรับผิดชอบตางๆรับไปดําเนินการตอ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicator –KPIs)คือสิ่งที่บงชี้วา การดําเนินการ
บรรลุเปาหมายที่กําหนด ซึ่งจะประกอบดวยตัวชีว้ ัดและปริมาณความสําเร็จ ซึ่งการกําหนดเครื่องชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก สิ่ง ที่จําเปนที่สุดคือขอ มูลผลการดําเนินการในปจจุบัน และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของ
หนวยงานหลักที่เหนือกวา
กลยุทธ หมายถึ ง วิธีก ารที่จ ะทํ าใหจัง หวัดสามารถบรรลุเ ปาประสงคเ ชิง ยุท ธศาสตรไดอ ย างมี
ประสิทธิภาพ
โครงการ/แผนงาน หมายถึง แผนงานยอยที่ป ระกอบดวยกิจ กรรมรายละเอียดของวัตถุป ระสงค
เปาหมายระยะเวลาที่ดําเนินการสถานที่ผูรับผิดชอบวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินงานงบประมาณที่ใช
ตลอดจนผลผลิตและผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
การติดตาม หมายถึง กระบวนที่กระทําภายหลังที่โครงการดําเนินงานเสร็จสิ้นโดยมีเปาหมายเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในอนาคตซึ่งอาจติดตาม
หลังจากโครงการเสร็จ สิ้นไปแลว 3 เดือ น 6 เดือนหรือ 1 ปเปนตน การติดตามเปนกระบวนการวัดหรือ
ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการเปนระยะๆวามีการปฏิบัติงานจริงหรือไมกิจกรรมตางๆที่ดําเนินการและการ
นําทรัพยากรของโครงการมาใชในการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและระยะเวลาหรือกําหนดการที่
กําหนดไวในแผนหรือไม
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศเพื่อชวยใหผูบริ ห ารตัดสินใจอยางมี
ประสิทธิภาพสูงเปนการตรวจสอบความกาวหนาของโครงการหรือแผนงานตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของโครงการหรือ แผนงานนั้นๆวามีม ากนอ ยเพียงใดการประเมินผลเปนกระบวนการบง ชี้ถึง คุณคาของ
โครงการ/แผนงานกลาวคือแผนงาน/โครงการที่ไดดําเนินการแลวไดผลตามวั ตถุประสงคของโครงการและ
แผนงานหรือไมเพียงใดสามารถทําไดทั้งการประเมินกอนเริ่มโครงการการประเมินขณะที่แผนงาน/โครงการ
กําลังดําเนินการอยูและการประเมินผลแผนงาน/โครงการหลังจากการดําเนินงานไดสิ้นสุดแลว

1.4 แผนภาพกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

ทบทวนวิสัยทัศน

ทบทวนพันธกิจ
บุคลากรจาก
- สํานักงานจังหวัด
- สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัด (ผูรับผิดชอบ/ประสานการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยว)

ระดมความคิด
ภายในจังหวัด

บุคลากรจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น,หนวยงานที่เกี่ยวของ

SWOT Analysis
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

วิธีการ Log – Frame

เวทีระดมความคิดเห็น

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก

รางแผนยุทธศาสตร

ทิศทาง/แนวทางการดําเนินงาน

แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยว
ระดับจังหวัด
(พ.ศ.๒๕62-2564)

ปจจัยแหงความสําเร็จ – KSF
(Key Success Factor)
และตัวชี้วัดการดําเนินงาน –KPI
(Key Performance Indicators)
นโยบายที่เกี่ยวของ
- ระดับประเทศ
- ระดับภาค
- ระดับจังหวัดฯลฯ

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญดานการทองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ

สัญลักษณประจําจังหวัดศรีสะเกษ
ตราประจําจังหวัดศรีสะเกษ :

ตราประจําจังหวัดศรีสะเกษ คือ รูปปราสาทหิน 7 ชั้น และดอกลําดวน
มีใบ 6 ใบ ซึ่ง มีความหมายตอไปนี้ ปรางคกู หมายถึง ปราสาทหินและ
ปรางคกู ที่ มีอยู จํานวนมากในจั ง หวัด ดอกลํา ดวน หมายถึง ชื่อเดิม ที่
ปรากฏในตํานานเมือง คือ “เมืองศรีนครลําดวน”
ธงประจําจังหวัดศรีสะเกษ :
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา สีสม –ขาว มีรูปปราสาทหิน 7 ชั้น และดอกลําดวนมี
ใบ 6 ใบ อยูตรงกลางผืนผา
ตนไมประจําจังหวัดศรีสะเกษ : ตนลําดวน (Melodorum fruticosum)
ดอกไมประจําจังหวัดศรีสะเกษ : ดอกลําดวน
คําขวัญประจําจังหวัดศรีสะเกษ : แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลําดวน
หลากลวนวัฒนธรรม เลิศล้ําสามัคคี
สัตวน้ําประจําจังหวัดศรีสะเกษ: กบนา (Hoplobatrachus rugulosus)
2.1.1 ประวัติความเปนมาของจังหวัดศรีสะเกษ
หลักฐานประวัติความเปนมาทางโบราณคดีทางประวัติศาสตรในพื้นที่จงั หวัดศรีสะเกษแสดงใหเห็น
ถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษยในพื้นที่นี้ยอนหลังไปตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร (สมัยกอนที่จะมีการใชตัวอักษร
หรือภาษาเขียน จารึกเรื่องราวตางๆในสังคมมนุษย) แตไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีเพียงการจดบันทึกไวพอ
สังเขป และคําบอกเลาของผูส ูงอายุเลาสืบตอกันมา โดยนักประวัติศาสตรและนักโบราณคดีสันนิษฐานวา พื้นที่
ภาคอี ส านในป จ จุ บั น เคยเป น ที่ อ ยู ข องพวกละว า และลาว มี แ ว น แคว น อาณาเขตปกครองเรี ย กว า
"อาณาจักรฟูนัน"
ประมาณป พ.ศ.1100 พวกละวาที่เคยมีอํานาจปกครองอาณาจักรฟูนันเสื่อมอํานาจลง ขอมเขามามีอํานาจ
แทนและตั้งอาณาจักรเจนละหรืออิศานปุระขึ้น พวกละวาถอยรนไปทางเหนือ ปลอยใหพื้นที่ภาคอีสานรกราง
วางเปลาเปนจํานวนมากเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกลเคียงจึงถูกทิ้งใหเปนที่รกรางและเปนปาดง
ขอมไดแบง การปกครองเปน 3 ภาคโดยมีศูนยก ารปกครองอยูที่ล ะโว( ลพบุรี) พิม าย(นครราชสีม า)และ
สกลนคร มีฐานะเปนเมืองประเทศราช ขึ้นตรงตอศูนยกลางการปกครองใหญที่นครวัดในยุคที่ขอมเรืองอํานาจ
ศรีสะเกษนาจะเปนดินแดนแหงหนึ่งที่ขอมใชเปนเสนทางไปมาระหวางเมืองประเทศราชดังกลาวแลว เพราะ
ปรากฎโบราณสถานโบราณวัตถุของขอมซึง่ กรมศิลปากรสํารวจในจังหวัดศรีสะเกษเมื่อ พ.ศ.2512 จํานวน 15
แหง ไมรวมเขาพระวิหารซึ่งเปนเทวะสถานของขอมที่ยิ่งใหญแหงหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีปราสาทหินสระกําแพง
ใหญ สระกําแพงนอ ย ปราสาทลุมพุ ก ปราสาทบานทามจาน (บานสมอ) ปราสาทเยอ ปราสาทโดนต็วล
(ชองตาเฒา อ.กันทรลักษ) ซึ่งสันนิษฐานวาโบราณสถานเหลานี้มีอายุประมาณ 1,000 ปเศษ มีอยูตามทองที่

อําเภอตางๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ ขอมคงสรางขึ้น เพื่อเปนที่พักและประกอบพิธีทางศาสนาระหวางเดินทาง
จากนครวัด นครธมขามเทือกเขาพนมดงรักษมาสูศูนยกลางการปกครองภาคอีสานทั้ง 3 เมืองดังกลาวแลว
เมื่อขอมเสื่อมอํานาจลง ไทยเริ่มมีอํานาจครอบครองดินแดนเหลานี้ ขณะเดียวกันจังหวัดศรีสะเกษมี
สภาพเปนปาดงอยูนานเพราะแมแตส มัยกรุง ศรีอ ยุธยาตอนกลางก็มิไดบันทึกกลาวถึงจังหวัดศรีส ะเกษใน
เอกสารใด เพิ่งจะไดมีการบันทึกหลักฐานในพงศาวดารกลาวถึงเมืองสุรินทรดวย
สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาอาณาจั ก รไทยกว า งขวางมาก มี ช าวบ า นป า ซึ่ ง เป น
ชนกลุมนอย ( MINORITY TRIBE ) อาศัยอยูแถบเมืองอัตปอแสนแป แควนจําปาสักฝงซายแมน้ําโขง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปจจุบัน ชนพวกนี้เรียกตัวเองวา "ขา" สวย" "กวย" หรือ "กุย" อยูใน
ดินแดนของราชอาณาจักรไทย โดยสมบูรณ (เพิง่ เสียใหฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ.2436 หรือ ร.ศ.112) พวกนี้มีความรู
ความสามารถในการจับชางปามาเลี้ยงไวใชงาน ชาวสวยหรือชาวกวยไดอพยพยายที่ทํามาหากินขามมาฝงขวา
แมน้ําโขง เนื่องจากชาวเมืองศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน) ไดเขาไปตั้งถิ่นฐานแยงที่ทํามาหากิน ในป พ.ศ.
2260 ชาวสวยไดอพยพแยกออกเปนหลายพวกดวยกัน แตละพวกมีหัวหนาควบคุมมา เชน เซียงปุม เซียงสี
เซียงสง ตากะจะและเซียงขัน เซียงฆะ เซียงไชย หัวหนาแตละคนก็ไดหาสมัครพรรคพวกไปตั้งรกรากในที่ตาง
ๆ กัน เวียงปุม อยูที่บานที เซียงสีหรือ ตะกะอาม อยูที่รัตนบุรี เซี ยงสง อยูบานเมือลีง (อําเภอจอมพระ)
เซียงฆะ อยูที่สังขะ เวียงไชยอยูบานจารพัด (อําเภอศรีขรภูมิ) สวนตากะจะและเซียงขัน อยูที่บานปราสาท
สี่เ หลี่ ยมดงลํา ดวน (บ านดวนใหญปจ จุบัน ) พวกส วยเหลานี้ อ ยูร วมกั นเป นชุม ชนใหญ หาเลี้ ยงชี พดว ย
การเกษตรและหาของปามาบริโภคใชสอย มีการไปมาหาสูติดตอกันระหวางพวกสวยอยูเสมอ มีสภาพภูมิประ
เทสติดตอเขตกัมพูชา และมีเทือกเขาพนมดงรักเปนเสนกันเขตแดน ปาดงเขตนี้มีฝูงสัตวปาอุดมสมบูรณ โขลง
ชางพัง ชางพลาย ฝูงเกงกวาง ละมั่งและโคแดงอยูมากมายตามทุงหญาและราวปา เหมาะกับการทํามาหาเลี้ยง
ชีพของชาวสวยอยางยิ่ง
พ.ศ.2302 ปเ ถาะ จุลศัก ราช 1181 ตรงกับสมัยแผนดินพระบรมราชาที่ 3 หรือพระเจาอยูหัว
พระที่นั่งสุริยามรินทร (พระเจาเอกทัศน) กษัตริยองคสุดทายของกรุงศรีอยุธยา พระยาชางเผือกของพระองค
ไดแตกออกจากโรงชางตนในกรุงศรีอยุธยา เดินทางมาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โปรดใหทหารเอกคูพระทัยสอง
พี่ น อ ง (เข า ใจว า สมเด็ จ เจ า พระยามหากษั ต ริ ย ศึ ก พระนามเดิ ม ทองด ว ง และกรมพระราชวั ง
บวรมหาสุรสิง หนาท พระนามเดิม บุญมา) คุมไพรพล 30 นาย ออกติดตามผานมาแขวงพิม าย ทราบจาก
เจาเมืองพิม ายวา ในดงริม เขาพนมดงรักมีพวกสวยชํานาญในการจับ ชาง เลี้ยงชาง สองพี่นองกับ ไพรพ ล
จึงไดติดตามสองพี่นองไปเซียงสีไปที่บา นกุดหวาย (อําเภอรัตนบุรี) เซียงสีจึงไดพาสองพี่นองและไพรพลไปตาม
หาเซียงสง ที่บานเมืองลีง เซียงปุมที่บานเมืองที เซียงไชยที่บานกุดปะไท ตากะจะและเซียงขัน ที่บานโคก
ลําดวน เซียฆะที่บานอัจจะปะนึง (เขตอําเภอสังขะ) ทุกคนรวมเดินทางติดตามพระยาชางเผือก สองพี่นองและ
หัวหนาปาดงทั้งหมด ไดติดตามลอมจับพระยาชางเผือกไดที่บานหนองโชก ไดคืนมาและนําสงถึงกรุงศรีอยุธยา
ดวยความดีความชอบในครั้งนี้สมเด็จพระเจาอยูหัวสริยามรินทร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งใหหัวหนา
บานปาดงมีบรรดาศักดทั้งหมด ตากะจะหัวหนาหมูบานโคกลําดวน ไดเปนหลวงแกวสุวรรณเซียงขันไดเปน
หลวงปราบอยูกับตากะจะ
ในป พ.ศ.2302 นี้เอง หลวงแกวสุวรรณ(ตากะจะ) บานโคกลําดวนไดบรรดาศักดิ์เปนเปนพระยาไกร
ภักดีศรีนครลําดวนมีพระบรมราชโองการยกบานปราสาทสี่เ หลี่ยมดงลําดวน ซึ่งเดิม เรียกวา "เมืองศรีนคร
ลําดวน" ขึ้นเปนเมืองขุขันธแปลวา "เมืองปาดง" ใหพระยาไกรภักดีศรีนครลําดวนเปนเจาเมืองปกครอง
สมัยกรุงธนบุรี เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาในป พ.ศ.2310 แลว สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี พระเจา
ตากสินมหาราช ไดทรงกอบกูอิสรภาพและทรงตั้งกรุงธนบุรีเปนราชธานี พ.ศ.2321 ปจอ จุลศักราช 1140
กรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน)เปนกบฎตอไทย สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จเจาพระยา
มหากษัตริยศึก (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช) กับเจาพระยาสุรสียหเปนแมทัพยกขึ้นไป

ทางเมืองพิมาย แมทัพ สั่งใหเจาเมือ งพิ ม ายแตง ขาหลวงออกมาเกณฑกําลังเมืองประทายสมันต (จัง หวัด
สุรินทร) เมืองสังฆะ เมืองขุขันธ เมืองรัตนบุรี เปนทัพบกยกไปตีเมืองเวียงจันทน เมืองจําปาศักดิ์ ไดชัยชนะ
ยอมขึ้นตอไทยทั้งสองเมือง กองทัพไทยเขาเมืองเวียงจันทน ไดอัญเชิญพระแกวมรกต และพระบางพรอมคุม
ตัวนครจําปาศักดิ์ไชยกุมารกลับกรุงธนบุรี ในการศึกครั้งนี้เมื่อเดินทางกลับ หลวงปราบ(เซียงขัน) ทหารเอกใน
กองทัพ ไดหญิงมายชาวลาวคนหนึ่งกลับมาเปนภรรยา มีบุตรชายติดตามมาดวยชื่อทาวบุญจันทน
พ.ศ.2324 เมืองเขมรเกิดจราจล สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกกับพระยาสุรสีห ไดรับพระบรม
ราชโองการใหเปนแมทัพยกกองทัพไปปราบจราจลครั้งนี้ โดยเกณฑกําลังของเมืองปะทายสมันต เมืองขุขันธ
และเมืองสังฆะ สมทบกับ กองทัพหลวงออกไปปราบปราม กองทัพไทยยกไปตีเมืองเสียมราฐ กําพงสวาย
บรรทายเพชร บรรทายมาศ และเมืองรูงตําแรย(ถ้ําชาง) เมืองเหลานี้ยอมแพ ขอขึ้นเปนขอบขัณฑสีมา เสร็จ
แลวยกทัพกลับกรุงธนบุรี
เมื่อเสร็จสงครามเวียงจันทน และเมืองเขมรแลว ไดปูนบําเหน็จใหแกเจาเมืองปะทายสมันต เมืองขุ
ขันธ และเมืองสังฆะ เลื่อนบรรดาศักดิ์ใหเปนพระยาใหพระยาทั้งสามเมือง เจาเมืองขุขันธ ไดบรรดาศักดิ์ใหม
จากพระยาไกรภักดีศรีนครลําดวน เปนพระยาขุขันธภกั ดี ในปเดียวกันนั้นเอง พระยาขุขันธภักดี(ตากะจะ) ถึง
แกอ นิ จ กรรม จึง โปรดใหห ลวงปราบ (เซี ยงขัน ) ขึ้ นเป นพระยาไกรภั ก ดีศรี นครลําดวน เจาเมืองขุขัน ธ
ตอมาเมืองขุขันธที่บานปราสาทสี่เหลี่ยมดงลําดวนกันดารน้ํา พระยาไกรภักดีฯ จึงอพยพเมืองยายมาอยูบาน
แตระ ตําบลหวยเหนือ ที่ตั้งอําเภอขุขันธในปจจุบัน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ.2325 ปขาล จุลศักราช 1144 พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติพระยาไกรภักดีศรีนครลําดวน(เซียงขัน) ไดบรรดาศักดิ์เปนพระยา
ขุขันธภักดี ไดมีใบบอกกราบบังคมทูลขอตั้งทาวบุญจันทร เปนพระยาไกรภักดีศรีนครลําดวน ผูชวยเจาเมือง
อยูมาวันหนึ่ง พระยาขุขันธภักดี เผลอเรียกพระยาไกรภักดีฯ(บุญจันทร) วา"ลูกเชลย" พระยาไกรภักดีจึงโกรธ
และผูกพระยาบาทภายหลังมีพอคาญวน 30 คน มาซื้อโคกระบือที่เมืองขุขันธ พระยาขุขันธภักดีอํานวยความ
สะดวกและจัดที่พักใหญวนตลอดจนใหไพรนําทางไปชองโพย ใหพวกญวนนําโค กระบือไปยังเมืองพนมเปญได
สะดวก พระยาไกรภักดีฯ (บุญจันทร) ไดกลาวโทษมายังกรุงเทพฯ และโปรดเกลา ใหเรียกตัวพระยาขุขันธไป
ลงโทษและจําคุกไวที่กรุงเทพฯ แลวโปรดเกลาฯ ใหตั้งพระยาไกรภักดีฯ (บุญจันทร) เปนเจาเมืองขุขันธแทน
ในป พ.ศ.2325 นี้ พระภักดีภูธรสงคราม(อุน) ปลัดเมืองขุขันธ กราบบังคมทูลขอแยกจากขุขันธไปตั้ง
ที่บานโนนสามขาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกบานโนนสามขาขึ้นเปนเมือง "ศรีสระเกศ" ตอมาป พ.ศ.
2328ไดยายเมืองศรีสระเกศจากบานโนนสามขา มาตั้ง ณ บานพันทาเจียงอี อยูในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ทุกวันนี้
พ.ศ.2342 มีโปรดเกลาฯ ใหเกณฑกําลังเมือ งสุรินทร เมืองขุขันธเมืองสัง ฆะ เมืองละ 100 รวม
300 ยกทัพไปตีพมาซึ่งยกมาตั้งในเขตนครเชียงใหม กองทัพไทยมิทันไปถึง กองทัพพมาก็ถอยกลับ จึงโปรด
เกลาฯใหกองทัพไทยยกกลับ
พ.ศ.2350 ทรงพระราชดําริวา เมืองสุรินทร เมืองสัง ฆะ และเมือ งขุขันธ เปนเมืองเคยตามเสด็จ
พระราชดําเนินในการพระราชสงครามหลายครั้งมีความชอบมาก จึงโปรดเกลาฯ ใหทั้ง 3 เมือง ขึ้นตรงตอ
กรุงเทพฯ มีอํานาจชําระคดีไดเอง ไมตองขึน้ ตอเมืองพิมายเหมือนแตกอน
พ.ศ.2369 รัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เจาอนุวงศ เมืองเวียงจันทนแตงตั้งใหเจาอุปราช
(สีถาน) กับเจาราชวงศเมืองเวียงจันทน คุมกองทัพบกเขาตีเมืองรายทางเขามาจนถึงเมืองนครราชสีมา ฝาย
ทางเมือ งจําปาศักดิ์ เจานครจําปาศักดิ์ (เจาโย) เกณฑกําลังยกทัพมาตีเมือ งขุขันธจับพระไกรภัก ดีศรีนคร
ลําดวน (บุญ จันทร) เจาเมือ งขุขันธ กับ พระภักดีภูธรสงคราม (มานะ) ปลัดเมืองกับพระแกวมนตรี (ทศ)
ยกกระบัตรกับกรมการได ฆาตายทั้งหมด เจาเมืองสังฆะ และเมืองสุรินทรหนีไดทัน กองทัพจําปาศักดิ์ ตั้งคาย
อยูที่บานสมปอย แขวงเมืองขุขันธคายหนึ่ง และคายอื่น ๆ สี่คาย กวาดตอนครอบครัวไทยเขมรไปเมืองจําปา

ศักดิ์ จากนั้นมาเมืองขุขันธ ไมมีขาราชการปกครอง โปรดเกลาฯ ใหพระยาสังฆะ ไปเปนพระยาไกรภักดีศรีนคร
ลําดวนเจาเมือง ใหพระไชยเปนพระภักดีภูธรสงครามปลัดเมือง ใหพระสะเทื้อน (นวน) เปนพระแกวมนตรี
ยกกระบัตรเมือง ใหทายหลา บุตรพระยาขุขันธ(เซียงขัน) เปนมหาดไทยชวยกันรักษาเมืองขุขันธตอไป จากนั้น
มาไดมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงเจาเมืองและนามเจาเมืองหลายครั้ง
พ.ศ.2426 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระยาขุขันธ(ปญญา) เจาเมืองกับ
พระปลัด(จันลี) ไดนําชางพังสีประหลาดหนึ่งเชือกลงมานอมเกลาฯ ถวายที่กรุงเทพฯ
พ.ศ.2433 มีสารตราโปรดเกลาฯ ใหเมืองศรีสระเกศ(ชื่อเดิม) ไปอยูในบังคับบัญชาของขาหลวงใหญ
ไดโปรดใหหลวงจํานงยุทธกิจ(อิ่ม) กับขุนไผทไทยพิทักษ(เกลื่อน) เปนขาหลวงเมืองศรีสระเกศ
พ.ศ.2435 โปรดเกลาฯ ใหจัดรูปการปกครองแบบมณทลเมืองศรีสะเกศขึ้นอยูกับเขตมณฑลอีสาน
กองบัญชาการมณฑลอยูที่จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.2445 เปลี่ยนชื่อมณฑลอีสานเปน มณฑลอุบลมีเมืองขึ้น 3 เมือง คือ อุบลราชธานี ขุขันธ และ
สุรินทร ไมปรากฏชื่อเมืองศรีสะเกษ
สันนิษฐานวาเมือ งศรีสระเกศถูกยุบลงเปนอําเภอขึ้นกับเมืองขุขันธซึ่งเปนเมืองเกามาแตเดิม พ.ศ.
2447 ยายที่ตั้งเมืองขุขันธ (ซึ่งอยูที่บานแตระ ตําบลหวยเหนือ อําเภอขุขันธในปจจุบัน) มาอยูที่ตําบลเมือง
เกา(ปจจุบันคือตําบลเมืองเหนือในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษในปจจุบัน) และยังคงใชชื่อ"เมืองขุขันธ" ยุบ
เมือ งขุขันธเ ดิม เปนอําเภอหวยเหนือ (อําเภอขุขันธ ) ในปจ จุบันนี้ (สํานัก งานจัง หวัดศรีส ะเกษและศูน ย
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,2552)
ในป พ.ศ.2459 กระทรวงมหาดไทย มีประกาศใหเปลี่ยนชื่อเมืองทุกเมืองเปนจังหวัด เมืองขุขันธจึง
เปนเปนจังหวัดขุขันธ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2459 เปลี่ยนผูวาราชการเมืองเปนผูวาราชการจังหวัด
พ.ศ.2481 มีพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธ เปนจังหวัด ศรีสะเกษ ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา จนถึง
ปจจุบัน และมีชนเผาตาง ๆ ไดแก สวย เขมร ลาว และเยอ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ตราบเทาปจจุบัน

2.1.2ที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศและอาณาเขต
จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศไทยหรือเรียกวาอีสานใต
จัง หวัด ศรี ส ะเกษมีพื้ นที่ ป ระมาณ 8,839,976 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ 5,524,987.50 ไร
อยูระหวางเสนรุงที่ 14- 15 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 104 – 105 องศาตะวันออก อยูเหนือระดับน้ําทะเล
120 เมตรอยูทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนตประมาณ 571 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ
551 กิโลเมตร ลักษณะทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูงสลับทุงนามีภูเขาและปาไมอยู
ทางตอนใต และพื้นที่จะคอยๆ ลาดลงสูทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งเต็มไปดวย หวย คลอง หนอง บึง ตลอด

ระยะทางที่ลําน้ํามูลและลําน้ําชีไหลผาน สภาพดินรอยละ 60 เปนลักษณะดินรวนปนทรายที่มีการระบายน้ําดี
แตมีความอุดมสมบูรณต่ําและมีอําเภอที่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา 3 อําเภอ ประมาณ 127 กิโลเมตร
คือ อําเภอกันทรลักษณ 76 กิโลเมตร อําเภอขุนหาญ 18 กิโลเมตร และอําเภอภูสิงห 33 กิโลเมตร
(ภาพแผนที่จังหวัดศรีสะเกษ)

จังหวัดศรีส ะเกษ ตั้งอยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เรียกวา “อีสานใต” มีอาณาเขต
ติ ด ต อ
กั บ
จังหวัด

ใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ เขตอําเภอราษีไศล อําเภอศิลาลาด และอําเภอยางชุม นอย ติดตอกับจังหวัดยโสธร และ
จังหวัดรอยเอ็ด
ทิศใต เขตอําเภอภูสิงห อําเภอขุนหาญ และอําเภอกันทรลักษ ติดตอกับสหราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวัน ออก เขตอํ าเภอกั นทรลัก ษ อํ าเภอกั นทรารมย และอําเภอโนนคูณ ติด ตอกั บ จัง หวั ด
อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดเขตอําเภออุทุมพรพิสัย อําเภอปรางคกู อําเภอหวยทับทัน และอําเภอบึงบูรพ ติดตอ
กับจังหวัดสุรินทร

2.1.3. ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศรอนจัดในฤดูรอนและคอนขางหนาวจัดในฤดูหนาว สวนฤดูฝนตกหนักใน
เดือนกันยา โดยเฉลี่ยแลวปหนึ่งๆ จะมีฝนตกเฉลี่ย 100 วัน ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,200 – 1,400 มิลลิเมตร
ตอไป อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ
26 – 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธเฉลี่ยรอยละ 66 – 73
2.1.4. การปกครองและประชากร
จังหวัดศรีสะเกษ แบง การปกครองออกเปน 22 อําเภอ 204 ตําบล 2,633 หมูบาน (ขอมูล ณ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559) การบริหารราชการสวนทองถิ่น จํานวน 217 แหง ประกอบดวยองคการบริหาร
สวนจังหวัด 1 แหงเทศบาลเมือง 2 แหงเทศบาลตําบล 35 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 179 แหง
รายละเอียดดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22

อําเภอ
เมืองศรีสะเกษ
กันทรารมย
กันทรลักษ
ขุขันธ
ราษีไศล
อุทุมพรพิสัย
ขุนหาญ
ปรางคกู
ไพรบึง
ยางชุมนอย
หวยทับทัน
บึงบูรพ
โนนคูณ
ศรีรัตนะ
น้ําเกลี้ยง
วังหิน
วังหิน
ภูสิงห
เบญจลักษ
เมืองจันทร
พยุห
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศิลาลาด
รวม 22 อําเภอ

จํานวนตําบล
16
16
20
22
13
19
12
10
6
7
6
2
5
7
6
8
8
7
5
3
5
5
4
204 ตําบล

จํานวนหมูบาน
163
175
279
276
190
232
145
141
80
80
81
25
80
90
75
126
126
86
67
52
66
80
44
2,633หมูบาน

(ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ และสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ)

จังหวัดศรีสะเกษมีการปกครอง 2รูปแบบ คือการบริหารราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
ในจังหวัด ดังนี้
1. การจัดองคกรบริหารราชการสวนภูมิภาค มีหนวยงานราชการที่อยูในความควบคุมดูแล
ของผูวาราชการจังหวัด แบงออกเปน 2 สวน คือ หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคประจําจังหวัด และหนวย
ราชการบริหารสวนกลาง

2. การบริหารราชการสวนทองถิ่น จํานวน 217 แหง ประกอบดวย
- องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
- เทศบาลเมือง 2 แหง
- เทศบาลตําบล 35 แหง
- องคการบริหารสวนตําบล 179 แหง
ประชากรจังหวัดศรีสะเกษ
กลุมชาติพันธุในจังหวัดศรีสะเกษ มีชุมชนหลายกลุมตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูรวมกัน ทั้งนี้เปนผลมาจาก
การอพยพยายครัวเขามาของคนในกลุมชาติพันธุตางๆ ตั้งแตในอดีต ปจจุบันยังคงปรากฏลักษณะเฉพาะทาง
กายภาพและวัฒนธรรมของกลุมคนเหลานั้นอยู กลุมคนดังกลาวไดแก ชาวลาว ชาวเขมร ชาวกูย (หรือสวย
หรือกวย)และเยอ
ประชากรจังหวัดศรีสะเกษ ในป 2559 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,467,779 คน ชาย 733,110 คน
หญิง 734,669 คน (ขอมูลเดือน ณ กรกฎาคม 2559 )

กราฟแสดง ปรามิดโครงสรางประชากร จังหวัดศรีสะเกษ กรกฎาคม 2559

ตารางแสดง จํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือน
ขอมูล
จํานวนประชากร (คน)
จํานวนครัวเรื่อน(พัน
ครัวเรือน)

2554
2555
2556
2557
2558
1,452,203 1,458,370 1,462,028 1,465,213 1,468,798
350.18
356.37
362.19
367.44
308.93

ตารางแสดง ขอมูล จํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือนจังหวัดศรีสะเกษ ระหวางป 2547 - 2558

(ที่มา : www.thaienergydata.in.th)

แผนภาพแสดง การกระจายความหนาแนนของประชากรจังหวัดศรีสะเกษ

(ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2559)

2.1.5ดานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ มีโรงพยาบาล ขนาด 500 เตียง จํานวน 1 แหง โรงพยาบาล ขนาด 120 เตียง
จํานวน 1 แหง โรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง จํานวน 5 แหง โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง จํานวน 15 แหง
รวมจํานวนเตียงทั้งสิ้น 1,520 เตียง โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 44 เตียง 1 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล จํานวน 254 แหง สํานักงานสุขภาพชุมชน จํานวน 1 แหง ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 5 แหง
คลินิกเอกชน 204 แหง รานขายยา จํานวน 166 แหง
ตารางแสดง อัตรากําลังดานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ประเภท

จํานวน (คน)
สัดสวนตอประชากร
แพทย
173
1 : 8,490
ทันตแพทย
66
1 : 22,254
เภสัชกร
119
1 : 12,343
พยาบาล
1,408
1 : 1,043
เจาหนาที่สาธารณสุข
493
1 : 2,979
(ที่มา : งานการเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)

2.1.6 เศรษฐกิจ/การประกอบอาชีพ/รายไดหลัก/สินคาหลัก
ขอมูลภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดศรีสะเกษ ป พ.ศ. 2560
ภาวะเศรษฐกิจของจัง หวัดศรีส ะเกษ ป พ.ศ.2560 โดยรวมขยายตัว เมื่อเทียบกับ เดือ นเดียวกัน
ของปที่ผานมา จากเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด ดานอุปทาน ขยายตัว พิจารณาจาก ภาคเกษตรกรรม
ขยายตัวรอยละ 40.65 จากมูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น จากมูลคา ขาวนาป ยางพารา มันสําปะ
หลัง และหอมแดงเพิ่มขึ้น เปนหลัก ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว จากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ทุนจด
ทะเบียนโรงงานสะสม และปริมาณการใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ภาค
บริการและการทองเที่ยว ขยายตัว จากภาษีบํารุงทองถิ่นจากโรงแรม จานวนนักทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขา
พระวิหาร รวมทั้งจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขา – ออก ราชอาณาจักร เพิ่มขึ้น และดานอุปสงค ขยายตัว
พิจารณาจาก การบริ โภคภาคเอกชน ขยายตัว จํานวนรถยนตจ ดทะเบียนใหม จํานวนรถจัก รยานยนตจ ด
ทะเบียนใหม และปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือ นเพิ่มขึ้น โดยเปนการเพิ่ม ขึ้นตามรายไดเกษตรกรที่เ พิ่มขึ้น
ในขณะที่ การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มลดลงเล็กนอย การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว จากปริมาณการใชไฟฟ า
ภาคธุรกิจ จานวนธุรกิจจดทะเบียนใหม จากการที่ในพื้นที่จังหวัดยังคงไดรับความสนใจจากนักลงทุนอยาง
ตอเนื่อง การใชจายภาครัฐ หดตัวรอยละ 55.07 จากทั้งการเบิกจายรายจายประจําและรายจายลงทุนลดลง
จากวงเงินงบประมาณที่ไดรับลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา การคาชายแดน หดตัวรอยละ 20.45 จากมูลคา
การสง ออกลดลง โดยสินค าสง ออกที่สํ าคัญ ไดแก นา ผลไม เกลื อ รถยนตสํ าเร็จ รู ป น้ํ าผลไม ก ระปอ ง
ผงซักฟอก เปนตน สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก มันสําปะหลัง (มันเสน) พริกแหง มันสาปะหลัง (หัวมันสด) ชัน
นามันยาง เปนตน เสถียรภาพเศรษฐกิจ ภาคการเงิน ปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นรอยละ 7.06 ปริมาณสินเชื่อ
เพิ่มขึ้น
รอยละ 4.88
- GPP จังหวัดศรีสะเกษแบบปริมาณลูกโซป 2558 มีมูลคาเทากับ 58,407 ลานบาทหดตัวรอยละ
0.47 เมื่อเทียบกับป 2557
- สาขาการผลิตที่สําคัญคือสาขาเกษตรกรรมสาขาการศึกษาและสาขาการขายสงขายปลีกตามลําดับ
- รายไดประชากรเทากับ 56,137 บาทตอคนจานวนประชากร 1.040 ลานคนอยูลาดับที่ 70 ของ
ประเทศ
-

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดศรีสะเกษ แบบปริมาณลูกโซ ณ ราคาประจําป 2552 – 2558
จังหวัดศรีสะเกษ
2552 2553 2554 2555 2556
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (หนวย : ลานบาท) 43,04 51,08 54,54 60,73 65,11
8
0
5
4
4
อัตราการขยายตัว (รอยละ)
4.7
11.5
5.9
6.5
-2.8
รายไดเฉลี่ยตอคน (บาท/คน/ป)
39,47 48,40 51,78 57,81 62,17
3
2
8
3
1
จํานวนประชากร (1,000 คน)
1,091 1,055 1,053 1,051 1,047
(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)

2557 2558
59,74 58,40
1
7
-0.9
-0.5
57,23 56,13
2
7
1,044 1,040

โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษดานตางๆ
1. ภาคเกษตรกรรม
ภาคเกษตรกรรมโดยรวม มีมูลคา 34,263.71 ลานบาท ขยายตัว รอยละ 40.65 เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา จากมูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรม จํานวน 30,993.04 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 46.27 จากมูลคา
ขาวนาป ยางพารา มันสําปะหลัง และหอมแดงเพิ่มขึ้น เปนหลัก และมูลคาผลผลิตรวมดานปศุสัตว จํานวน
1,500.75 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.65 จากมูลคาผลผลิต โคเนื้อ สุกร และไก เพิ่มขึ้น ในขณะที่ มูลคา
ผลผลิตดานประมง จํานวน 1,769.92 ลานบาท ลดลงรอ ยละ 1.80 จากปริม าณการจับ สัตวน้ําจาก
ธรรมชาติ และปริมาณสัตวนาจากการเพาะเลี้ยงลดลงดังตาราง

2. ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมขยายตัว เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยในป 2560 มีโรงงานอุตสาหกรรมที่
จดทะเบียนใหม จํานวน 26 โรง เปนโรงงานทําวงกบประตูหนาตาง บานประตูหนาตาง และเครื่องเรือนจาก
ไมแปรรูป โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑคอนกรีต โรงงานทําไมวีเนียร และโรงงานฆาและ
ชําแหละ เปนหลัก มีมูลคาการจดทะเบียน 497.93 ลานบาท สง ผลใหมีจ านวนโรงงานสะสมในจัง หวัด
จํานวน 585 โรง มี ทุนจดทะเบีย นสะสม จํา นวน 13,780.85 ล านบาท และปริ ม าณการใชไ ฟฟ า
ภาคอุตสาหกรรม จํานวน 82.58 ลานกิโลวัตต/ชม. เพิ่มขึ้นรอยละ 5.36 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ตาม
ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น

3. ภาคบริการและการทองเที่ยว
ภาคการบริการและการทองเที่ยวของจังหวัดโดยรวมขยายตัว เมื่อเทียบกับปที่ผานมา พิจารณาจาก
ภาษีบํารุงทองถิ่นจากโรงแรมเพิ่ม ขึ้นรอ ยละ 15.45 จํานวนนัก ทอ งเที่ยวอุท ยานแหง ชาติเขาพระวิห าร
มีจํานวน 210,008 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.12 และจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขา - ออกราชอาณาจักร
จํานวน 396,902 ราย เพิ่มขึ้นรอยละ 2.33

4. ภาคการบริโภค
การบริโ ภคภาคเอกชนโดยรวมขยายตัวเมื่อ เทียบกับ ปผา นมา พิจ ารณาจากเครื่ อ งชี้ก ารบริโ ภค
ภาคเอกชน ไดแก จํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลจดทะเบียนใหม จํานวน 2,060 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.33
จํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม จํานวน 21,937 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.00 และปริมาณการใชไฟฟา
ของครัวเรือ น จํานวน 423.02 ลานกิโ ลวัตต/ชม. เพิ่ม ขึ้นรอ ยละ 3.36 โดยเปนการเพิ่มขึ้นตามรายได
เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจัดเก็บไดจํานวน 523.27 ลานบาท ลดลงรอยละ
4.59

5. ภาคการลงทุน
การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมขยายตัว เมื่อเทียบกับปที่ผานมา พิจารณาจากการใชไฟฟาภาคธุรกิจ
281.36 ลานกิโ ลวัตต/ชม. เพิ่ม ขึ้นรอยละ 2.57 จํานวนธุรกิจที่จดทะเบียนใหม จํานวน 299 ราย รวม
เงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 528.78 ลานบาท จากการที่ในพื้นที่จังหวัดยังคงไดรับความสนใจจากนักลงทุน
อยางตอเนื่อง ในขณะที่ ปริมาณจํานวนรถยนตพาณิชยจ ดทะเบียนใหม จํานวน 4,001 คัน ลดลงรอยละ
5.06

6. ภาคการใชจายภาครัฐ
การใชจายภาครัฐโดยรวมหดตัวรอ ยละ 55.07 เมื่อ เทียบกับ ปที่ผานมา โดยมีก ารเบิก จายเงิน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,780.27 ลานบาท จากการเบิกจายงบประจํา จํานวน 4,221.25 ลานบาท ลดลง
รอยละ 62.14 และการเบิกจายงบลงทุน จํานวน 3,559.01 ลานบาท ลดลงรอยละ 42.28 จากวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา

7. ภาคการคาระหวางประเทศ
มูลคาการคาชายแดนไทย–กัมพูชา มีมูลคา 837.65 ลานบาท เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ลดลงรอยละ
20.45 จากการสงออกมีมูลคาลดลง สงผลใหดุลการคาเกินดุล 124.51 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
มูลคาการสงออก จํานวน 481.08 ลานบาท ลดลงรอ ยละ 47.16 สินคาสง ออกที่สําคัญ ไดแก
น้ําผลไม เกลือ รถยนตสําเร็จรูป น้ําผลไมกระปอง ผงซักฟอก เปนตน
มูลคาการนําเขา จํานวน 356.57 ลานบาท เพิ่มขึน้ รอยละ 150.05 สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก มัน
สําปะหลัง (มันเสน) พริกแหง มันสาปะหลัง (หัวมันสด) ชัน นามันยาง เปนตน

8. ภาคการเงิน
ปริมาณเงินรวมทั้ง จังหวัดเพิ่ม ขึ้นเมื่อเทียบกับ ปที่ผานมา พิจ ารณาจาก ปริม าณเงินฝาก จํานวน
53,765.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.06 จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินฝาก ธนาคารพาณิชย และ ธกส.
ปริมาณสินเชื่อ จํานวน 101,476.16 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.88 จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสินเชื่อ
ธนาคารพาณิชย และ ธกส. สําหรับอัตราปริมาณสินเชื่อสะสมเปนรอยละ 188.74 ของเงินฝากสะสม

การประกอบอาชีพ
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษมีการขยายตัวอยางตอเนือ่ งเนื่องจากประชากรสวนใหญประกอบ
อาชีพดานการเกษตรกรรมสภาพเศรษฐกิจ สวนใหญจึง ขึ้ นอยูกับ ปริ ม าณและระดับ ราคาของพืชผลทาง
การเกษตรในแตละปอยางไรก็ตามตัง้ แตป 2546 เปนตนมาภาคการเกษตรมีผลผลิตออกสูตลาดเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะผลไมเริม่ มีผลผลิตออกสูทองตลาดดวยราคาผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักปรับตัวลดลงขณะที่ดานการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นเชนกันดานการใชจายเพื่อการบริโภคของประชาชนขยายตัวเล็กนอย

ตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ของรัฐบาลการลงทุนภาคเอกชนหดตัวเนื่ อ งจากปญ หาความขัดแยง ทาง
การเมือ งส ง ผลกระทบต อ ความเชื่ อ มัน ของนัก ลงทุน ดา นการลงทุ นภาคอุต สาหกรรมมีจํ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรม 423 โรงงานทุนจดทะเบียนจํานวน 3,294.687 ลานบาทผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่ น
(OTOP) จังหวัดศรีสะเกษมีรายไดจากการจําหนายสินคา OTOP ปละประมาณ 1,356.798 ลานบาทในดาน
ภาคการคาชายแดนจังหวัดศรีสะเกษมีอาณาเขตติดตอกับประเทศกัมพูชาและมีจุดผานแดนถาวรชองสะงํา
อําเภอภูสิงหจังหวัดศรีสะเกษซึง่ เปนจุดผานแดนถาวรที่เปนเสนทางสําคัญในการทองเที่ยวการคาการลงทุน
ทัง้ นีส้ ถานการณการคาชายแดนบริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํานับตัง้ แตป 2544 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
มีมูลคาการคาในแตละปเพิ่มสูงมากโดยในป 2544 มีมูลคารวม 48.107 ลานบาทและในปพ.ศ. 2552 มี
มูลคารวม 1,090.681 ลานบาท
พืชเศรษฐกิจจังหวัดศรีสะเกษ
ประชากรจัง หวัดศรีส ะเกษสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมจะเห็นไดจ ากครัวเรือ น
เกษตรกรมีถึง 176,439 ครัวเรือนจํานวนเกษตรกร 1.1 ลานคนสภาพทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยูกับปริมาณ
ผลผลิตและระดับ ราคาพื ช ผลทางเศรษฐกิจ พืชผลหลัก ทางเศรษฐกิจ ไดแกข าว,มันสําปะหลัง ,หอมแดง,
กระเทียม,ขาวโพด,ปอแกว,ถั่วลิสงสวนอาชีพที่สําคัญรองลงมาคืออุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการ
แปรรูปผลผลิตการเกษตรการคาและการบริการในปพ.ศ.2539 จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นทีท่ างการเกษตรคิดเปน
รอยละ63.37 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด พืชผลทางเศรษฐกิจที่สําคัญมีดังนี้
1. ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญทํารายไดมากเปนอันดับ 1 ของจังหวัดมีการเพาะปลูกทุกอําเภอผลผลิต
ทั้งขาวเหนียวและขาวเจาประมาณรอยละ 86.64 เปนขาวเจาซึง่ เปนขาวหอมมะลิที่ปลูกไดดีในเขต
ดิน เค็ ม บริเ วณทุง กุล าร อ งไห ป ริ ม าณผลิ ตข าวของจั ง หวัด ศรี ส ะเกษอยู อัน ดับ ที่ 7 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พื้ นที่ที่ป ลูก ขาวมากไดแก อําเภอขุขันธ,อําเภอเมือ ง,อําเภอราษีไศล,อําเภอ
อุทุมพรพิสัย,อําเภอไพรบึง,อําเภอกันทรลักษ,อําเภอกันทรารมย,อําเภอปรางคกูและอําเภอวังหินการ
ทํานาไดพัฒนาจากการทํานาดําเปนนาหวานซึ่งทําใหเวลาการทํานาลดลงแตเพิ่มคาใชจายคือยาฆา
หญาทีกอใหเกิดผลเสียตอสภาพ
2. ขาวโพดสวนมากเปน ขาวโพดเลี้ย งสัต วผ ลิ ตเพื่ อการคา ผลิต ได ม ากเปน ลําดั บ ที 5 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณการผลิต 450 กิโลกรัมตอไรปลูกมากที่อําเภอกันทรลักษอ .ศรีรัตนะ
อําเภอขุนหาญและอําเภอน้ําเกลี้ยง
3. มันสําปะหลัง ผลิตไดม ากเปนอั นดับที่15 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกมากที่อําเภอภูสิง ห
อํ า เภอขุ น หาญ อํ า เภอกั น ทรลั ก ษ อํ า เภอศรี รั ต นะ อํ า เภอกั น ทรารมย อํ า เภอ ขุ ขั น ธ
และอําเภอน้ําเกลี้ยง
4. หอมแดงจังหวัดศรีสะเกษผลิตหอมแดงไดมากเปนอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของ
ประเทศ (จุฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย , 2539 : 5-3) โดยผลิ ตไดร อ ยละ 98ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประมาณรอยละ 40 ของประเทศปลูกมากที่อําเภอยางชุมนอยอําเภอราษี
ไศลอําเภอกันทรารมยอําเภอกันทรลักษอําเภอเมืองและอําเภอวังหินการปลูกหอมแดงขึ้นอยูกับภาวะ
อากาศเพราะหอมแดงชอบอากาศหนาวอําเภอยางชุมนอยจึงเปนแหลงผลิตทีใ่ หญทสี่ ุด
5. กระเทียม จังหวัดศรีสะเกษปลูกไดมากเปนอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกมากทีอ่ ําเภอ
กันทรลักษ อ.ศรีรัตนะ อ.ขุนหาญ และอําเภอกันทรารมย

6. ปอแก ว ผลิ ต ได ม ากเปน อั นดั บ ที่ 2 ของภาคตะวั นออกเฉีย งเหนื อ ปลูก มากที่ อํ าเภอศรี รัต นะ
อําเภอเบญจลักษณ อําเภอภูสิงห อําเภอยางชุมนอย อําเภอขุนหาญ และอําเภอกันทรลักษ
7. ถั่ว ลิ ส ง ผลิ ต ได ม ากเป นอั น ดับ ที่ 3 ของภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือ ปลู ก มากที่ อํา เภอศรีรั ต นะ
อําเภอเบญจลักษณ อําเภอขุนหาญ อําเภอภูสิงห อําเภอยางชุมนอย และ อําเภอกันทรลักษ
8. พื ช ทางเศรษฐกิ จ อื่ น ๆ นอกจากที่ ก ล า วมาแล ว ยั ง มี ก ารปลู ก ยางพาราในอํ า เภอกั น ทรลั ก ษ
อําเภอขุนหาญ อําเภอศรีรัตนะ นอกจากนี้ยังมีมะละกอเงาะ กลวยน้ําวา ทุเรียน มะมวง สมโอ ที่ปลูก
ไดผลดี
การคาชายแดน
จังหวัดศรีสะเกษเปนจังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย และมีจุดผานแดน
ถาวรชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปนจุดผานแดนถาวรที่เปนเสนทางสําคัญในดานการคา การ
ลงทุน และการทองเที่ยว ซึ่งสถานการณการคาชายแดนบริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา นับตั้งแตป พ.ศ.
2548 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน มีมูลคาการคาในแตละปมีแนวโนมเพิ่มสูงมาก โดยในป พ.ศ.2558 มีมูลคา
รวม 1,038.31 ลานบาท (มูลคาการสงออก 836.07ลานบาท มูลคาการนําเขา 202.24 ลานบาท)
ตารางแสดง สถิติการคาชายแดนไทย-กัมพูชา ณ จุดผานแดนถาวรชองสะงํา (มูลคา : ลานบาท)
สถิติการคาชายแดนระหวางไทย-กัมพูชา ณ จุดผานแดนชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2559
ป
มูลคาการ
มูลคาการ
ดุลการคา
มูลคาการคารวม
เมื่อเทียบกับปกอน
สงออก
นําเขา
+เพิ่ม -ลด/ %
2549 285.38
6.61
278.77
291.99
-57.15
/16.37%
2550 508.39
29.09
479.3
537.48
245.49
/84.07%
2551 1,368.50
57.29
1,311.21
1,425.79
888.31
/165.27%
2552 905.64
185.04
720.6
1,090.68
-335.11
/23.50%
2553 720.33
33.8
686.53
754.13
-336.55
/30.86%
2554 199.87
24.53
175.34
224.4
-529.73
/70.24%
2555 642.89
34.36
608.53
677.25
452.85
/201.80%
2556 778.97
46.95
732.02
825.92
148.67
/21.95%
2557 960.46
65.9
894.56
1,026.36
200.44
/24.27%
2558 836.07
202.24
633.83
1,038.31
11.95
/1.16%
2559 778.37
140.16
638.21
918.53
รวม
7,984.87
825.97
7,158.90
8,810.84
(ที่มา : ดานศุลกากรชองจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร รวบรวมโดย : สํานักงานพาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ)

ตารางแสดง สิ นคาสง ออก 10 อันดั บ แรก ณ จุดผ านแดนช อ งสะงํ า อํา เภอภูสิ ง ห จั ง หวัดศรีส ะเกษ
ประจําเดือน กันยายน 2559
ที่
1
2
3
4

รายการสินคา
น้ํามันเชื่อเพลิง
เครื่องดื่มน้ําผลไม
เกลือปน
น้ํามันปาลม

มูลคา(บาท)
55,795,609.46
7,963,900.00
3,468,333.69
1,772,850.00

รอยละ
72.03
10.28
4.48
2.29

5
6
7
8
9
10

เครื่องดื่มน้ําชาเขียว
เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง
ผงซักฟอก
กระเบื้องปูพื้น
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
อื่น ๆ
รวม

1,743,040.00
1,533,000.00
1,508,000.00
793,800.00
749,300.00
2,128,714.80
77,456,547.95

2.25
1.98
1.95
1.02
0.97
2.75
100

ตารางแสดง สินคานําเขา ณ จุดผานแดนชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ประจําเดือน กันยายน
2559
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการสินคา
พริกแหง
หวายเสน
น้ํามันยาง
ชัน
สวนของพรรณไม
ถานไม
เม็ดกระเบา
รวม

มูลคา(บาท)
1,830,000.00
225,000.00
160,000.00
70,000.00
39,600.00
21,000.00
60,000.00
2,405,600.00
(ที่มา : ดานศุลกากรชองจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร)

รอยละ
76.07
9.35
6.65
2.91
1.65
0.87
2.49
100.00

ปญหา / อุปสรรค การคาตามแนวชายแดน และการคากับประเทศเพื่อนบาน
1. ความไมส ะดวกในการเคลื่อนยายสินคาผานดานชองสะงํา จากการที่ไมสามารถขนสง
สินคาขามเขาไปในประเทศกัมพูชาได (ดานชองสะงํา เขาไปไดเพียง 30 กิโลเมตร)
2. ขาดความเชื่อใจกันในการทําธุรกิจระหวางกันแตอยางไรก็ตามหากคูธุรกิจมีความซื่อสัตย
และความเชื่อมั่น ก็จะสงผลใหเกิดการซื้อขายอยางตอเนื่อง และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจไดดีขึ้น
3. ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก ณ บริเวณดานชายแดน บรรยากาศทางการคาจึงดูไมคึกคัก
เทาที่ควร โดยในขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษ อยูในระหวางการจัดใหเมืองใหมชองสะงํามีความพรอมในทุกดาน
สามารถดึงดูดผูคา นักลงทุน และผูบริโภค เขามาใชสถานที่และเกิดการซือ้ ขายตอเนื่องทุกวัน เพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน โดยมอบหมายใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูบริหารจัดการ
4. การคมนาคมที่ยังไมสะดวก เนื่องจากมีการจราจรเพียง 2 ชองจราจร และมีสภาพพื้นผิว
จราจรที่ขรุขระ ซึ่งเสนทางนี้ใชเปนเสนทางเดินทางใหกับ นักทองเที่ยว และใชเปนเสนทางการขนสงสินคา
เขา –ออก ประเทศ
5. ในประเทศกัม พูชายัง ไมมีร ะบบธนาคารที่เปนมาตรฐาน หรือ การชําระคาสินคาผาน
ธนาคาร (Letter of credit หรือ L/C) จึงทําใหการคาระหวางผูประกอบการไทยกับกัมพูชายังไมสะดวก
มีปญ หาดานการชําระเงิน อีก ทั้ง L/C จะเปนการสรางความมั่นใจในการซื้อ ขายสินคาระหวางกัน เพื่อ
กอใหเกิดความเชื่อมั่นในการชําระเงินระหวางผูประกอบการของทั้ง ๒ ฝายอีกดวย
6. กฎระเบียบ และขั้นตอนการนําเขาสง ออกของประเทศกัม พูชามีความซับ ซอน ลาชา
ใชเอกสารประกอบมาก เปลี่ยนแปลงบอย และตองไปทําเอกสารที่กรุงพนมเปญเทานั้น จึงทําใหผูประกอบการ
ไทยเสียเวลา และถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมที่สูงเกินจริง
7. ปญหาการเดินทางขามผานแดนบริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงําที่ตองใชเอกสารคือ
Passport หรือ Border Pass ซึ่งไมสามารถอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนทั้งสองฝายในการเดินทางมา
ทองเที่ยว หรือมาซื้อสินคา

8. ผูประกอบการประสบปญหาการใชภาษาในการสื่อสาร ซึ่งสงผลทําใหความรวมมือและ
การพัฒนาทางการคา การลงทุน และการทองเที่ยวไมรุดหนาเทาที่ควร
2.1.7 โครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
1). การคมนาคม จังหวัดศรีสะเกษ มีเสนทางคมนาคมที่ติดตอไดกับจังหวัดใกลเคียงรวมทั้งอําเภอ
ตาง ๆ ภายในทองที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยทางรถยนตและรถไฟ ซึ่งสามารถใหบริการรับสงผูโดยสาร และขนสง
สินคาทั้งขาเขาและขาออก แบงไดดงั นี้
- การคมนาคมโดยรถไฟสายตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ มาลงที่ส ถานี ศรีส ะเกษ ระยะทาง
515.09 กิโ ลเมตร ขบวนรถไฟที่วิ่ง ผานสถานีจัง หวัดศรีส ะเกษ เที่ยวขึ้น -เที่ยวลอ ง มีวันละ 22
ขบวน ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงสถานีจังหวัดศรีสะเกษ 515 กิโ ลเมตร ขบวนรถไฟวิ่ง ผานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษและสิ้นสุดปลายทางที่
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
- การคมนาคมโดยรถยนตการเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดศรีสะเกษสามารถเดินทาง
โดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงทางแยกเขาทางหลวงแผนดินหมายเลข 2
(ถนนมิตรภาพ) ที่กิโลเมตรที่ 107 แลวไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 ถึงจังหวัดนครราชสีมา
แยกทางขวาเขาทางหลวงหมายเลข 226 ผานจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดสุรินทรจึงถึงจังหวัดศรีสะ
เกษ รวมระยะทาง 571 กิโลเมตร
ส ว นรถโดยสารประจํ า ทาง สามารถเดิ น ทางจากสถานี ข นส ง ผู โ ดยสารกรุ ง เทพฯ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ มาลงที่สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดศรีสะเกษไดโดยตรง
ในปจจุบันการขนสงทางถนนไดเพิ่มบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเปนกลไกสําคัญประการหนึ่ง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหกา วหนาทัดเทียมกับอารยะประเทศ ดังนั้นจังหวัดได
จัดระเบียบการขนสงทางบกในเขตจังหวัดโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทาง
บก พ.ศ.2522 และนโยบายของจังหวัด เพื่อสนองความตองการของประชาชน โดยการจัดเสนทาง
เดินรถยนต ถึง 4 หมวด ดวยกันคือ
- เสนทางหมวดที่ 1 เปนเสนทางขนสงภายในเทศบาล มีจํานวน 2 เสนทาง
- เสนทางหมวดที่ 2 เปนเสนทางที่เริ่มตนจากกรุงเทพฯ มีจํานวน 10 เสนทาง
- เสนทางหมวดที่ 3 เปนเสนทางระหวางจังหวัด หรือคาบเกี่ยวระหวางจังหวัด มีจํานวน 16
เสนทาง
- เสนทางหมวดที่ 4 เปนเสนทางยอย ซึ่งจากจังหวัดหรืออําเภอเขาสูชุมชนยอย เชน ตําบล
หรือหมูบาน มีจํานวน 27 เสนทาง
- การคมนาคมโดยทางอากาศจังหวัดศรีสะเกษ อยูหางจากจังหวัดอุบลราชธานี เพียง 60
กิโลเมตร ซึ่งมีเครื่องบินที่สามารถเดินทางไปไดทั่วประเทศ อีกทั้งสนามบินอุบลราชธานี เปนสนามบิน
นานาชาติที่ส ามารถรองรับเครื่อ งบินขนาดใหญที่เดินทางมาจากตางประเทศ โดยมิตองแวะพัก ที่
กรุงเทพฯ
2). ถนน ในขณะนี้ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ มี ถ นนอยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ 2 หน ว ยงานคื อ
แขวงทางหลวงชนบทจัง หวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 825.052 กม. และแขวงการทางศรีสะเกษ ระยะทาง
915.303 กม. โดยแบงผิวจราจรเปนลาดยาง ลูกรัง และคอนกรีต
3).โทรศัพท การใหบริการโทรศัพทในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อยูในความรับผิดชอบของ บริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน) โดยการใหบริการโทรศัพท
4).ไฟฟา ประปา การใหบ ริก ารดานพลัง งานไฟฟาจัง หวัดศรีส ะเกษ การไฟฟาศรีส ะเกษไดรับ
พลั ง งานไฟฟ า จากการไฟฟ า ฝา ยผลิ ต แหง ประเทศไทยซึ่ ง ผลิต จากเขื่ อนสิ ริ น ธร จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี

ปจ จุบันจัง หวัดศรีส ะเกษ มีครัวเรือ นทั้ง สิ้น 373,217 ครัวเรือน มีไฟฟาใชแลว 370,411 ครั วเรือ น
คิดเปนรอยละ 99.24 (ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
สถิ ติ ผู ใ ช ไ ฟฟ า และการจํ า หน า ยพลั ง งานไฟฟ า ของการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค จํ า แนกตามประเภทผู ใ ช
จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2544 – 2558
ตารางแสดง สถิตผิ ูใชไฟฟา และการจําหนายพลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค จําแนกตามประเภทผูใช
ประเภทผูใช

2554

2555

2556

2557

2558

จํานวนผูใชไฟฟา (ราย)
พลังงานไฟฟาที่จําหนายและใช
(กิโลวัตต-ชั่วโมง)

362,876
378,294
392,221
402,947
413,435
556,562,252 620,039,239 647,280,739 674,258,620 726,379,781

บานอยูอาศัย
กิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง
กิจการขนาดใหญ
อื่น ๆ

297,550,302 325,818,779 342,383,484 357,899,063 380,293,401
97,487,476 110,081,958 129,758,914 134,762,463 144,055,713
58,747,592 74,822,847 100,945,892 104,218,605 111,989,318
39,109,726 54,964,071 62,784,201 64,594,473 76,787,482
63,667,156 54,351,584 11,408,248 12,784,016 13,253,867

ตารางแสดงสถิติผูใชน้ํา ปริมาณการผลิต และการจําหนาย ของการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ
รายการ
ผูใชน้ํา (ราย)
ปริมาณน้ําผลิตจริง (ลบ.ม.)
ปริมาณน้ําขาย(ลบ.ม.)

2554
2555
2556
22,500
24,349
26,241
9,122,523
9,547,318
9,786,017
5,854,896
6,258,156
6,793,312
(ที่มา :การประปาสวนภูมิภาค)

2557
27,574
9,891,890
7,150,679

2558
29,216
10,481,657
7,587,100

2.1.8 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) ทรัพยากรปาไม
สภาพพื้นที่ปาไมโดยทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ สวนใหญมีลักษณะเปน ปาบนพื้นราบ จึงทําให
ราษฎรที่ตองการพื้นที่เพื่อเปนที่อยูอาศัยและพื้นที่เพื่อการเกษตรเขาไปหักรางถางพง ทําใหปามีสภาพเสื่อม
โทรมอยูโดยทั่วไป ขณะนี้ยังคงมีสภาพปาที่สมบูรณในบางพื้นที่เทานั้น เชน บริเวณติดแนวชายแดนประเทศ
กัมพูชาประชาธิปไตย และบริเวณเทือกเขา เปนตนทั้งนี้จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ปาไม 2,136.24 ตาราง
กิโ ลเมตร (1,366,444 ไร) แบง เปนปาสงวนแหง ชาติ 25 แหง เนื้อที่ 2,038.83 ตารางกิโ ลเมตร
(1,274,312 ไร) และปาไมถาวรเตรียมการสงวน 4 แหง จํานวน 147.41 ตารางกิโลเมตร หรือ 92,132
ไร เมื่อพิจารณาเฉพาะพื้นที่ปาที่ยังคงสภาพปาที่สมบูรณมีจํานวน 678,911.41 ไร หรือคิดเปนรอยละ
12.16 ของเนื้อที่จังหวัด โดยปาไมในจังหวัดศรีสะเกษจําแนกได 3 ประเภทได ดังนี้
1. ปาอนุรักษ จํานวน 755 ตารางกิโลเมตร หรือ 471,875 ไร
1.1 เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก ทองที่อําเภอกันทรลักษ อําเภอขุนหาญ มีเนื้อที่ 316
ตารางกิโลเมตร (197,500 ไร)
1.2 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ทองที่อําเภอขุนหาญ อําเภอขุขันธ และอําเภอภูสิงห มี
เนื้อที่ 380.6 ตารางกิโลเมตร (237,875 ไร)
1.3 อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร มีเนื้อที่ 59 ตารางกิโลเมตร (36,875 ไร)
2. ปาชุม ชน ซึ่ง จะมีพื้นที่อ ยูในเขตปาสงวนแหงชาติและปาเตรียมการ มีเนื้อ ที่ 201.22ตาราง
กิโลเมตร (36,875 ไร)

3.1 พื้นที่ปามีภาระผูกพัน (สวนปา และพื้นที่สิทธิทํากินในพื้นที่เขตปาสงวนและเปนปาไม
เสื่อมโทรม) จํานวน 177.93 ตารางกิโลเมตร (111,206 ไร)
3.2 พื้นที่ที่มอบใหสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จํานวน 761.86 ตารางกิโลเมตร
(703,572 ไร)

รูปแสดง ที่ตั้งปาสงวนแหงชาติทั้ง 25 ปา ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

พื้ น ที่ 4,945.149 ไร ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของป า ไม ที่ พ บในจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ จํ า แนกป า
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1. ปาแดง หรือปาโคก ปาแพะ หรือปาเต็ง รังมีลักษณะเปนปาโปรงสลับกับพื้นที่สวนใหญที่เปนทุง
หญา มีตนไมขึ้นหาง ๆ กัน พืชธรรมชาติในปาไมประเภทนี้ ไดแก หญาคา ไมไผ หญาเพ็ก ไมพลวง
ไมสกุลยางไมเหียง ไมสะแบง ไมเต็ง ไมรัง ไมมะคา ไมแต ตนน้ําเกลี้ยงไมจะบกไมตะเคียน ซึ่งไม
ตะเคียนในจังหวัดศรีสะเกษ ในอดีตมีชื่อเสียงมากที่สุดวาเปนไมตะเคียนชั้นดี ซึ่งปจจุบันไมมีแลว
2. ไมเ บญจพรรณ ไดแก ไผปา ไมร วก สีเ สียด ตะเคียนหมู ราชพฤกษ รกฟา เสลา ประดู ชิง ชัน
มะคาโมงพะยูงแกลบ มะเกลือ กานเหลือง ยางเสี้ยน ตะแบกใหญ
3. ปาบุง ปาทาม เปนปาในที่ลุมริมฝงน้ํา มีน้ําทวมขังในฤดูฝนตนไมที่เกิดในปาบุงปาทามเปนตนไมที่
ทนทานตอการถูกน้ําทวม เชน ตนหัวลิง ตนกลวยนอย ตนเดือยไก ตนโคยลิง ตนเสียว ตนนมวัว ตน
ผักแสง ตนตะเคียน ตนกระเบา ตนหวา ผักกระโดนน้ํา ผักกระโดนทุง หรือกระโดนเตี้ย และหญา
แฝก
ตารางแสดง สถิติพื้นที่ปาไม
ป
ทั้งประเทศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ.
เนื้อที่(ไร)
รอยละ
เนื้อที่(ไร)
รอยละ
2556 102,119,538 31.57 15,813,931 15.09

ศรีสะเกษ
เนื้อที่(ไร)
รอยละ
678,911.41 12.16

2557 102,285,400 31.62 15,748,931 15.02

639,276.57

11.45

หมายเหตุ

ลดลง 39,634.84 ไร

2558 102,240,982 31.60 15,660,166 14.94

640,179.62

11.46

เพิ่มขึ้น 903.05 ไร

ที่มา : สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม : โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการจังหวัด
ศรีสะเกษ พ.ศ. 2558

2) ทรัพยากรน้ํา
จังหวัดศรีสะเกษ มีแหลงน้ําที่สําคัญและมีผลตอกิจกรรมการเกษตร การประมง ไดแก แมน้ํามูล
หวยทับทัน หวยสําราญ หวยศาลา บึงและหนองน้ําธรรมชาติกระจายอยูทั่วพื้นที่ สวนมากทางตอนเหนือของ
จังหวัดโดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตอําเภอราษีไศล อําเภอยางชุมนอย และอําเภอเมือง
แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ
1.แมน้ํา มูล มีตนกําเนิดและไหลจากจัง หวัดนครราชสี มาเขาสูจังหวัดศรีส ะเกษ บริเ วณอําเภอ
ราษีไศล ซึ่งเปนที่บรรจบของลําน้ําเสียวที่หัวภูดิน อําเภอราศีไศล เรียกกันวา วังใหญ ผานพื้นที่อําเภอราษีไศล
อําเภออุทุมพรพิสัย อําเภอเมืองศรีสะเกษ อําเภอยางชุมนอย และอําเภอกันทรารมย แลวไหลไปบรรจบกับ
แมน้ําชีที่จังหวัดอุบลราชธานี
2. หวยทับทัน ตนลําธารที่เทือกเขาพนมดงเร็ก บริเวณเขตพื้นที่อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร เปน
เสนแบงเขตระหวางจังหวัดสุรนิ ทรกบั จังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอําเภอหวยทับทัน อําเภอเมืองจันทร อําเภอโพธิ์
ศรีสุวรรณ อําเภอบึงบูรพ ไหลลงลําน้ํามูลที่บานหวย อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
3. ห ว ยสํ า ราญ ต น ลํ า ธารที่ เ ทื อ กเขาพนมดงเร็ ก ไหลจากเขตอํ า เภอสุ ริ น ทร อํ า เภอขุ ขั น ธ
อําเภอปรางคกู อําเภอวังหิน อําเภอเมืองศรีสะเกษ ไหลบรรจบกับหวยแฮด กอนไหลลงแมน้ํามูลที่รอยตอ
ระหวางตําบลโพธิ์ ตําบลน้ําคํา อําเภอเมืองศรีสะเกษ และตําบลลิ้นฟา อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ มี
ความยาวลําน้ําประมาณ 180 กิโลเมตร มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ 3,502 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตาม
ธรรมชาติประมาณปล ะ 1,016 ลานลูก บาศกเมตร หรือ ประมาณรอยละ 5.22 ของปริม าณน้ําทาตาม
ธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล
4. หวยศาลา เปนแหลงน้ําธรรมชาติที่ดัดแปลงทําเปนเขื่อนกักเก็บน้ําที่ไหลมาจากหวยสําราญ และ
มีตนน้ําจากหวยพนมดงรัก สามารถบรรจุน้ําไดสูงสุด 52.5 ลานลูกบาศกเมตร มีพื้นที่ทําการชลประทาน
จํานวน 20,400 ไร มีน้ําเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภคตลอดป
5. หวยขะยุง ตนลําธารที่เทือกเขาพนมดงเร็ก มีน้ําตกภูลออที่สวยงามไหลผาน อําเภอกันทรลักษ
อําเภอเบญจลักษ อําเภอน้ําเกลี้ยง อําเภอโนนคูณ และอําเภอกันทรารมย ไหลลงแมน้ํามูล ระหวางรอยตอจังหวัด
ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวลําน้ําประมาณ 175 กิโลเมตร โดยมีหวยทาเปนลําน้ําสาขามี
ความยาวประมาณ 160 กิโลเมตร พื้นที่ลุมน้ําประมาณ 3,347 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตาม
ธรรมชาติประมาณปละ 1,466 ลานลูก บาศกเมตร หรือ ประมาณรอยละ 7.53 ของปริมาณน้ําทาตาม
ธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล
6. ลําน้ําเสียว หรือลําเสียวใหญ มีตนกําเนิดจากที่ราบสูงสันปนน้ําระหวางลุมน้ํามูล และลุมน้ําชี ที่
จังหวัดมหาสารคาม มีลําน้ําสาขา คือ ลําเตา ลําเสียวใหญ และลําเสียวนอย ไหลมาบรรจบกันเปนลําเสียวใหญ
ที่อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จากนั้นไหลผานอําเภอศิลาลาด อําเภอราษีไศล ไหลลง แมน้ํามูล ที่ภูดิน
อําเภอ ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
7. ลําน้ําหวยทา มีตนกําเนิดจาดเทือกเขาพนมดงเร็ก อําเภอขุนหาญ ไหลผานอําเภอไพรบึง อําเภอ
ศรีรัตนะ อําเภอพยุห อําเภอน้ําเกลี้ยง ไหลบรรจบแมน้ํามูลที่อําเภอกันทรารมย
แหลงน้ําบาดาล
จํานวนบอบาดาลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีจํานวนทัง้ สิ้น 3,372 บอ เพื่อใชประโยชนในดานตาง ๆ
ดังนี้

2. บอบาดาลเพื่อใชอุปโภค-บริโภค
จํานวน 2,915 บอ
3. บอบาดาลเพื่อใชในธุรกิจ
จํานวน 179 บอ
แหลงน้ํา เพื่อการชลประทานแหลง น้ําเพื่อการชลประทานในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีขนาดใหญมี 2
แหง ไดแก
1. ฝายราษีไศล เปนฝายปดกั้นลําน้ํามูลที่บานปากหวย ตําบลบัวทุง อําเภอราษี ไศล กอสรางแลว
เสร็จในป พ.ศ. 2536 เปนฝายคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบานประตูระบายเหล็กโคง มีพื้นที่รับน้ําฝน 44,275
ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยไหลเขาหนาฝายปละ 3,254 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาตรเก็บกักน้ําหนา
ฝาย 75 ลานลูกบาศกเมตร ที่ระดับเก็บกัก 119.00 ม.รทก. มีพื้นที่รับประโยชนระยะแรก 34,420 ไร
2. ฝายหัวนา เปนฝายปดกั้นลําน้ํามูลที่บานกอก อําเภอกันทรารมย กอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ.
2544 เปนฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดบานประตูระบายเหล็กโคง มีพื้นที่รับน้ําฝน 53,184 ตาราง
กิโลเมตร ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยไหลเขาหนาฝายปละ 9,195 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาตรเก็บกักน้ําหนาฝาย
115.60 ลานลูกบาศกเมตรที่ระดับเก็บกัก 115 ม.รทก. มีพื้นที่รับประโยชนระยะแรก 77,000 ไร

2.2 ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ
ในสวนนีข้ อมูลควรประกอบดวย ทรัพยากรดานการทองเที่ยว ขอมูลสนับสนุนบริการดานการ
ทองเที่ยว เครือขายดานความรวมมือและภาคีการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เปนตน
2.2.1 ทรัพยากรการทองเที่ยว
ก. แหลงทองเที่ยวของจังหวัด แยกตามประเภทการทองเที่ยว

ประเภทของแหลงทองเที่ยว

1. แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปดใชเพื่อการทองเที่ยว โดยมีทรัพยากรธรรม ชาติเปน
นักทองเที่ยวมาเยือน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้อาจจะเปนความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความ แปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐา
ธรณี วิ ท ยาและภู มิ ศ าสตร อั น เป น เอกลั ก ษณ ห รื อ เป น สั ญ ลั ก ษณ ของท อ งถิ่ น นั้ น ๆ สภาพแวดล อ มทางธรรมชาติ ที่ มี ลั ก ษณะพิ เ
Environmental Features) หรือสภาพแวดลอมที่มีคุณคาทาง วิชาการก็ได

2. แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
แหลงทองเที่ยวทางประวัตศิ าสตร (Historical Attraction) หมายถึง แหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญและคุณคาทางประวัติศาสตร โ
ศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารสิ่งกอสรางที่มีอายุเกาแกหรือเคยมีเหตุการณ สําคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร เชนโบราณสถาน อุทยานป
ชุมชนโบราณ กําแพงเมือง
คูเมือง พิพิธภัณฑ วัด ศาสนสถาน และสิ่งกอสรางที่มีคุณคาทางศิลปะและสถาปตยกรรม

3. แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) หมายถึง แหลงทองเที่ยวที่มีคุณคาทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีท
สรางสมและถายทอดเปนมรดกสืบทอดกันมา
แหลงทองเที่ยวประเภทนี้ประกอบดวย งานประเพณี วิ ถีชีวิตความเปนอยู ของผ
ศิลปวัฒนธรรม สินคาพื้นเมือง การแตงกาย ภาษา ชนเผา เปนตน ตัวอยางของแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยในประเภทนี้ไดแก ต

สะดวก งานแสดงของชางจังหวัดสุรินทร งานรมบอสราง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต เปนตน

4. แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น
แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ : (Recreational Attraction)หมายถึง แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อการพักผอนและเสริมส
ความสนุกสนาน รื่นรมบันเทิง และการศึกษาหาความรู แมไมมีความสําคัญในแงประวัติศาสตร โบราณคดี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แตมีลักษ
ทองเที่ยวรวมสมัย ตัวอยางเชน ยานบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว สวนสนุกและสวนสาธารณะลักษณะพิเศษ สวนสาธารณะ และสนา

ข. เทศกาลและปฏิทินกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ
ลําดับ

ชื่องาน

ชวงเวลาการจัดงาน

1.

งานกาชาดและงานปใหม

ธันวาคม – มกราคม

2.

งานเทศกาล “ปลาดุกเผา
สะเดาหวาน” อําเภอปรางคกู

ธันวาคม – มกราคม

3.

งานประเพณีบญ
ุ คูณลาน
งานกุมขาวใหญ

มกราคม

4.

งานบุญขาวจี่กองขาวใหญ

กุมภาพันธ

5.

งานประเพณี บุญเดือนสาม

วันขึ้น 12 ค่าํ เดือน 3

6.

งานประเพณี แหพระเวส-ฟง
เทศนมหาชาติ

วันแรม 14 ค่าํ เดือน 3

สถานที่จัดงาน
สนามหนาศาลากลางจังหวัด
ศรีสะเกษ
สนามหนาที่วาการอําเภอ
ปรางคกู

หอประชุมอําเภอโนนคูณ
สนามกีฬาอําเภอโนนคูณ

กิจกรรม
-งานออกรานกาชาด จับฉลาก กาชาด งานแสดงบนเวที
-งานออกรานสินคาราคาถูก งานตักบาตรรับปใหม
-กิจกรรมรานคาชุมชน(OTOP) ในเขตเทศบาลปรางคกู
-การประกวดรองเพลง การแสดงดนตรี
-การแขงขันกีฬาพื้นบาน

1.การออกรานนิทรรศการของสวนราชการ
2.การจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน / จําหนายขาวเปลือก
3.การประกวดพานบายศรี / ประกวดสานสุมไก
4.ประกวดไกพื้นเมือง / ไกยักษ
5.ประกวดกลองยาว / แขงขันสมตําลีลา
6.ประกวดขับรองสรภัญญะ / ประกวดหมอสูตรขวัญ
7.พาแลงกับขาวอีสาน / การแสดงบนเวที / หมอลําวงใหญ
สนามที่วาการอําเภอ
1.งานบุญขาวจี่ งานกองขาวใหญ
กันทรลักษ
2.งานโรตารีเ่ กษตรแฟร เทศกาลผลไมอําเภอ
วัดสระกําแพงใหญ อ.อุทุมพร -กราบขอพรจากพระมงคลวุฒ (หลวงปูเครื่อง สุภัทโท)อดีต
พิสัย
เจาอาวาสวัดสระกําแพงใหญ
-กราบขอพรหลวงพอนาคปรก อายุกวา 1,000 ป
วัดระกา ต.พิมาย อ.ปรางคกู -ตั้งขบวนแหเขาเมือง โดยชาง มา และ รถ
-พิธีบวชชีพราหมณ เทศกมาลัยหมื่น มาลัยแสน
-เทศกมหาชาติแบบทรงเครื่องประยุกต โดยหมอลําแสดง

สอบถามขอมูล
เพิ่มเติม
สํานักงานจังหวัด
045-611531
ที่วาการอําเภอ
ปรางคกู045697072
เทศบาลตําบลปรางค
กู045-697381
ที่วาการอําเภอโนน
คูณ
045-659015

เทศบาลเมืองกันทร
ลักษ045-661381
ปลัดเทศบาลตําบล
สระกําแพงใหญ
089-8451494
ที่วาการอําเภอ
ปรางคกู
045-697072

7.

งานวันหอมแดงอําเภอยางชุม
นอย

กุมภาพันธ

สนามหนาที่วาการอําเภอยาง
ชุมนอย

8.

เทศกาลหอมแดงวังหิน

กุมภาพันธ

สนามที่วาการอําเภอวังหิน

9.

งานพริกของดีกันทรารมย

กุมภาพันธ

สนามที่วาการอําเภอ
กันทรารมย

10.

งานเทศกาลดอกลําดวนบาน

มีนาคม

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
ศรีสะเกษ

11.

งานประเพณี ยอนรําลึก ขึ้น 2 ขึ้น 2 ค่ําเดือน 5
ค่ําเดือน 5 ( ศิวะราตรี ศรีพฤท
เธศวร )

ปราสาทสระกําแพงใหญ

ประกอบ ครบ 13 กัณฑ 1,000 คาถา
1.กิจกรรมออกรานสินคาโอทอป
2.การแสดงละครประวัตศิ าสตร
3.การแสดงบนเวที
4.การประกวดแมบานหางเครื่อง
5.การประกวดธิดาหอมแดง
6.การประกวดนางงามดอกหอมบาน
7.การประกวดมิสหอมแดง
8.การแขงขันสมตําลีลา
9.การประกวดรองเพลง
10.การแขงขันกีฬาพื้นบาน
1.ประกวดขบวนแห
2.ประกวดผลผลิตหอมแตละตําบล
3.สินคาโอทอปของอําเภอ
4.การแสดงพื้นบาน ประกวดรองเพลง
1.ประกวดขบวนแห
2.ประกวดพริกสวยแตละตําบล
3.สินคาโอทอปของดีงานพริก
4.การแสดงพื้นบาน ประกวดรองเพลง
1.ทานพาแลง ชมการแสดง แสง สี เสียง ศรีพฤทเธศวร
2.รานจําหนายสินคาโอทอป
3.นิทรรศการจากหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน
4.เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติกลางปาลําดวน 40,000 ตน
1.บวงสรวงสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ ณ ปราสาทสระกําแพงใหญ
2.ทานพาแลง ชมการแสดง แสง สี เสียง ศรีพฤทเธศวร
3.ประกวดธิดาศรีพฤทเธศวร

เทศบาลตําบล
ยางชุมนอย
045-687301

ที่วาการอําเภอวังหิน
045-606121

ที่วาการอําเภอ
กันทรารมย
045-651008
ที่ทําการปกครอง
จังหวัดศรีสะเกษ
045-612018
ปลัดเทศบาลตําบล
สระกําแพงใหญ
089-8451494

12.

งานรดน้ําดําหัวผูส ูงอายุเทศกาล เมษายน
สงกรานต

และสนามหนาที่วาการอําเภอ 1.สรงน้ําพระพุทธรูปคูบา นคูเมือง
ทุกอําเภอ
2.รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
3.การละเลนพื้นบาน

13.

งานประเพณี วันสงกรานต

13-15 เมษายน

วัดสระกําแพงใหญ
อ.อุทุมพรพิสัย

1.สรงน้ําขอพรหลวงพอนาคปรก
2.ประกวดเทพีสงกรานต

14.

งานประเพณี วันสงกรานต รด
น้ําดําหัวผูส ูงอายุ

13-15 เมษายน

อําเภอพยุห

1.รดน้ําขอพรผูสูงอายุ / ตรวจสุขภาพ
2.ประกาศเกียรติคุณผูสงู อายุ

15.

งานประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ

พฤษภาคม

1.สนามหนาที่วาการอําเภอ
ราษีไศล
2.สนามหนาที่วาการอําเภอ
ศิลาลาด

16.

งานประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ

มิถุนายน

1.สนามหนาที่วาการอําเภอ
ยางชุมนอย

17.

งานเทศกาลผาไหมบึงบูรพ

มิถุนายน

1.สนามหนาที่วาการอําเภอ

1.ประกวดขบวนแหเซิ้งบั้งไฟ
2.ประกวดบั้งไฟเองาม
3.แขงขันบั้งไฟขึ้นสูงสุด/นานที่สดุ
4.การแสดงและการละเลนพื้นบาน
5.การประกวดบั้งไฟลานของแตละหนวยงาน
6.การประกวดฟอนรําของแตละหนวยงาน
1.ประกวดขบวนแหเซิ้งบั้งไฟ
2.ประกวดบั้งไฟเองาม
3.แขงขันบั้งไฟขึ้นสูงสุด/นานที่สดุ
5.การประกวดบั้งไฟโบราณ
6.การประกวดฟอนรําของแตละชุมชน
1.ประกวดขบวนแห และงานประกวดดนตรี

เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ
045-620211-4
และเทศบาลทุกแหง
ปลัดเทศบาลตําบล
สระกําแพงใหญ
089-8451494
อบต.พรหมสวัสดิ์
086-4682602
อบต.โนนเพ็ก
045-917103
อบต.ตําแย045607196
อบต.หนองคา
045-917108
1.ที่วาการอําเภอ
ราษีไศล 045681015
2.ที่วาการอําเภอ
ศิลาลาด 045668119
เทศบาลตําบล
ยางชุมนอย
045-687301

ที่วาการอําเภอบึง

บึงบูรพ
18.

งานเทศกาลเงาะทุเรียนและ
ผลไมของดีศรีสะเกษ

มิถุนายน/กรกฎาคม

สนามหนาศาลากลางจังหวัด
ศรีสะเกษ

19.

งานประเพณีบญ
ุ เขาพรรษา

กรกฎาคม

อําเภอพยุห

20.

งานเทศกาลของดีศรีขุนหาญ

กรกฎาคม

สนามกีฬา - วงกลมอําเภอ
ขุนหาญ

21.

วันสารทจีน

สิงหาคม

ทุกชุมชนในพื้นที่จังหวัด

22.

ประเพณีแขงเรือยาวลําน้ํามูล
ราษีไศล

กันยายน

ที่วาการอําเภอราษีไศล

23.

งานประเพณีแซนโฎนตา

ตุลาคม

ที่วาการอําเภอขุขันธ

2.ประกวดผาไหมมัดหมี่ ผาไหมชั้น1 และผาทอมือที่มีความ
เปนเอกลักษณ
1.งานแสดงบนเวที
2.การออกรานจําหนายผลิตภัณฑทางการเกษตรพืชผักผลไม
ในจังหวัดศรีสะเกษ
3.รานจําหนายสินคาโอทอป
4.นิทรรศการจากหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน
5.ประกวดขบวนแห และงานประกวดดนตรี
1.ประกวดขบวนแหตนเทียน
2.ถวายสังฆทาน
3.ถวายภัตตาหารเพล

1.งานแสดงบนเวที งานประกวดวงดนตรี
2.การออกรานจําหนายผลิตภัณฑทางการเกษตรพืชผักผลไม
3.การแขงขันกีฬาของแตละตําบล
4.นิทรรศการจากหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน
5.ประกวดขบวนแห
1.ทําบุญตามประเพณีดั้งเดิม
2.การรักษาประเพณีที่เคยปฏิบตั ิสืบทอดมา
1.การแขงขันเรือยาวฝพายมือดีจากทั่วประเทศ
2.การละเลนพื้นบาน ณ หาดทรายริมน้ํา
3.กิจกรรมการแขงขันที่เกีย่ วของกับลําน้ํามูล
1.บวงสรวง เซนไหวบรรพบุรุษ
2.พิธีกรรมตามแบบขอมโบราณ

บูรพ045-689056
สํานักงานเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษ
045-611397

อบต.พรหมสวัสดิ์
086-4682602
อบต.โนนเพ็ก
045-917103
อบต.หนองคา
045-917108
ที่วาการอําเภอขุน
หาญ 045679216

ที่วาการอําเภอราศี
ไศล
045-681015
ที่วาการอําเภอขุขันธ
045-671004

24.

งานบุญออกพรรษา

ตุลาคม

ทุกชุมชนในพื้นที่จังหวัด

1.กิจกรรมงานประเพณีตางๆเนื่องในวันออกพรรษา
2.การเตรียมงานทอดถวายผากฐิน
1.ประกวดขบวนแห
2.ประกวดนางนพมาศ
3.ประกวดกระทง

25.

งานประเพณีลอยกระทง

พฤศจิกายน

อําเภอพยุห

26.

งานประเพณีลอยกระทง

ขึ้น 15 ค่าํ เดือน 12

วัดสระกําแพงใหญ

27.

งานประเพณีลอยกระทง

พฤศจิกายน

1.ประกวดขบวนแห
2.ประกวดธิดานพมาศ
3.ประกวดกระทง
4.ประกวดขับรองเพลงไทย-ลูกทุง
สวนเฉลิมพระเกียรติ
1.ประกวดขบวนแห
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 2.ประกวดนางนพมาศ
เฉลิมพระชนมพรรษา 80
3.ประกวดกระทง
พรรษา
4.แสดงพลุและดอกไมไฟ
และแหลงน้ําสําคัญทัว่ จังหวัด 5.รวมลอยกระทงสักการะพระแมคงคา

28.

งานเทศกาลรับปใหม

ธันวาคม

ทุกชุมชนในพื้นที่จังหวัด

กิจกรรมงานประเพณีตางๆเนือ่ งในเดือนสงทายปเกา

อบต.พรหมสวัสดิ์
086-4682602
อบต.โนนเพ็ก
045-917103
อบต.ตําแย
045-607196
อบต.หนองคา
045-917108
ปลัดเทศบาลตําบล
สระกําแพงใหญ
089-8451494
สํานักงานเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ
045-620211-4

ค. เทศกาลและงานประเพณีที่สําคัญ
1. เทศกาลดอกลําดวนและประเพณีสเี่ ผาไทศรีสะเกษ
ในชวงเดือนมีนาคมของแตละป ดอกลําดวนซึ่งเปนพันธุไมมงคลพระราชทานและเปนตนไม/ดอกไม
ประจําจังหวัดศรีสะเกษ มีขนึ้ อยูตามธรรมชาติโดยทัว่ ไปโดยเฉพาะในสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ อัน
เปนสวนสมเด็จพระศรีนครินทรแหงแรกของประเทศไทย ทีม่ ีตนลําดวนมากกวา 50,000 ตนไดออกดอกบาน
สะพรั่ง สงกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทัง้ เมือง เปรียบเสมือนเมืองในเทพนิยาย
จังหวัดศรีสะเกษไดรวมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ภาคเอกชน และสวนราชการทุกหนวยงานภายในจังหวัดศรีสะเกษ กําหนดจัดงานเทศกาล
ดอกลําดวนบาน สืบสานประเพณีสเี่ ผาไทศรีสะเกษขึน้ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ ในชวง
เดือนมีนาคมของทุกป
ความโดดเดนของเทศกาลคือการแสดงประกอบแสง สี เสียง ชุด ศรีพฤทเธศวร ซึง่ เปนการแสดงที่ยอน
ยุคบอกเลาตํานานของการสรางเมือ งศรีส ะเกษ หรือ เมือ งศรีนครลําดวน ในอดีต นับ เปนการแสดงละคร
กลางแจงสมบูรณแบบที่สุดรายการหนึง่ ของประเทศไทย ประกอบดวยนักแสดงจํานวนกวา 1,000คน และชุด
การแสดงหลายรายการ โดยเฉพาะ ระบําศรีพฤทเธศวร ซึ่งเปนการแสดงนาฏยศิลป ที่ไดรับการออกแบบโดย
กรมศิลปากร นอกจากนั้น ยังมีก ารแสดงดนตรี การฟอนรํา และศิลปะพื้นบานของชน 4 เผาไทยศรีส ะเกษ
ไดแก ลาว กูย เยอ และ เขมร ซึง่ เปนกลุมชาติพันธุดงั้ เดิมที่ตงั้ ถิน่ ฐานอยูในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และระหวาง
ชมการแสดงนักทองเทีย่ วจะไดสัมผัสกับรสชาติอาหารพืน้ เมืองในบรรยากาศการรับประทานอาหารแบบ พาขาว
แลง หรือการรับประทานอาหารมือ้ ค่ํา ทามกลางกลิ่นหอมของดอกลําดวน
2. เทศกาลงานเงาะ ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ถือเปนแผนดินทองแหงอีสานใต เนือ่ งจากมีสภาพดินทีอ่ ุดมสมบูรณ โดยเฉพาะเขตที่
ราบลุมน้ํามูลและเขตทีร่ าบลุมตอนกลางของจังหวัดในบริเวณทีเ่ รียกวา ดงภูดินแดง ที่มีลักษณะดินเปนดินรวน
ปนทรายสีแดง(จึงเรียกวา ดงดินแดง หรือ ภูดินแดง )มีความอุดมสมบูรณสูง สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญได
ภูดินแดงเปนภูเขาไฟเกาทีม่ ีพื้นทีก่ วางขวาง อยูลึกเขามาจากแนวเทือกเขาพนมดงรักชายเขตแดนไทยกับกัมพูชา
เปนรอยตอของอําเภอเบญจลักษณ อําเภอน้ําเกลี้ยง อําเภอศรีรัตนะ อําเภอขุนหาญและอําเภอกันทรลักษณเขต
นีจ้ ึงเปนยานที่ปลูกพืชสวนสําคัญๆ ไดผลดี เชน เงาะ ทุเรียน มังคุดลองกอง มะยงชิด สะตอ ยางพารา ลําไย
ลิ้นจีม่ ะปรางหวาน กระทอน สมโอ มะมวง โดยเฉพาะ การผลิตเงาะและทุเรียน จังหวัดศรีสะเกษถือเปนแห ง
ผลิตแหงแรก และเปนแหลงใหญทสี่ ุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพื้นที่ปลูกกวา 7,000 ไร เงาะที่ผลิต
เปนพันธุเงาะโรงเรียน สวนทุเรียนเปนพันธุหมอนทอง พันธุชะนี จึงเปนแหลงพืชสวนและผลไมอันเปนผลิตผล
ทางการเกษตรเพือ่ การสงออกแหลงใหญที่สําคัญแหงหนึง่ ของประเทศไทย นอกจากนั้น ยังมีพืชผลอื่นๆ ที่ออก
ผลตลอดทัง้ ป
ดังนั้นในเดือนมิถุนายนของทุกปจังหวัดศรีสะเกษจึงกําหนดเปนชวงเทศกาลเงาะทุเรียนและของดีศรีสะ
เกษเพื่อสงเสริมการทองเทียวเชิงเกษตรและการทองเทียวเชิงนิเวศของจังหวัดรวมทั้งการเผยแพรชื่อเสียงของ
ผลไมและพืชผลทางการเกษตรจากศรีสะเกษมีขบวนรถบุปผาชาติประดับดวยผลไมกิจกรรมคาราวานการทอง
เทียวชมสวนและชิมผลไมไปตามสวนในพืน้ ทีเ่ พาะปลูกสําคัญ เชน ในเขตอําเภอกันทรลักษและอําเภอขุนหาญ
รวมทัง้ การจําหนายผลไมและพืชผลทางการเกษตรคุณภาพดี ราคายอมเยา

ง. แหลงทองเที่ยวสําคัญและมีชื่อเสียงในจังหวัดศรีสะเกษ
1.น้ําตกภูลออ
เปนน้ําตกขนาดเล็กอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปา
พนมดงรั ก ตํ า บลเสาธงชั ย การเดิ น ทางใช เ ส น ทาง
หมายเลข 221 (กันทรลักษ -ผามออีแดง) ระยะทาง
ประมาณ 23 กิโลเมตร ถึงบานภูมิซรอล - น้ําตกสําโรง
เกียรติประมาณ 8 กิโลเมตรแลวเลี้ยวซายสูน้ําตกภูละออ
อีก 2.5 กิโลเมตร เปนทางลาดยางตลอดสายสามารถ
ทองเที่ยวไดในชวงเดือนเมษายน -กุมภาพันธ ทางเดินเขา
จากบริเวณลานจอดรถถึงน้ําตกในระยะทางไป-กลับ 4
กิโลเมตร ไดรับการพัฒนาใหเปนเสนทางที่ใหความรูเรื่อง
พืชพันธุและสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเหมาะแกการทองเที่ยว
ในลักษณะเดินปาศึกษาธรรมชาติ
2.น้ําตกสําโรงเกียรติ
น้ําตกสําโรงเกียรติ เปนน้ํา ตกที่มีชื่อ เสียงแห ง
หนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปา
พนมดงรัก ในทองที่ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ หางจาก
ตัวจังหวัดประมาณ 81 กิโลเมตร น้ําตกสําโรงเกียรติ เดิม
ชื่อ วา “น้ําปศาจ” ซึ่ง ตั้งตามชื่อ หนวยทหารพรานที่มี
สมญานามวา “หนวยปศาจ” ซึ่งไดใชน้ําตกแหงนี้เปนที่ตั้ง
หนวยปฏิบัติก าร กระทั่ง ถึง ป พ.ศ. 2549 เมื่อ มีก าร
ปรับ ปรุ ง พื้น ที่ใ หเ ปนแหล ง ทอ งเที่ย ว น้ํ าตกปศ าจก็ไ ด
เปลี่ยนชื่อเปน “น้ําตกสําโรงเกียรติ” ตามชื่อหมูบา นนับแตบัดนั้น น้ําตกสําโรงเกียรติ มีตนกําเนิดจากภูเขากันทุง
บนเทือกเขาบรรทัด เปนน้ําตกขนาดกลาง ตกจากหนาผาสูง 8 เมตร ลักษณะอันโดดเดนของน้ําตกแหงนี้คือ
ที่ดานบนของน้ําตกจะเปนธารน้ําซึ่งไหลไปตาม ลานหิน ดูสวยงามมากโดยเฉพาะชวงฤดูฝน สําหรับบรรยากาศ
โดยรอบน้ําตกนั้นรมรื่นไปดวยพันธุไมนอยใหญ เหมาะแกการทํากิจกรรมพักผอนหยอนใจ ไมวาจะเปนการปูเสื่อ
นั่ง รับ ประทานอาหาร การลงเลนน้ํา หรือ การถายภาพ
ทิวทัศนอันสวยงามของน้ําตกตามจุดตาง ๆ เชนเดียวกับ
น้ําตกหลาย ๆ แหง น้ําตกสําโรงเกียรติจะมีสายน้ําไหลชุม
ฉ่ําใหสัม ผัส กันอยางจุใจในชวงหนาน้ํา โดยชวงเวลาที่
เหมาะแก ก ารท อ งเที่ ย วคื อ ตั้ ง แต เ ดื อ นกั น ยายน –
กุมภาพันธของทุกป

3.น้ําตกหวยจันทร
น้ํา ตกห ว ยจั นทร หรื อ น้ํา ตกกั น ทรอม
ตั้ง อยู ที่ บ า นน้ํ า ตกห ว ยจัน ทร ตํ า บลห ว ยจั น ทร
อําเภอขุนหาญ จัง หวัดศรีส ะเกษ อยูหางจากตัว
อําเภอขุนหาญ 24 กิโ ลเมตร หรือ หางจากตั ว
จัง หวัด 85 กิโ ลเมตร แตเ ดิม นั้นภายในบริเ วณ
น้ํ า ตกมี ต น จั น ทน แ ดงและจั น ทร ข าวขึ้ น อยู
หนาแนน จึงไดชื่อวา “น้ําตกหวยจันทร” น้ําตก
แหง นี้ถือ เปนอีก หนึ่ง แหลง ทอ งเที่ยว ที่นาสนใจ
ของจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากสามารถเขาถึงไดงาย เพราะตั้งอยูริมถนนทางหลวงแผนดิน น้ําตก หวยจันทร
มีตนกําเนิดจาก ภูเสลา บนเทือกเขาบรรทัด ไหลลงสูแมน้ํามูลที่อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ น้ําตกหวยจันทร
เปนน้ําตกที่สวยงาม มีน้ําตลอดทั้งป แตถาตองการสัมผัสสายน้ําไดอยางจุใจแลวละก็ ขอแนะนําใหเดินทางมา
ในชวงเดือนกันยายน – กุมภาพันธ บริเ วณโดยรอบน้ําตกรมรื่นดวยพันธุไมปานานาชนิด มีลมพัดเย็นสบาย
ตลอดเวลา จึงเหมาะแกการพักผอนหยอนใจ สําหรับกิจกรรมยอดนิยมคงหนีไมพนการลงเลนน้ํา ซึ่งที่นี่มีจุดที่
สามารถเลนน้ําไดอ ยางสนุกสนาน สวนการนําอาหารเขามารับประทานภายในบริเ วณน้ําตก ก็เ ปนอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่ไดรับความนิยมไมแพกัน ทั้งนี้นักทองเที่ยวสามารถปูเสื่อนั่งรับประทานริมธารน้ํา หรือจะใชบริการ
ศาลาเล็กๆ ที่ตั้งเรียงรายอยูเปนระยะก็ไดเชนกัน
4.ผามออีแดง (อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร)
ตั้งอยูในพื้นทีอ่ ุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร ตําบลเสา
ธงชัย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ อยูบริเวณใกลเคียง
กับทางเดินขึ้นปราสาทเขาพระวิหาร เปนหนาผาสูงชัน กั้นเขต
แดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ตลอดแนวผามออีแดงมี
ระยะประมาณ 300 เมตร เปนจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพ
ของแผนดินประเทศกัมพูชาที่อยูต ่ําลงไปอยางเปนมุมกวาง มี
ฝูงคางคาวในยามพระอาทิตยตกดิน บริเวณใกลเคียงมีเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ ชมโบราณสถานสถูปคูรูป ทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก สวนบนกลมขางในเปนโพรง สําหรับ บรรจุ
สิ่งของสรางดวยหินทรายแดง ขนาดกวาง 1.93 เมตร ยาว 4.2 เมตร ซึ่งเชื่อกันวาเปนสัญลักษณของความอุดม
สมบูรณ
การเขาชมผามออีแดง มีเสนทางรถยนตเขาถึง เปนสถานที่ร องรับ นักทองเที่ยวในทุกฤดูก าล เปดให
นักทองเที่ยวเขาชมไดทุกวัน ตั้งแตเวลา 05.00-16.30 น.
อัตราคาบริการเขาอุทยานแหงชาติ
ชาวไทย :
ผูใหญ 40 บาท
เด็ก 20 บาท
ชาวตางชาติ :
ผูใหญ 400 บาท
เด็ก 200 บาท

5.จุดชมวิวผาพญากูปรี
จุดชมวิวพญากูปรี ตั้งอยูริมถนนบานแซรไปร ชอ งสะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิง ห จัง หวัดศรีส ะ
เกษ หางจากจุดผานแดนถาวรไทย-กัม พูชา ชองสะงํ า
ประมาณ 4 กม. โดยจุดชมวิวพญากูปรี อยูบริเวณหนาผา
สู ง บนเทื อ กเขาพนมรั ก สามารถมองเห็ น วิ ว ทิ ว ทั ศ น
ธรรมชาติของตนน้ําหวยสําราญที่กั้นระหวาง อําเภอภู
สิงห จังหวัดศรีสะเกษ และ อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร
ไดอยางชัดเจน พรอมทั้งจัดตั้งศาลาไทยขึ้น 3 หลังเพื่อให
นักทองเที่ยวไดนั่งพักชมวิว และมีบริการน้ําชากาแฟกูปรี
ชงโดยทหารที่ผานการอบรมมาแลว เมื่อนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวบริเวณนี้จะเริ่มตนจากการที่ไปกราบไหว
สรีระสังขารของหลวงปูสรวงที่วัดไพรพัฒนา จากนัน้ จะมาชมจุดชมวิวพญากูปรี แลวขึ้นไปเที่ยวที่เมืองใหมชอง
สะงําและไปที่จุดผานแดนถาวรไทย- กัมพูชาชองสะงํา เพื่อขามไปเที่ยวในเขตประเทศกัมพูชาตอไป
6.สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ
เป น สวนสาธารณะเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษาแหงแรกของ
ประเทศไทย ตั้งอยูที่ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะ
เกษ จังหวัดศรีสะเกษ ติดกับบริเวณวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 237 ไร ซึ่งสมเด็จพระศรี
นครินทรบรมราชชนนี พรอ มดวยสมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอเจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราช
นครินทร เสด็จเปนประธานเปดสวนแหงนี้เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม พ.ศ. 2524บริเวณภายในมีลักษณะเปนสวนปาในเขตเมือง มีตนลําดวนขึ้นอยู หนาแนนเปนดงใหญ
จํานวนกวาสี่หมื่นตน และดอกลําดวนยังเปนดอกไมประจําจังหวัดศรีสะเกษ โดยจะผลิดอกหอมอบอวลไปทั่ว
สวนในราวเดือนมีนาคมของทุกป ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ ยังมีพระราชานุสาวรียสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทางเขาสวนนอกจากนั้นในพื้นที่ยังมีสวนสัตว และสวนสาธารณะตกแตงสวยงาม
รมรื่นเปนแหลงพักผอนของประชาชนทั่วไป
7.สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 80 พรรษา (เกาะกลางน้ําหวยน้ําคํา)
เปนสถานที่ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจของชาว
จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยูถนนเลี่ยงเมือง ตําบลหนองครก
อําเภอเมืองศรีสะเกษ ภายในบริเวณเกาะกลางน้ําไดถูก
ปรับภูมิทัศนใหเปนสวนสาธารณะแบบครบวงจร มีการ
แบงพื้นที่ออกเปนสัดสวนซึ่งประกอบดวย “หอศรีลําดวน
เฉลิมพระเกียรติ ” เปนอาคารคอนกรีตเสริม เหล็ก 16
ชั้น ความสูง 84 เมตร มีรูป แบบสถาปตยกรรมขอม
ประยุกต พรอมระบบสาธารณูปโภค สรางขึ้นเพื่อใหเปน
พิพิธภัณฑ ก ารเรียนรูแหง จัง หวัดศรีส ะเกษ เปนแหลง

การเรียนรูแบบครบวงจร,“ศูนยแสดงพันธุสัตวน้ําจังหวัดศรีสะเกษ ( SRI SA KET AQUARIUM)” สวรรคโลกใต
น้ํา แดนมหัศจรรยแหงเดียวในอีสานใต เปนอาคารแสดงพันธุสัตวน้ําในการดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่ง
มีแนวคิดมุงเนนการพัฒนาใหความรู สรางความเพลิดเพลิน สงเสริมการทองเที่ยวแกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นไดมีการพัฒนารอบ ๆ เกาะกลางน้ําโดยทําถนนรอบเกาะสําหรับเดินวิ่งออก
กําลังกายและปนจักรยาน โดยในชวงเย็นจะมีชาวจังหวัดศรีสะเกษมาออกกําลังกายกันมากเปนพิเศษ
8.ศาลเจาพอหลักเมืองศรีสะเกษ
ตั้ง อยูบ ริเ วณสี่แยกถนนเทพาตัดกับ ถนน
หลักเมือง ตําบลเมืองเหนือ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ หางจากศาลากลางจัง หวัดเพียง
เล็กนอยเดิมศาลหลักเมืองมีส ภาพชํารุดทรุดโทรม
ไม เ หมาะแกก ารประกอบพิ ธีก รรมตา ง ๆ ตอ มา
พ.ศ. 2529 ทางจังหวัดจึงไดกอสรางศาลหลักเมือง
ขึ้น ใหม ศาลหลั ก เมือ งศรี ส ะเกษ มี ลั ก ษณะเป น
สถาปตยกรรมยกฐานสูง หลังคาทรงไทยจตุรมุข กรุ
ดวยหินออนและกระจกสีอยางงดงาม จั่วหนาดานทิศใตป ระดิษฐานตราสัญลักษณ "กาญจนาภิเษก" ซึ่งเปน
สัญลักษณเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ป เสาหลักเมืองทํา
ดวยไมชัยพฤกษ ลักษณะเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ นับเปนศาลหลักเมืองที่สวยงามแหงหนึ่งในประเทศไทย
9.วัดไพรพัฒนา
วั ด ไพรพั ฒ นา เริ่ ม ก อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ป พ.ศ.
๒๕๒๔ ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ ป พ.ศ.
๒๕๕๐ ตั้ง อยูเ ลขที่ ๒๕๘ หมูที่ ๓ ตําบลไพรพัฒ นา
อําเภอ ภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ มีพระครูโกศลสิกข
กิจ หรือหลวงพ อ พุฒ วายาโม เปนเจาอาวาสวัด มี
พระสงฆสามเณรในสังกัด ๒๐ รูป และวัดไพรพัฒนา
ยัง
ขอประทานพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป
ริ ณ ายก เพื่ อ อั ญ เชิ ญ ไปประดิ ษ ฐานบรรจุ ไ ว ณ
มณฑปปราสาทหลวงปูสรวงวัดไพรพัฒนา และเปนสถานที่ตั้งสรีระสังขารของหลวงปูสรวง ซึ่งเปนเกจิอาจารยที่
เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษและประชาชนทั่วไปไดมาเคารพกราบไหว และเปนศูนย
รวมจิตใจของประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา
10.วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต)
เป น วั ด เก า แก ตั้ ง มาก อ นเมื อ งศรี ส ะเกษ
โดยเดิ ม เรีย กว า “วั ด ปา แดง” ภายหลัง ได ถือ เอา
พระพุ ท ธรู ป โบราณศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ ป น สํ า คั ญ จึ ง ได
เปลี่ยนเปน “วัดพระโต”ตามลักษณะของพระพุทธรูป
แตนั้นมา เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๔ ไดเ ปลี่ยนชื่อ ใหมเ ป น
“วัดมหาพุทธาราม” และไดเปนวัดพัฒนาตัวอยางมา
โดยลําดับ เคยเปนวัดที่มีเจาคณะจังหวัดฝายมหานิกาย

ปฏิบัติศาสนกิจหลายรูป และปจจุบันวัดมหาพุทธาราม ไดเปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด และยังเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ มีวิหารซึ่งเปนทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปคูบานคูเมืองและเปนที่
เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษ คือ “หลวงพอโต” ซึ่งเปนพระพุทธรูปองคใหญปางมารวิชัย มีความสูงจากฐาน
ถึง ยอดเกศ 6.85 เมตร หนาตัก กวาง 3.50 เมตร เดิม เปนพระพุท ธรูป ศิล าจําหลัก สันนิ ษฐานวาเป น
พระพุทธรูปสมัยขอมซึ่งมีอายุรวมพันปแตมาสรางเพิ่มเติมขึ้นเมื่อใดไมปรากฏแนชัด
11.วัดศรีบึงบูรพ
ตั้ง อยูริม ลําน้ําหวยทับ ทัน ที่บานโนนสาวสวย
หมูที่ 4 ตําบลบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ
หางจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร มีพระอุโบสถ
ที่งดงามตระการตาซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช
จํ า ลอ งอง ค ที่ 2 ข องป ระเท ศไท ย เ ป น ส ถาน ที่
ที่มีบรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ เปนสถานที่บําเพ็ญ
เพียรภาวนาของพระสงฆที่มีประชาชนศรัทธาเลื่อมใสนั้น
คือ พระอาจารยศรี จันทสาโร ซึ่ง มีดําริที่จะสรางพุท ธ
สถานและเทวสถานในวัดศรีบึงบูรพ ใหเปนพุทธสถาน
มรดกอีสานใต
12.พระธาตุเรืองรอง
เป น พระธาตุ ศิ ล ปะแบบพื้ น บ า น ตั้ ง อยู
ภายในวัดบานสรางเรือง ในทอ งที่บานสรางเรือ ง
ตํา บลหญ าปลอ ง อํา เภอเมือ ง จัง หวั ดศรีส ะเกษ
อยู ห า งจากตั ว เมื อ งศรี ส ะเกษไปทางทิ ศ เหนื อ
ประมาณ 7.5 กิ โ ลเมตร สร า งขึ้ น เมื่ อ ป
พ.ศ. 2525 โดยหลวงปูธัมมา พิทักษา เพื่อเปนที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สําหรับใหชาวพุทธ
ในถิ่นอีสานใตไดมาสักการบูชาแทนการเดินทางไป
ยังจังหวัดที่หางไกล ตัวพระธาตุเปนอาคาร ที่มีการ
ผสมผสานศิลปะอีส านใต 4 เผา ไดแก ลาว สวย
เขมร และเยอ มีความสูงทั้งสิ้น 49 เมตร แบงออกเปน 6 ชั้น ชั้นที่ 1 เปนพิพิธภัณฑพื้นบานแสดงวิถีชีวิตชน
เผาลาว สวย เขมร และเยอ โดยมีหุนจําลองซึ่งแสดงถึงประเพณี วัฒนธรรมตางๆ ในทองถิ่น อีกทั้งบนขื่อคานยัง
มีภาพจิตรกรรมที่บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตํานานและความเชื่อตางๆ ชั้นที่ 2 – 3 เปนสวนของพิพิธภัณฑ
พื้นบานซึ่งจัดแสดงขาวของเครื่องใชในสมัยโบราณ เชน เครื่องปนดินเผา เครื่องมือดักจับสัตว ตะเกียง แผนเสียง
หนังสือ อาวุธ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ตามฝาผนังยังประดับไปดวยภาพเขียนสวยงาม โดยในชั้นที่ 2
จะเปนภาพสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดศรีสะเกษ สวนชั้นที่ 3 จะเปนภาพเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดศรีสะเกษ ชั้นที่ 4 ใชเปนจุดพักผอนกอนขึ้นไปยังชั้นถัดไป ชั้นที่ 5 เปนชั้นสําหรับทําสมาธิ และชั้นที่ 6
หรือชั้นสุดทาย เปนที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุของพระอรหันต และยังเปนจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
บานเรือน และทองทุงเขียวขจีไดอยางชัดเจน

13.วัดพระธาตุสุพรรณหงส
หรื อ วั ด บ า นหว า น ตั้ ง อยู ที่ บ า นหว า น
ตําบลน้ําคํา อําเภอเมืองศรีสะเกษ อยูหางจากตัว
จังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร เปนอีกหนึ่งสถานที่
ที่หามพลาดเมื่อ เดินทางไปยัง จั ง หวั ดศรีส ะเกษ
ดวยความโดดเดนของพระอุโบสถที่กอสรางบนเรือ
สุพรรณหงสจําลอง ลอยอยูกลางน้ําอยางสวยงาม
แปลกตา ตั ว พระอุ โ บสถกว า ง 5 เมตร ยาว
13.60 เมตร หลังคาทรงจัตุร มุข 3 ชั้น มียอด
มณฑปกลางอุโบสถ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และดวยความสวยงามโดดเดนของวัดแหงนี้จึงทําใหเปนอีกหนึ่งแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมนอกจากนั้นใน
ทุกวันอาทิตย ยังมีกิจกรรมทําบุญใสบาตรของคนในชุมชนและตางชุมชนบริเวณดานหนาพระอุโบสถอีกดวย
14.วัดปามหาเจดียแกว
หรื อ ที่ ช าวบ า นเรี ย กกั น ว า “วั ด ล า นขวด”
ตั้งอยูที่บานดอน ตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ ที่ไดชื่อวา “วัดลานขวด” ก็เพราะสถานที่
ตางๆ ภายในวัด ไมวาจะเปนซุม ประตูท างเขา ลาน
จอดรถ โบสถ ศาลา หอระฆัง กุฏิ หรือแมแตหองน้ํา
ตางถูกประดับประดาดวยขวดแกวหลากสีหลายแบบ
รวมกันกวา 1.5 ลานใบ ซึ่งความคิดเชนนี้ไมไดเปน
ของนั ก ออกแบบหรื อ ศิ ล ป น ท า นใด แต ม าจาก
พระภิกษุรูปหนึ่ง นามวา “พระครูวิเวกธรรมาจารย”
หรือ “หลวงปูลอด” ที่ครั้งหนึ่งไดเขาไปพักปกกลดใน
ปาชาหนองใหญ (ที่ตั้งวัดลานขวดในปจจุบัน) ดวยความแปลกใหมของวัสดุที่ใชตกแตงอาคารสถานที่ ทําใหวัดปา
มหาเจดียแกว หรือวัดลานขวดกลายเปนอีกหนึ่งจุดหมายสําคัญของการทองเที่ยว
ของจังหวัดศรีสะเกษ ที่นี่นอกจากจะไดชื่นชมศิล ปะการสลับสีขวดเปนลวดลาย
ตางๆ บนอาคารแลว ผูมาเยือนยังจะไดทึ่งกับความคิดในการนําฝาขวดมาปะติดจน
ไดภาพพุทธประวัติที่ไมเหมือนที่ใดอีกดวย
15.ตึกขุนอําไพพาณิชย
หรือที่ชาวเมืองศรีสะเกษเรียกกันทั่วไปวา ตึกขุนอําไพ ตั้งอยูบริเวณตลาด
ใน (ตลาดเกา) บนถนนอุบล ตําบลเมืองใต อําเภอเมืองศรีสะเกษ อยูหางจากศาลา
กลางจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ 4 กิโลเมตร อาคารหลังนี้เดิมเปนบาน
ของขุนอําไพพาณิชย (ทองอินทร นาคสีหราช) คหบดีชาวศรีสะเกษ สรางขึ้นเมื่อป
พ.ศ. 2468 ตอมาเมื่อทานเจาของบานถึงแกกรรมแลว อาคารดังกลาวไดเปดให
เชาเปนที่พั กอาศัยและประกอบการคาเปนเวลานานรวม 40 ป จนในป พ.ศ.
2523 อาคารมีสภาพชํารุดมาก อาจเปนอันตรายตอ ผูพักอาศัยได ทางการจึง
ประกาศเปนเขตหวงหามตั้งแตบัดนั้น กระทั่ง กรมศิล ปากรไดเขามาดําเนินการ

บูรณะ และขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานสําคัญของชาติในป พ.ศ. 2537
16.ปราสาทสระกําแพงใหญ

ตั้ง อยูในบริเ วณวัดสระกําแพงใหญ ถนนประดิษฐป ระชาราษฎร หมูที่ 1 ตําบลสระกําแพงใหญ
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ใกลกับสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย หางจากที่วาการอําเภออุทุมพรพิสัยไปทาง
ทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร ปราสาทสระกําแพงใหญ สรางขึ้นในศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธแบบ
มหายานเพื่อเปนที่ประดิษฐานเทวรูป จากการบูรณะของกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2532 ไดคนพบปฏิมากรรม
สําริดขนาดใหญเฉพาะองคสูง 140 เซนติเมตร และรวมความสูงทั้งฐาน 180 เซนติเมตร ศาสตราจารยหมอม
เจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ใหความเห็นวาเปนรูปของนันทิเกศวร หรือ นันทีศวร ลักษณะพิเศษ คือเปนสําริดกะไหล
ทอง เดิมอาจจะตั้งอยูหนาปราสาทหลังกลางภายในมุขหนาปราสาท เพราะโดยปกติจะประจําอยูกับเทวาลัยของ
พระอิศวร ปฏิมากรรมชิ้นนี้เปนศิล ปะขอมแบบบาปวนตอนปลาย นับเปมปฏิมากรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่พบใน
ประเทศไทย ปจจุบันจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมาสภาพทั่วไปของปราสาทสระ
กําแพงใหญประกอบดวยระเบียงคตรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดกวาง 49 เมตร ยาว 67 เมตร ลอ มรอบกลุม
ปราสาทอิฐและบรรณาลัย รวมทั้งหมด 6 หลัง จากภาพถายทางอากาศ ชี้ใหเห็นวาปราสาทสระกําแพงใหญ
นาจะมีชุมชนรายรอบอยางหนาแนนทางทิศตะวันออกเฉียงใตหางออกไปประมาณ 400 เมตร มีสระน้ํารูป
สี่เหลี่ยมขนาดใหญ เรียกวา "สระกําแพง" สันนิษฐานวานาจะขุดขึ้นเมื่อครั้งสรางปราสาท สวนทางทิศตะวันออก
มีลําหวยเล็ก ๆ ไหลผาน คือ หวยตาเหมา ซึ่งเปนลําหวยสาขาที่แยกออกมาจากหวยสําราญ
17.ปราสาทโดนตวล
ตั้ ง อยู ที่ บ า นภู มิ ซ รอล ตํ า บลบึ ง มะลู
อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยูริมหนา
ผาบนเทื อ กเขาพนมดงรั ก ใกล ช ายแดนไทย –
กั ม พู ช า ห า งจากตั ว อํ า เภอกั น ทรลั ก ษ 38
กิโลเมตร ปราสาทโดนตวล เปนปราสาทขอมขนาด
เล็กทามกลางตนไมใหญ สรางขึ้นราวพุทธศตวรรษ
ที่ 15 – 16 มีลักษณะเปนปรางคเดี่ยว ผังรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส กวาง – ยาวประมาณ 7 เมตร ยอ
มุมทั้ง 4 ดาน หันหนาไปทางทิศตะวันออก บริเวณดานหนาประตูปรางคมีแนวเสาหินทราย 4 ตน สันนิษฐานวา
เปนเสารองรับหลังคามณฑป ถัดออกมาจะมีเสาหินทรายอยูอีก 4 ดาน คาดวาเปนโคปุระ (ซุมประตู) นอกจากนี้

ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของปรางคยังพบหินทรายเรียงตอกันเปนรูปผืนผา สันนิษฐานวานาจะเปนบรรณา
ลัย (วิห าร) สวนสระน้ําซึ่งเปนองคป ระกอบสําคัญ ของปราสาท มีลักษณะเปนคันดิน อยูหางจากปราสาท
ประมาณ 400 เมตร
18.ปราสาทบานปราสาท
ปราสาทบานปราสาท หรือ ปราสาทหวย
ทับทัน หรือ ปราสาทบานโนนธาตุ ตั้งอยูภายในวัด
ปราสาทพนาราม บานปราสาท ตําบลปราสาท
อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ สันนิษฐานวา
สรางขึ้นในราวพุท ธศตวรรษที่ 16 เพื่อใชเปนที่
ประดิษฐาน “เทพเจาตีมูรติ” ตามคติความเชื่อใน
ศาสนาพราหมณ โบราณสถานแหง นี้เ ปนศิล ปะ
รว มแบบคลั ง –ปาปวน ประกอบดว ยปรางค อิ ฐ
จํานวน 3 องค ตั้ง อยูบ นฐานศิล าแลงเดียวกัน
เรียงตัวในแนวทิศเหนือ – ใต หันหนาไปทางทิศ
ตะวันออก รอบปราสาทมีกําแพงศิลาแลงลอมทั้ง 4 ดาน รวมถึงมีโคปุระอยูทางทิศใตและทิศตะวันออกสําหรับ
ปรางคองคกลางมีขนาดใหญกวาปรางคอีก 2 องค อยูเล็กนอย แตสวนหลังคาเตี้ยกวา ลักษณะของปรางคเปน
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั ยอมุมไมสิบสอง มีประตูทางเขาดานทิศตะวันออกเพียงดานเดียว มีกรอบประตูหินทราย และมี
ทับหลังติดอยูเปนภาพบุคคลยืนอยูเหนือหนากาลสวนปรางค 2 องคที่ขนาบขางนั้นมีขนาดเดียวกัน โดยในยุค
หลังไดรับการดัดแปลงรูปแบบไปมาก ที่เห็นไดชัดเลยก็คือ “ประตู” ซึ่งกออิฐปดตายทั้งสี่ดาน แตยังคงปรากฏ
กรอบประตูหินทรายและชิ้นสวนทับหลังสลักภาพการกวนเกษียรสมุทรตกอยูหนาประตูปรางคองคที่อยูดานทิศ
ใต
จากความเชื่อของคนในชุมชนที่วา หากบุคคลซึ่งกําลังเดือดรอนไดมาบนบานศาลกลาว ก็จะไดสมดัง
ปรารถนา จึงมีชาวบานและนักทองเที่ยวเดินทางมากราบไหวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3
ของทุกป ซึ่งกําหนดเปนวันจัดงานประเพณีไหวพระธาตุ
19.ปราสาทปรางคกู
ตั้งอยูที่บานกู ตําบลกู อําเภอปรางคกู
จังหวัดศรีสะเกษ อยูหางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ
เปนระยะทาง ประมาณ 56 กิโลเมตร สรางขึ้น
ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อเปนเทวสถานใน
ศาสนาพราหมณ มีลักษณะเปนปรางค 3 องค
สรางเปนแนวจากเหนือ ไปใตอยูบ นฐานขนาด
ใหญ ก อ ด ว ยอิ ฐ ปนศิ ล าแลงเรี ย งแผ น โต ๆ
(เหมื อ นปราสาทศรี ข รภู มิ ที่ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร )
เปนศาสนสถานสมัยขอมที่เกาแกงดงามในเชิง
สถาปตยกรรมโบราณ มีอายุกวาพันป ดานหนาปรางคกูจะมีสระน้ําขนาดใหญที่ใชในสมัยโบราณ ปจจุบันเปนที่
หากินของนกเปดน้ํา ซึ่งมีมากในชวงฤดูแลงตั้งแตเดือนกุมภาพันธเปนตนไป

2. สินคาพื้นเมืองหรือของฝาก

สินคาระดับ OTOP ของจังหวัดที่นักทองเที่ยวตองแวะซื้อเปนของฝาก คือ หอม กระเทียม ที่ขึ้นชื่อและ
จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่การปลูกหอม ปลูกกระเทียม จํานวน 731 ไร อําเภอที่ปลูกมาก 3 อันดับ ไดแก
อําเภอ ยางชุมนอย วังหิน และกันทรารมย แตก็มีกระเทียมที่แปรรูปแลวอยางกระเทียมดองก็มีขายดวย ยังมี
หอมแดงที่วางขายคูกัน กระเทียมศรีสะเกษจะมีใหซื้อไดตลอดป แตจะไดกระเทียมที่ดีคือชวงเดือนเมษายน
ของทุกป
จ. อัตลักษณวิถีไทยของจังหวัด วัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่โดดเดนเปนเอกลักษณของพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ มีชุมชนหลายกลุมตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูรว มกัน ทั้งนี้เปนผลมาจากการอพยพยายครัวเขา
มาของคนในกลุมชาติพันธุตางๆ ตั้งแตในอดีต ปจจุบันยังคงปรากฏลักษณะเฉพาะทางกายภาพและวัฒนธรรม
ของกลุมคนเหลานั้นอยู กลุมคนดังกลาวไดแก ชาวลาว ชาวเขมร ชาวกูย (หรือสวยหรือกวย) และเยอ
กลุมชาติพันธุไท - ลาว แบงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ 1.ชาวไทอีสานดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานมานานแลว
ไมต่ํากวา 300 ป ชาวลาวที่โยกยายถิ่นมาจากประเทศลาวหรือฝงซายแมน้ําโขงตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 เปนตนมา
ทั้ง 2 กลุมมีภาษาในการสื่อสารเปนของตนเองทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ไดแก อักษรไทยนอยและอักษรธรรม
อีสาน ซึ่งเปนตัวอักษรที่พัฒนามาจากตัวฝกขามในสมัยสุโขทัยพรอมกับการเข ามาของศาสนาพุทธในดินแดน
อีสาน สําเนียงภาษาพูดของกลุมชาติพันธุชาวไท - ลาว จัดอยูในตระกูลภาษาไท - กะได โดยชาวไทอีสานดั้งเดิม
จะมีสําเนียงพูดเปนภาษาถิ่นอีสานถิ่นใตสําเนียงเดียวกับจังหวัดอุบลราชธานี, อํานาจเจริญ และยโสธร สวนชาว
ลาวที่โยกยายมาทีหลังจะมี 2 กลุม คือ ชาวลาวเวียงจันทนและชาวลาวจําปาสัก โดยสําเนียงลาวเวียงพบไดมาก
ในตัวอําเภอเมืองศรีสะเกษ, อําเภอขุนหาญ และอําเภอขุขันธ ซึ่งเปนสําเนียงเดียวกับนครหลวงเวียงจันทนใน
ประเทศลาว มีลักษณะการพูดเนิบชาและเหนอ และภาษาลาวใตในแขวงจําปาสัก, ประเทศลาว มีสําเนียงการ
พูดที่หวนสั้น การเขามาของชาวลาวฝงซายแมน้ําโขงไมทราบปที่แนชัด แตพบการเคลื่อนยายครั้งใหญในสมัย
รัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๕ และยุคสงครามกลางเมืองลาวคอมมิวนิส (พ.ศ. 2496-2518) ในจังหวัดศรีสะเกษ
มีความแตกตางจากสําเนียงของกลุมชาติพันธุลาวในจังหวัดทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจาก
พื้นฐานการพัฒนาและถิ่นฐานเดิมที่แตกตางกันไป โดยรวมแลวกลุมภาษาไทกะไดในจังหวัดศรีสะเกษถูกแบง
ออกเปน 3 สําเนียง คือ ไทอี สาน, ลาวเวียง และลาวใต โดยหลอมรวมเปนวัฒ นธรรมไท – ลาวของชาว
ศรีสะเกษ อยางไรก็ดีมักเรียกรวมกลุมวัฒนธรรมกลุมนี้วาชาวลาว
บานเรือน บานของชาวลาวมีลักษณะการกอสรางเหมือนกับบานเรือนของชาวไทยอีสานทั่วๆไป คือ
ลักษณะตัวบานทั้งหลังสรางดวยไม หลังคามุงกระเบื้อง มีหองขนาดใหญ
การแตง กาย ผูชายแตง กายดวยกางเกงผาฝายขากระบอก เสื้อ ผาฝายคอกลม ผาขาวมาคาดเอว
สวนผูหญิงนุงผาซิ่น เสื้อแขนกระบอกคอกลมหรือกระโจมอก
กลุม ชาติพันธุ สวย (กูย,กวย หรือ กวย) ในเอกสารสมั ยตนกรุง รัตนโกสิน ทรเ รี ยกชาวเขมรปาดง
มีเพียงภาษาพูดเทานั้น สําเนียงและคําศัพทรวมหลายคําคลายภาษาขา ภาษาแส ภาษาโส จัดลวนจัดอยูใน
ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (มอญ-เขมร) ชวยใหสามารถสื่อสารกันได ภาษากวยยังเปนภาษาพิเศษที่ใชใน
การประกอบพิธีกรรมของหมอควาญชาง สําหรับการบวงสรวงผีกอนการออกจับชางปา มีกลุมชาติพันธุกวยตั้ง
ถิ่นฐานอยูในบางสวนของอําเภอราษีไศล, อําเภอเมืองจันทร, อําเภอหวยทับทัน, อําเภออุทุมพรพิสัย,อําเภอ
ปรางคก,ู อําเภอเมืองศรีสะเกษ,อําเภอน้ําเกลี้ยง, อําเภอศรีรัตนะ, อําเภอไพรบึง, อําเภอขุนหาญ และอําเภอ
กันทรลักษ
การแตงกาย ผูชายจะแตงตัวดวยเสื้อคอกลมผาหนา นุงโสรงสีสันตางๆ หรือกางเกงขากวยสั้น ผาขาวมา
คาดเอวหรือคลองไหล ผูหญิงจะนุงผาถุงมีเชิงหรือไมมี กระดุมทําดวยเงินเสื้อแขนกระบอกสีสันตางๆ ผาเบี่ยง
เปนผาขาวมาหรือผาลายลูกแกวสีครีมดํา

กลุมชาติพันธุเยอ มีเพียงภาษาพูด ซึ่งมีคําศัพทสวนใหญคลายกับภาษากวยแตมีสําเนียงที่แตกตางและ
เพี้ยนไปจากภาษากวยตามสภาพแวดลอ ม นัก ภาษาศาสตรใหความเห็นวาภาษาเยอคือ ภาษากวยที่มีความ
ใกลชิดกับภาษาลาว สวนภาษากวยคือภาษาเยอที่ใกลชิดกับภาษาเขมร อยางไรก็ตาม ภาษาเยอจัดเปนภาษาใน
ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (มอญ-เขมร) เชนกัน โดยพบวามีการพูดภาษาดังกลาวนี้ในบางพื้นที่ของอําเภอ
ไพรบึง, อําเภอพยุห, อําเภอศรีรัตนะ, และอําเภอน้ําเกลี้ยง
การแตง กาย ผูชายจะนุง โสรง หรือผาสี ตางๆ เปนโจงกระเบน มีผาขาวมาคาดเอวหรือคลองไหล
เครื่องประดับมีสรอยคอรูปแบบตางๆ สวนผูหญิงจะแตงกายดวยเสื้อแขนกระบอกกคอกลมหรือคอสีสันตาง ๆ
นุงผาถุงโจงกระเบน มีเสื้อสีสันตางๆ แตไมมีลวดลายดานใน แตมีตุมหูเปนเครื่องประดับที่สําคัญ
กลุมชาติพันธุเขมร มีภาษาพูดที่จัดเปนภาษาเขมรถิ่นไทย หรือเขมรสูง(ขแมรเลอ) เนื่องจากมีสําเนียง
และคําศัพทหลายคําแตกตางไปจากภาษาพูดของชาวเขมรในประเทศกัมพูชาซึง่ จัดเปนชาวเขมรลุมหรือเขมรต่ํา
(ขแมรกรอม) อยางไรก็ดี จากผลการวิจัยของทั้ง2สําเนียงคือ ภาษาเขมรถิ่นไทยและภาษาเขมรถิ่นกัมพูชา
ภาษาเขมรถิ่นไทยหรือเขมรสูงสามารถใชพูดสื่อสารกับชาวเขมรในประเทศกัมพูชาได แตภาษาเขมรลุม ใน
ประเทศกัมพูชามักไมคอยเขาใจภาษาเขมรสูง โดยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมีกลุมชาติพันธุชาวเขมรสูงอาศัยอยู
หนาแนนในอําเภอภูสิงห, อําเภอขุขันธ, อําเภอขุนหาญ, อําเภอกันทรลักษ, รวมทั้งบางสวนของอําเภอศรีรัตนะ
อําเภอไพรบึง, อําเภอปรางคกูและอําเภอหวยทับ ทัน ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 20 ของประชากร
ทั้งจังหวัด
การแตงกาย ลักษณะการแตงกายของคนพื้นเมืองเขมร ชายแตงกายดวยเสื้อคอกลมผาหนา นุงโสรง
สีสันตางๆ ผาขาวมาคาดเอวหรือคลองไหล ผาขาวมาที่ใชลายขาวดําเล็กกวาคนพื้นเมืองลาวใช สวนผูหญิงจะ
แตงกายดวยการนุงผาถุงลายตั้ง มีเชิงตามขวางสองชั้น ชั้นบนกวาง ชั้นลางแคบ ระกวางรอยตอคาบดวยสีแดง
เสื้อดํายอมมะเกลือ แขนกระบอกรัดรูป ตามรอยตะเข็บถักดวยสีตางๆ ชายเสื้อผาทั้งสองดาน ยาวประมาณ
6 นิ้ว กระดุมทําดวยเงิน ผาคลองไหลมีสีสันตางๆ ผาคลองคอนิยมหยอนชายผาขาวมาขางหนา
2.2.2 ขอมูลสนับสนุนบริการดานการทองเที่ยว
1). การบริการขนสงและอํานวยความสะดวกในการเขาเมือง (ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ)
จังหวัดศรีสะเกษ มีเสนทางคมนาคมที่ติดตอไดกับจังหวัดใกลเคียงรวมทั้งอําเภอตาง ๆ ภายในทองที่จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยทางรถยนตและรถไฟ ซึ่งสามารถใหบริการรับสงผูโดยสาร และขนสงสินคาทั้งขาเขาและขา
ออก แบงออกเปน
การคมนาคมโดยรถไฟ
ขบวนรถไฟที่วิ่งผานสถานีจัง หวัดศรีส ะเกษ เที่ยวขึ้น -เที่ยวลอ ง มีวันละ 22 ขบวน ระยะทางจาก
กรุงเทพฯ ถึงสถานีจังหวัดศรีสะเกษ515 กิโลเมตร ขบวนรถไฟวิ่งผานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตจังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษและสิ้นสุดปลายทางที่อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การคมนาคมโดยรถยนต
ปจจุบันการขนสงทางถนนไดเพิ่มบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหกาวหนาทัดเทียมกับอารยะประเทศ ดังนั้นจังหวัดไดจัดระเบียบการขนสงทาง
บกในเขตจังหวัดโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522 และนโยบายของ
จังหวัด เพื่อสนองความตองการของประชาชน โดยการจัดเสนทางเดินรถยนต ถึง 4 หมวด ดวยกันคือ
เสนทางหมวดที่ 1 เปนเสนทางขนสงภายในเทศบาล มีจํานวน 2 เสนทาง
เสนทางหมวดที่ 2 เปนเสนทางที่เริ่มตนจากกรุงเทพฯ มีจํานวน 10 เสนทาง
เสนทางหมวดที่ 3 เปนเสนทางระหวางจังหวัด หรือคาบเกี่ยวระหวางจังหวัดมีจํานวน 16 เสนทาง
เสนทางหมวดที่ 4 เปนเสนทางยอย ซึ่งจากจังหวัดหรืออําเภอเขาสูชุมชนยอย เชน ตําบลหรือหมูบาน

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

มีจํานวน 27 เสนทาง
การคมนาคมโดยทางอากาศ
จังหวัดศรีสะเกษ อยูหางจากจังหวัดอุบลราชธานี เพียง 60 กิโลเมตร ซึ่งมีเครื่องบินที่สามารถเดินทาง
ไปไดทั่วประเทศ อีกทั้งสนามบินอุบลราชธานี เปนสนามบินนานาชาติที่สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญที่
เดินทางมาจากตางประเทศ โดยมิตองแวะพักที่กรุงเทพฯ
2). บริการดานที่พักในจังหวัดศรีสะเกษ
ตารางบริการดานที่พัก
ชื่อธุรกิจ
ที่อยู
จังหวัด
โทรศัพท
กรีนวิวรีสอรท
เลขที่ 202/1 ม.4 ตําบลหญาปลอง อําเภอเมืองศรี ศรีสะเกษ 080-1720221
สะเกษ
กันทรารมยรีสอรท
เลขที่ 190 ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย
ศรีสะเกษ 081-5792697
กําไลทองรีสอรท
เลขที่ 21 ม.6 ตําบลยางชุมนอย อําเภอยางชุมนอย ศรีสะเกษ 087-4435919
กิ่งไผรีสอรท
เลขที่ 87/1 ถนน - ตําบลน้ําออม อําเภอกันทรลักษ ศรีสะเกษ 086-0248594
กุลวดี อพาตเมนท
ม.8 ตําบลน้ําคํา อําเภอเมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ 045-616200
ทาเรือ
ขวัญพิชชา
เลขที่ 123 ม. 8 ตําบลยางชุมนอย อําเภอยางชุม
ศรีสะเกษ
นอย
ขวัญยืน
เลขที่ 571 ม.5 ตําบลน้ําออม อําเภอกันทรลักษ
ศรีสะเกษ 087-8787701
ขันเงินรีสอรท
เลขที่ 115 ม.7 ตําบลเวียงเหนือ อําเภอกันทรลักษ ศรีสะเกษ 080-7290810
ครัวเธียรแมนชั่น
เลขที่ 1490/6-7 ถนนขุขันธ ตําบลเมืองใต อําเภอ ศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
คอนคํารีสอรท
เลขที่ 141 ม.8 ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล
ศรีสะเกษ จิริมี รีสอรท
เลขที่ - ตําบลโพธิ์ อําเภอโนนคูณ
ศรีสะเกษ 08554912707
ชายทุงรีสอรท พรหม เลขที่ 91 ม.5 ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 085-4920069
พิมาน
ชินบุรี รีสอรท
เลขที่ 234 ตําบลสําโรง อําเภออุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ 045-611156
ทอฝน
เลขที่ 71 ตําบลกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ 045-692154
ทิวลิป รีสอรท
เลขที่ 28 ตําบลยางชุมนอย อําเภอยางชุมนอย
ศรีสะเกษ 085-6349090
นิคมซอย ๑ รีสอรท
เลขที่ 79/1-5 ม.1 ตําบลหนองฉลอง อําเภอขุขันธ ศรีสะเกษ
บังกาโลเวียงคํา
เลขที่ 65 ม.11 ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล
ศรีสะเกษ 045-681149
บุญศิรบิ ูติกโฮเทล
เลขที่ 1191/3 ถ.วิจิตรนคร ตําบล เมืองเหนือ
ศรีสะเกษ 045-622222
อําเภอเมืองศรีสะเกษ
บานตนไม
เลขที่ 43/25 ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045-611563
บานบิงรีสอรท
เลขที่ 167 ม.11 ตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธ
ศรีสะเกษ 083-9656344
บานลานลูกไม
เลขที่ 88 ม.14 ตําบลน้ําคํา อําเภอเมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ 045-644268
บานสวน 3 ออ
เลขที่ 235 ม.17 ตําบลหนองหญาลาด อําเภอกันทร ศรีสะเกษ
ลักษ
บานสวนศรีสุภาพ
เลขที่ 65 ม.2 ตําบลหวยเหนือ อําเภอขุขันธ
ศรีสะเกษ 087-4500008

24. บานแกวเรือนขวัญ
25. บานใหมรีสอรท
26. บานไอดิน
27. พรถวิล
28. พริ้งหองเชารายวัน
29. พี เอส รีสอรท
30. ฟอรยูรสี อรท
31. ภูลดารีสอรท
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

มายเฟรนดรสี อรท
ระนารีสอรท
ระเบียงน้ํารีสอรท
ราษี รีสอรท
ริมบาง รีสอรท
รุงอรุณ
รมไม รีสอรท
วังชมภูรีสอรท
วังดารา รีสอรท
วิจิตรนครนอนพัก

42. วิจิตรารีสอรท
43. วิไลรีสอรท
44. ศรีลําดวน
45. ศรีสะเกษโฮเต็ล
46. สบายใจรีสอรท
47. สวัสดีรสี อรท
48. สันติสุข
49.
50.
51.
52.
53.

สายแกวรีสอรท
หองพักทิวไม
อินดี้รีสอรท
ออยหองพัก
เกษสิริ

เลขที่ 1478/1-30 ถนนวิจิตรนคร ตําบลเมืองใต
อําเภอเมืองศรีสะเกษ
เลขที่ 77 ม.9 ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ
เลขที่ 309/1 ม.1 ตําบลหวยทับทัน อําเภอหวยทับ
ทัน
เลขที่ 147/5 ถนนศรีสะเกษ ตําบลเมืองเหนือ
อําเภอเมืองศรีสะเกษ
เลขที่ 319/2 ม.6 ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย
เลขที่ 96 ม.8 ตําบลสระกําแพงใหญ อําเภออุทมุ พร
พิสัย
เลขที่ 17 ม.9 ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ
เลขที่ 222 ม.10 ตําบลหนองหญาลาด อําเภอกันทร
ลักษ
เลขที่ 121 ตําบลบุสูง อําเภอวังหิน
เลขที่ 158 ม.5 ตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธ
เลขที่ 82 ตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธ
เลขที่ 49 ม.5 ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล
เลขที่ 108 ม.1 ตําบลหวยใต อําเภอขุขันธ
เลขที่ 273/52 ม.8 ตําบลโพธิ์ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
เลขที่ 192 ม.15 ตําบลสําโรง อําเภออุทมุ พรพิสัย
เลขที่ 77 ม.7 ตําบลเวียงเหนือ อําเภอกันทรลักษ
เลขที่ 22 ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย
เลขที่ 1478/4,5 ถ.วิจิตรนคร ตําบลต.เมืองใต
อําเภออ.เมืองศรีฯ
เลขที่ 2/4 ม.3 ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย
เลขที่ 41 ตําบลสะพุง อําเภอศรีรัตนะ
เลขที่ 1469/1 ถ.อุบล ตําบลเมืองใต อําเภอเมืองศรี
สะเกษ
เลขที่ 384-385 ถนนศรีสะเกษ ตําบลเมืองเหนือ
อําเภอเมืองศรีสะเกษ
เลขที่ 2 ม.3 ตําบลหนองหญาลาด อําเภอกันทรลักษ
เลขที่ 79 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุขันธ
เลขที่ 370 ถนนราชการรถไฟ ตําบลเมืองเหนือ
อําเภอเมืองศรีสะเกษ
เลขที่ 257 ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล
เลขที่ 166/11 ม.11 ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย
เลขที่ 393 ม.14 ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย
เลขที่ 5/1 ม.3 ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย
เลขที่ 1102-05 ถนนขุขันธ ตําบลเมืองใต อําเภอ

ศรีสะเกษ 045-643133-4
ศรีสะเกษ 087-2539323
ศรีสะเกษ 085-6382109
ศรีสะเกษ 045-611458
ศรีสะเกษ 089-9475655
ศรีสะเกษ 089-2272213
ศรีสะเกษ 081-5485250
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

087-1490240
083-7987353
045-671673
045-681223
085-9172419
045-691428
081-0656399
045-620123

ศรีสะเกษ 089-9936221
ศรีสะเกษ 045-677144
ศรีสะเกษ 045-633600
ศรีสะเกษ 045-612582
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ 086-4501840
ศรีสะเกษ 045-644496
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

087-2482139
086-6229240
045-612578

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เมืองศรีสะเกษ
เดอะนอรธอีสต
เลขที่ 1619 ม.6 ตําบลเมืองใต อําเภอเมืองศรีสะ
ศรีสะเกษ 045-615777
เกษ
เดอะเอสพี
เลขที่ 1575 ถนนวันลูกเสือ ตําบลเมืองใต อําเภอ
ศรีสะเกษ 045-620903-4
เมืองศรีสะเกษ
เพ็ญศิรริ สี อรท
เลขที่ 10 ม.2 ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล
ศรีสะเกษ 045-682374
เอ เอ ที่พัก
เลขที่ 22/10-15 ม.3 ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย ศรีสะเกษ
เอสบี แมนชั่น
เลขที่ 136 ม.5 ตําบลน้ําออม อําเภอกันทรลักษ
ศรีสะเกษ 045-663103
เอ็มเค
เลขที่ 148 ม.5 ตําบลน้ําออม อําเภอกันทรลักษ
ศรีสะเกษ
แกรนดโฮเต็ล
เลขที่ 849/1 ถนนหลักเมือง ตําบลเมืองใต อําเภอ ศรีสะเกษ 045-612677
เมืองศรีสะเกษ
แกวขวัญรีสอรท
เลขที่ 129 ม.7 ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะ ศรีสะเกษ 081-9775516
เกษ
โฟลคอินรีสอรท
เลขที่ 62 ม.11 ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย
ศรีสะเกษ
โรงแรมอมรเทพ
เลขที่ 5 ถนนขุนหาญ-พยุห ตําบลสิ อําเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ 045-679131
โรสอินทรรสี อรท
เลขที่ 139 ม.2 ตําบลน้ําออม อําเภอกันทรลักษ
ศรีสะเกษ
3). บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศในจังหวัดศรีสะเกษ
ตารางบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศ
เลขที่
ชื่อธุรกิจ
ที่อยู
โทรศัพท
ใบอนุญาต
51/00248 ชัยอิสาน ทัวร
เลขที่ 255 อาคาร - ชั้น - หมูที่ 2 ซอย - ถนน
0898469508
ทองมาก ตําบล/แขวง สําโรง อําเภอ/เขต อุทุมพร , 045919828
พิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย 33120
51/00301 ซิลเวอรควีนทราเวล (ศรี เลขที่ 1100 อาคาร ชั้น หมูที่ ซอย - ถนน ขุขันธ 0819779397
สะเกษทราเวล)
ตําบล/แขวง เมืองใต อําเภอ/เขต เมืองศรีสะเกษ
, 045จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย 33000
613163
52/00311 นาราชาชทราเวล
เลขที่ 444/116 อาคาร - ชั้น - หมูที่ 5 ซอย 0817184020
ถนน - ตําบล/แขวง หนองครก อําเภอ/เขต เมืองศรี , สะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย 33000
51/00002 บริษัท พี.เค.ซิตี้ ทัวร
เลขที่ 1561/2 อาคาร ชั้น หมูที่ ซอย ถนน ศรี
045-61288
จํากัด
สุมังค ตําบล/แขวง เมืองใต อําเภอ/เขต เมืองศรีสะ
เกษ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย 33000
51/00197 บริษัท วรรณนิภา ทรา เลขที่ 1455/2 อาคาร - ชั้น - หมูที่ - ซอย - ถนน 0898441997
เวล จํากัด
ศรีสุมงั ค ตําบล/แขวง เมืองใต อําเภอ/เขต เมืองศรี , 045643214
สะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย 33000
51/00687 บริษัท ฮับทราเวลส
เลขที่ 323 อาคาร ชั้น หมูที่ 11 ซอย ถนน ตําบล/ 964707088
จํากัด
แขวง พยุห อําเภอ/เขต พยุห จังหวัด ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย 33230
51/00748 พรทวีทัวร
เลขที่ 444/148 อาคาร - ชั้น - หมูที่ - ซอย 0896287024

8. 52/00401 พี เอส ไทยแลนด ทรา
เวล แอน เซอรวิส
9. 51/00632 มณีรัตนทัวร
10. 52/00358 สิริมั่นคง ทราแวล
11. 52/00211 หางหุนสวน ไทยนคร
ลําดวน ทราเวล
12. 51/00737 อัครทัวร

ถนน ขุขันธ ตําบล/แขวง หนองครก อําเภอ/เขต
เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย
33000
เลขที่ 44 อาคาร - ชั้น - หมูที่ 11 ซอย - ถนน ตําบล/แขวง กฤษณา อําเภอ/เขต ขุขันธ จังหวัด ศรี
สะเกษ รหัสไปรษณีย 33140
เลขที่ 321 อาคาร - ชั้น - หมูที่ 14 ซอย - ถนน ตําบล/แขวง น้ําออม อําเภอ/เขต กันทรลักษ
จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย 33110
เลขที่ 107/2 อาคาร ชั้น หมูที่ 6 ซอย - ถนน ตําบล/แขวง ลิ้นฟา อําเภอ/เขต ยางชุมนอย จังหวัด
ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย 33190
เลขที่ 19/9 อาคาร ชั้น หมูที่ 8 ซอย - ถนน ตําบล/แขวง หนองครก อําเภอ/เขต เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย 33000
เลขที่ 102 อาคาร - ชั้น - หมูที่ 10 ซอย - ถนน ตําบล/แขวง นิคมพัฒนา อําเภอ/เขต ขุขันธ จังหวัด
ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย 33140

4). บริการภัตตาคาร และรานอาหารในจังหวัดศรีสะเกษ
ตารางบริการภัตตาคาร และรานอาหาร
ลําดับ
ชื่อผูประกอบการ
ที่อยู
1 รานจรวด
499/2-3 ถ.ศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
2

ภัตตาคารมิตรภาพ

3

อ.ซีฟูด

4

The cup station

5

เพิ่มผลกวยเตี๋ยวเปด

6

แสงวิวัฒน ตํานานกวยเตี๋ยว 0820/8-9 ถ.อุบล ต.เมืองใต
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
สุธีโภชนา
27/1 ม.11 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพร
พิสัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

7

0431/5 ถ.ปลัดมณฑล ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ33000
ต.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ, อ.เมืองศรี
สะเกษ 33000
226 ตําบลเมืองใต อําเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
120/3-4 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

เบอรโทร
045-611479
084-8339099
045-612903
0815936120
088-3423713
045-633380
045-622273
082-7466035
045-611544
081-9671444
045-634044
081-0704304

,0934097770
,0872414494
, 045635510
0862576326
,0810722240
, 045616644
0985869569
,

หมายเหตุ
เปดบริการ
06.0013.00
เปดบริการ
9.00-20.00
เปดบริการ
9.00-21.00
เปดบริการ
7.00-19.00
เปดบริการ
08.3015.30
เปดบริการ
9.00-15.00
เปดบริการ
10.0022.00

8

นายเฮงดีไกยาง

43/1-2 ต.เมืองเหนือ ถ.ศรีวิเศษ
ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
33000

สาขา1 หวยทับทัน เปดบริการ
087-9611198 10.00สาขา2ศรีสะเกษ 20.30
091-2299959

9

ขาวตมกินนี่

094-5352289
099-2397897

10

ไกหัน เมืองศรี

174/6 ซ.ศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ
อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
33000
ถ.ขุขันธ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ต.เมืองใต อ.เมืองศรีสะเกษ 33000

11

Dyna steak house

90 หมู 10 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

045-643090
089-7179840

12

โจกแอนนี่

ซ.ศรีสะเกษ ต.เมืองใต อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000

089-7162241
085-3029921

13

ฟองนมนมสดแท

1011/8-9 ถ.วันลูกเสือ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000

095-5659192
0873438799

14

ครัวชวันรัตน รานอาหาร
ไทย

202/72 ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

09-55927480
095-927580

15

Café Racotta

244 ถ.เทพา อ.เมือง จ.ศรีสะเกา
33000

045-615855

16

รานเจียวกี่ อาหารเชา

489-492 วงเวียนแมศรี
ถ.กลางเมือง ต.เมืองเหนือ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000

045-966989

17

สมตําหนาโคก

9/9 หมู 8 ต.เมืองใต อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000

045-616136
084-9138237

18

รานแวะชิม ณ ศรีสะเกษ

19

กาฬสินธุกุงเผา

321/104 ม. 8 ถ.เฉลิมราชย 60 ป 081-0722240
ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 08-10712346
08-16505851
1388/32 ถ.อุบล ต.เมืองใต
087-8765957
081-0689907
จ.ศรีสะเกษ 33000

087-8725576

เปดบริการ
16.0001.00
เปดบริการ
09.0020.00
เปดบริการ
10.3022.30
เปดบริการ
06.3021.00
เปดบริการ
08.00–
22.00
เปดบริการ
10.0022.00
เปดบริการ
07.00–
21.00
เปดบริการ
06.0015.00
เปดบริการ
08.0020.00
เปดบริการ
11.0023.30
เปดบริการ
10.0023.00

20

ป.ปณฑรีย ปลาจุม

328/2 ถ.ราชการรถไฟ ต.เมืองเหนือ 045-622687
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
081-8765216
33000
155 หมูที่ 8 ต.กําแพง บานสองหอง 045-691399
อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

21

รานอาหารดวงดี

22

หองอาหารชวนจันทร

23

ชาบู ชาบู นางใน

24

Leo's Si Sa Ket

1579/11 ถ.ศรีสุมงั ค ต.เมืองใต
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

045-962106

25

แวรซายสคอมเพล็ก

045-634343

26

บานสวน

27

กวยเตี๋ยวเรือสมหวัง

214 หมู 6 ถนนศรีสะเกษ-อุทุมพร
ต.หนองไผ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000
ถ.ศรีสะเกษ-ยางชุมนอย ต.น้ําคํา
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
ถ.อุบล(สะพานหวยน้ําคํา) ต.เมือง
เหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

28

ครัวบานลี

288 ม.14 ต.หนองหญาลาด
อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ 33110

098-9562497

29

รานอาหารสีเขียว

9/4 ม.8 ถ.ศรีสะเกษ-อุบล อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000

045-611589
081-5939740

30

Pongsin Resort and
Restaurant

379 ม.4 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะ 088-3755199
เกษ 33150

108 ม.8 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพร
ต.หญาปลอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
33000
ตําบล เมืองใต อําเภอเมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ 33000

045-961622
098-2692694

045-643616
081-0709027
088-3584069

เปดบริการ
10.4522.00
เปดบริการ
10.0022.00
เปดบริการ
11.0023.30
เปดบริการ
11.0021.00
เปดบริการ
11.0023.00
เปดบริการ
10.0001.00
เปดบริการ
07.3016.00
เปดบริการ
จ-พฤ11.0022.00
ศ-อา 11.0000.00
เปดบริการ
10.0021.00
เปดเบริการ
08.0023.00

5) บริการดานการรักษาความปลอดภัยและชวยเหลือนักทองเที่ยว
ศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู 399
ถนนกสิกรรม ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท 045 – 611840

2.2.3 เครือขายดานความรวมมือและภาคีการทองเที่ยวของจังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษมีเครือขายสงเสริมดานการทองเที่ยว คือ
1. สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
2. ชมรมการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
3. สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
4. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
5. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
6. องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
7. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ
8. อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร
9. สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
10. สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
11. องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
อพท. สํานักงานพื้นที่พเิ ศษ 2
ซึ่งทั้งหมดนี้ทําหนาที่สนับสนุนดานการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ คือ คณะทํางานดานการทองเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีนายประเวชสุข พอดี เปนประธาน ซึ่งคณะทํางานดานการทองเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพดา นการทองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ
ใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวได รวมทั้งฝกอบรมให
ความรูการบริหารดานการทองเที่ยวใหกับผูที่มีความเกี่ยวดานการทองเที่ยว เชน ผูนําทองถิ่น ผูประกอบการ
ดานการทอ งเที่ยว และเยาชน ซึ่ง จะสนองนโยบายของรัฐบาลที่จ ะนําประเทศไทยไปสูการเป นศูนยก ลาง
การทองเที่ยวของเอเชียตอไป

2.2.4 สถิติการทองเที่ยวของจังหวัด
ตารางสรุปสถานการณพักแรม จํานวนผูเยี่ยมเยือน และรายไดจากผูเยี่ยมเยือน ของจังหวัดศรีสะเกษ ประจําป 2560
เดือน

อัตราการเขาพัก

จํานวนผูเขาพัก
(คน)

รอยละ

%Change

จํานวน

%Change

ม.ค.-60

61.99

+2.89%

44,297

+5.07%

ก.พ.-60

60.74

+1.88%

40,275

+3.86%

มี.ค.-60

63.55

+2.31%

45,831

+4.49%

เม.ย.-60

55.63

+2.09%

31,043

+3.08%

พ.ค.-60

53.08

+3.90%

28,036

+4.73%

เดือน

จํานวนผูเยี่ยมเยือนคนไทย

จํานวนผูเยี่ยมเยือนคนตางชาติ

(คน)

(คน)

จํานวน

%Change

จํานวน

%Change

ม.ค.-60

170,885

+5.08%

2,157

+4.51%

ก.พ.-60

155,582

+3.82%

1,850

+4.23%

มี.ค.-60

177,361

+4.49%

1,941

+5.83%

เม.ย.-60

150,241

+3.07%

1,823

+3.58%

พ.ค.-60

136,328

+4.70%

1,397

+6.16%

เดือน

รายไดจากผูเยี่ยมเยือน

รายไดจากผูเยี่ยมเยือนคนไทย

รายไดจากผูเยี่ยมเยือนคนตางชาติ

(ลานบาท)

(ลานบาท)

(ลานบาท)

มูลคา

%Change

มูลคา

%Change

มูลคา

%Change

ม.ค.-60

247.04

+7.53%

241.95

+7.54%

5.09

+7.38%

ก.พ.-60

224.65

+6.24%

220.28

+6.24%

4.37

+6.33%

มี.ค.-60

262.40

+9.79%

257.78

+9.76%

4.62

+11.06%

เม.ย.-60

187.24

+6.47%

181.97

+6.43%

5.27

+7.77%

พ.ค.-60

169.16

+8.17%

165.12

+8.11%

4.04

+10.68%

หมายเหตุ: ขอมูลเบือ้ งตน (ประมวลผล ณ วันที่ 5 มี.ค. 2560) ใชฐาน ป 2559
ที่มา: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
สถานการณ ด า นการท อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ในช ว ง 5 เดื อ นแรกของป 2560
(มกราคม - พฤษภาคม 2560) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา (ป 2559) พบวา อัตราการเขาพัก
โดยเฉลี่ยรอยละ 59.00 เพิ่มขึ้นรอยละ +2.61 มีจํานวนผูเยี่ยมเยือน 799,565 คน ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ
+4.24 เปนผู เ ยี่ยมเยือ นชาวไทย 790,397 คน ชาวตา งชาติ 9,168 คน มีร ายได จ ากผูเ ยี่ยมเยือ น
1,090.49 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ +7.64 แบงเปนรายไดจากผูเยี่ยมเยือนชาวไทย 1,067.10 ลาน
บาท ชาวตางชาติ 23.39 ลานบาท และในอนาคตคาดการณวา ป 2560 สถิตินักทองเที่ยวของจังหวัดศรี
สะเกษ ทั้งจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวจะมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนหนา
(ป 2559)

บทที่ 3
การวิเคราะหเพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด
3.1 สถานการณการทองเที่ยวประเทศไทยในปจจุบัน
สถานการณทองเที่ยวระหวางประเทศของไทย ในชวงป พ.ศ. 2556-2559 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
นัก ท อ งเที่ ยวตางชาติเ ฉลี่ ย (CAGR) รอ ยละ 9.88 ตอ ป สํ าหรับ ป พ.ศ. 2559 มี จํา นวนนัก ทอ งเที่ย ว
ชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 32,558,303 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 8.66 เมื่อเทียบ
กับป พ.ศ. 2558
จํานวนนักท่ องเทียวชาวต่ างชาติ ปี พ.ศ. 2556 - 2560

ล้ านคน
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จํานวนนักท่องเทียว
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%การเปลียนแปลง

หมายเหตุ : ตัวเลขของป 2560 แสดงถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ที่มา : กรมการทองเที่ยว
สําหรับสถานการณทองเที่ยวระหวางประเทศของไทย ครึ่งปแรกของป พ.ศ. 2560 เมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาพบวา ภาพรวมนักทองเที่ยวชาวตางชาติขยายตัวรอยละ 4.41 โดยเดือนที่
นักทองเที่ยวขยายตัวสูงสุดคือ มิถุนายน ขยายตัวรอยละ 11.43 ซึ่งเปนผลจากหลายปจจัย เชน การกลับมา
ของนักทองเที่ยวจีนจากนโยบายการปราบปรามทัวรศูนยเหรียญ การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวมุสลิมในชวงอี
ดิ้ลฟตรี และการฟนตัวของนักทองเที่ยวรัสเซีย เปนตน
ล้ านคน
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จํานวนนักท่ องเทียวต่ างชาติรายเดือน
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ที่มา : กรมการทองเที่ยว

พ.ค.
มิ.ย.
อัตราการเปลียนแปลงจากปี 2559

เมื่อพิจารณาในดานรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ประเทศไทยมีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ
เติบโตเฉลี่ย (CAGR) จากป พ.ศ. 2556-2559 ในอัตรารอยละ 13.65 ตอป โดยสําหรับชวงครึ่งปแรกของป
พ.ศ. 2560 จํานวนรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติเทากับ 876,682 ลานบาท
รายได้ จากนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2556 - 2560
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อัตราการเปลียนแปลงจากปี ทีผ่านมา

ที่มา : กรมการทองเที่ยว
ทั้งนี้นักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศในชวงหกเดือนแรกของป 2560 จํานวนมากที่สุด 3 ลําดับไดแก
จีน อาเซียน ยุโรป ตามลําดับ สอดคลองกับในป 2559 อยางไรก็ดีในแงของอัตราการเติบโต กลุมประเทศ
เอเซียตะวันออก (อาทิเ ชน ญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน) มีอัตราการเติบ โตสูงสุดที่รอ ยละ 8.1 ในขณะที่จํานวน
นักทองเที่ยวจีนมีอัตราการลดลงรอยละ 3.8
จํานวนนักท่ องเทียวต่ างชาติในช่ วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559 และ 2560
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หมายเหตุ : ตัวเลขของป 2559 และ ป 2560 แสดงถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ของแตละป
ที่มา : กรมการทองเที่ยว

.

จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560
เดือน
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ที่มา : กรมการทองเที่ยว
นักทองเที่ยวตางประเทศมีแนวโนมขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ปพ.ศ. 2560
มีจํานวน 17,323,640 คน (ขอมูลเบื้องตน) ขยายตัวรอยละ 4.41 จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา จาก
การขยายตัวอยางตอเนื่องของนักทองเที่ยวเกือบประเทศ โดยเฉพาะภูมิ ภาคยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต
รัสเซีย เกาหลี และเอเชียใต โดยภูมิภาคที่นักทองเที่ยวหดตัว ประกอบดวย นักทองเที่ยวชาวจีน
สําหรับจํานวนชาวไทยทองเที่ยวภายในประเทศในชวงป พ.ศ. 2556-2559 เติบโตเฉลี่ย (CAGR) ใน
อัตรารอยละ 5.79 ตอ ป สําหรับชวงครึ่ง ปแรกของป พ.ศ. 2560 มีจํานวนรวมทั้ง สิ้น 58 ลานคน-ครั้ง
กอใหเกิด ขยายตัวรอยละ 5.28 จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาตามลําดับ ซึ่งเปนการเติบโตทั้งในเมือง
หลักและเมืองรอง โดยกระทรวงฯ ยังคงใหความสําคัญตอทุกกลุม เชน การสงเสริมการทองเที่ยวใน 12 เมือง
ตองหาม...พลาด, 12 เมือง ตองหาม...พลาด พลัส รวมถึงการทองเที่ยวในระดับ ชุมชนตางๆ เพื่อกระจาย
ประโยชนจากการทองเที่ยวอยางทั่วถึง

-

จํานวนชาวไทยท่ องเทียวภายในประเทศ ปี พ.ศ.2556 - 2560
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หมายเหตุ : ตัวเลขของปี 2560 แสดงถึง ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
ทีมา : กรมการท่องเทียว

ในด้านรายได้จากนักท่องเทียวชาวไทยในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 เติบโตเฉลีย (CAGR) ในอัตราร้ อยละ 10.75 ต่อ
ปี โดย ในช่วงครึ งปี แรกของปี พ.ศ. 2560 จํานวนรายได้จากนักท่องเทียวชาวไทยเท่ากับ 382,000 ล้านบาท
รายได้ จากการท่ องเทียวภายในประเทศ ปี พ.ศ. 2556 - 2560
ล้ านบาท
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หมายเหตุ : ตัวเลขของปี 2560 แสดงถึง ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
ทีมา : กรมการท่องเทียว

สรุปแนวโนมสถานการณการทองเที่ยวไทยป พ.ศ. 2560
โดยสรุปสถานการณการทองเที่ยวในป 2560 มีแนวโนมขยายตัว ทั้งจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และ
ชาวไทย โดยนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวในประเทศไทยนาจะอยูที่ประมาณ 30.50-34.15 ลานคน
ขยายตัวรอยละ 2.8-4.8 จากป 2559 โดยนักทองเที่ยวชาวตางชาตินาจะกอใหเกิดรายได สูภาคการทองเที่ยว
คิดเปนมูลคา 1.76-1.79 ลานลานบาท ขยายตัวรอยละ 7.3-9.1 จากป 2559
สําหรับตลาดนักทองเที่ยวชาวไทย มีสัญญาณดีมาตั้งแตในชวงไตรมาสแรกของป 2560 ทั้งจากปจจัย
จากภูมิอากาศที่หนาวเย็นขึ้น และ การนําเสนอเสนทางการทองเที่ยวใหม ๆ คาดวาป 2560 จะมีนักทองเที่ยว
ชาวไทยทองเที่ยวภายในประเทศ 158.2-159.7 ลานคน-ครั้ง (1 คน อาจทองเที่ยวมากกวา 1 ครั้ง) ขยายตัว

รอยละ 6.2-7.2 จากป 2559 โดยการทองเที่ยวจากนัก ทองเที่ยวชาวไทยนาจะกอใหเกิดรายไดสูภาคการ
ทองเที่ยวคิดเปนมูลคา 9.30-9.38 แสนลานบาท ขยายตัวรอยละ 7.0-8.0 จากป 2559
กลาวโดยสรุปไดวาการทองเที่ยวที่จะมาจากทั้งชาวตางชาติและชาวไทย นาจะกอใหเกิดรายไดสูภาค
การทองเที่ยวโดยรวม 2.69 - 2.73 ลานลานบาท ขยายตัวรอยละ 7.2 - 8.7 จากป 2559 ซึ่งจะสงผล
โดยตรงใหธุรกิจโรงแรมไดรบั อานิสงสจากการใหบริการที่พักรองรับนักทองเที่ยว ประกอบกับแนวโนมการฟนตัว
ของตลาดการจัดงาน ทั้งงานประชุมและสัมมนา งานแตงงาน และ งานอีเวนท นาจะชวยเพิ่มรายไดจากการ
ใหบริการสถานที่จัดงาน สงผลใหรายไดของธุรกิจโรงแรมในป 2560 ครอบคลุมถึงรายไดจากการใหบริการ
หองพัก และ รายไดอื่น ๆ อยางการใหบ ริการสถานที่จัดงาน นาจะอยูที่ 564,000 - 574,000 ลานบาท
ขยายตัวรอยละ 3.7 - 5.5 จากป 2559
อีกทั้ง การตออายุมาตรการยกเวนคาธรรมเนียมวีซา และมาตรการปรับลดคาธรรมเนียมวีซาที่ดาน
ตรวจคนเขาเมือง (Visa on Arrival) ใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติรวม 21 ประเทศ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม
2560 นาจะเปนโอกาสของธุรกิจ โรงแรมและบริษัทนําเที่ยวรายกลางและเล็ก ที่พึ่ง พิง การทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ อยางชาวจีน อินเดีย และ ไตหวัน ซึ่งเปนกลุม ที่สามารถประหยัดคาใชจายดานวีซา
จากการตออายุมาตรการดังกลาว รวมถึงยังเปน กลุมที่ทองเที่ยวประเทศไทยอยางตอเนื่องในระยะที่ผานมา
นอกจากนี้ การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อกระตุนการทองเที่ยวจัง หวัดเมือ งรอง และ การทอ งเที่ยว
เชื่อมโยงระหวางจังหวัด ยังเปนโอกาสของธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็กในจังหวัดเมืองรอง ในการใหบริการ
รองรับนักทองเที่ยวที่มีจํานวนมากขึ้น อีกทั้งแหลงทองเที่ยวในจังหวัดเมืองรองสวนใหญเปนแหลงทองเที่ยว
ใหมๆ ที่นักทองเที่ยวไมคุนเคย สะทอนถึงโอกาสที่จะเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวางจังหวัดอีกดวย
3.2. สถานการณทองเที่ยวกลุมอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญป 2560
สําหรับสถานการณทองเที่ยวกลุมจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ โดยภาพรวม
ในป 2560 กลุมจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ มีผูเยี่ยมเยือนประมาณ 5.5 ลานคน
และมีรายไดจากการทองเที่ยวรวม 1.0 หมื่นลานบาท โดยตลาดนักทองเที่ยวหลักในภูมิภาค คือ ชาวไทย และผู
เยี่ยมเยือนในพื้นที่มีสัดสวนการพักคางคืน และไมคางคืนในระดับที่ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามในบางจังหวัด เชน
ศรีสะเกษและยโสธร ที่สัดสวนนักทัศนาจรสูงกวานักทองเที่ยว หากสามารถสงเสริมใหเกิดการพักคางคื นใน
จังหวัดจะชวยสรางรายไดจากการทองเที่ยวใหเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ จั ง หวัดอุ บ ลราชธานี เปนจั ง หวัด ที่มีความโดดเดนด านการทองเที่ยวมากที่สุด ในกลุ ม
เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีจํานวนผูเยี่ยมเยือน คาใชจายดานการทองเที่ยว และรายไดจากการทองเที่ยวสูงที่สุด
และนับตั้งแตป 2557 เปนตนมา รายไดจากการทองเที่ยวในกลุม จังหวัดนี้ ขยายตัวอยางตอเนื่องเฉลี่ยตอปรอย
ละ 9.67
1. จํานวนผูเยี่ยมเยือน ในป 2560 มีผูเยี่ยมเยือนทั้งหมด 5,522,660 คน โดยจังหวัดที่มีจํานวนผู
เยี่ยมเยือนสูง สุด คือ อุบ ลราชธานี 3,125,937 คน รองลงมาไดแก ศรีส ะเกษ (1,482,046 คน) ยโสธร
(607,821 คน) และอํานาจเจริญ (306,856 คน) ตามลําดับ
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปกอ นหนา โดยภาพรวมผูเยี่ยมเยือนขยายตัวรอยละ 10.03 ตาม
การขยายตัวของจํานวนผูเยี่ยมเยือนในทุกจังหวัดและจังหวัดยโสธรมีอัตราการขยายตัวสูงสุด เทากับรอยละ
16.08

2. พฤติกรรมการเดินทาง
- ผูเยี่ยมเยือนสวนใหญ (รอยละ 96.5) เปนผูเยี่ยมเยือนชาวไทย
- ชาวตางชาติ ที่ม าเยือ นมากที่สุด 3 อันดับ แรก ไดแก สหรัฐอเมริกา อัง กฤษ และฝรั่ง เศส
ตามลําดับ
- ผู เ ยี่ ย ม เ ยื อ น ค รึ่ ง ห นึ่ ง ( ร อ ย ล ะ 5 0 . 3 ) เ ป น นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ว า
ผูที่มาทองเที่ยวในกลุม จังหวัดนี้ มีสัดสวนผูที่พักคางคืน (นักทอ งเที่ยว) และไมคางคืน (นัก
ทัศนาจร) ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน

ที่มา : กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา
3. คาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง ป 2560 ผูเยี่ยมเยือนใชจายในการทองเที่ยวเฉลี่ยคนละ 1,908.65 บาท/
ครั้ง โดยการท องเที่ยวในอุบลราชธานี มีคาใชจายเฉลี่ยสูงสุด คนละ 2,359.33 บาท/ครั้ง รองลงมาไดแก
อํานาจเจริญ(1,401.08บาท/ครั้ง) ศรีสะเกษ (1,322.11 บาท/ครั้ง) และยโสธร
(1,277.23
บาท/ครั้ง ) ตามลําดับนอกจากนี้ เมื่อ เปรียบเทียบกับปกอ นหนา โดยภาพรวมการใชจ ายเพื่อการทอ งเที่ยว
ขยายตั ว รอ ยละ 7.08 จากค า ใช จา ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก จั ง หวั ด โดยค า ใช จ า ยเพื่อ การท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ขยายตัวสูงสุด เทากับรอยละ 7.38

ที่มา : กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา
4. รายไดจากผูเยี่ยมเยือน ป 2560 มีรายไดจากการทองเที่ยว 10,540.81 ลานบาท เปนรายได
จากผูเยี่ยมเยือนในอุบลราชธานีมากที่สุด 7,375.12 ลานบาท รองลงมาไดแก ศรีสะเกษ (1,959.43 ลาน
บาท) ยโสธร (776.33 ล านบาท) และอํ านาจเจริ ญ (429.93 ล านบาท) ตามลํ าดั บ นอกจากนี้ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปกอนหนา รายไดจากผูเยี่ยมเยือนขยายตัวรอยละ 17.82 ตามการขยายตัวของรายไดในทุก
จังหวัด และจังหวัดที่รายไดขยายตัวสูงสุด คือ อุบลราชธานี

ที่มา : กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา
สถานการณทองเที่ยวรายจังหวัด ป 2560
1 จังหวัดอุบลราชธานี ในป 2560 มีผูมาเยือน 3,125,937 คน ในจํานวนนี้รอยละ 95.3 เปน
ชาวไทย และเพียงรอ ยละ 4.7 เทานั้น ที่เปนชาวตางชาติ โดยสัญ ชาติที่มีจํานวนสูง สุด 3 อันดับ แรก คือ
สหรัฐอเมริกา ลาว และอังกฤษ ตามลําดับ นอกจากนี้ ผูเยี่ยมเยือนรอยละ 56.5 เปนนักทองเที่ยว และรอยละ
43.5 เปนนักทัศนาจร
สําหรับการใชจายดานการทองเที่ยว ผูเยี่ยมเยือนมีคาใชจายเฉลี่ยคนละ 2,359.33 บาท/ครั้ง
โดยรายการที่มีการใชจายสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาที่พัก และคาซื้อสินคาและของที่
ระลึก ตามลําดับ

2 จังหวัดศรีสะเกษ ในป 2560 มีผูมาเยือน 1,482,046 คน ในจํานวนนี้รอยละ 98.7 เปนชาว
ไทย และเพียงรอยละ 1.3 เทานั้น ที่เปนชาวตางชาติ โดยสัญชาติที่มีจํานวนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา และเนเธอรแลนด ตามลําดับ นอกจากนี้ ผูเยี่ยมเยือนรอยละ 35.8 เปนนักทองเที่ยว และรอยละ
64.2 เปนนักทัศนาจร
สําหรับการใชจายดานการทองเที่ยว ผูเยี่ยมเยือนมีคาใชจายเฉลี่ยคนละ 1,322.11 บาท/ครั้ง
โดยรายการที่มีการใชจายสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาซื้อสินคาและของที่ระลึก และคาที่
พัก ตามลําดับ
3 จังหวัดยโสธร ในป 2560 มีผูม าเยือน 607,821 คน ในจํานวนนี้รอยละ 97.5 เปนชาวไทย
และรอยละ 2.5 เปนชาวตางชาติ โดยสัญชาติที่มีจํานวนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และ
อังกฤษ ตามลําดับ นอกจากนี้ ผูเยี่ยมเยือนรอยละ 48.4 เปนนักทองเที่ยว และรอยละ 51.6 เปนนักทัศนาจร
สําหรับการใชจายดานการทองเที่ยว ผูเ ยี่ยมเยือนมีคาใชจายเฉลี่ยคนละ 1,277.23 บาท/ครั้งโดย
รายการที่มีก ารใชจายสูง สุด 3 อันดับแรก ไดแก คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาที่พัก และคาซื้อสินคา/ของที่ระลึก
ตามลําดับ
4. จังหวัดอํานาจเจริญ ในป 2560 มีผูมาเยือน 306,856 คน ในจํานวนนี้รอยละ 97.2 เปนชาว
ไทย และรอ ยละ 2.8 เปนชาวตางชาติ โดยสัญ ชาติที่มีจํานวนสูง สุด 3 อันดับ แรก คือ ลาว ฝรั่ง เศส และ
สหรัฐอเมริกา ตามลําดับ นอกจากนี้ ผูเยี่ยมเยือนรอยละ 60.8 เปนนักทองเที่ยว และรอยละ 39.2 เปนนัก
ทัศนาจร
3.3 สถานการณการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
ภาพรวมของสถานการณการทองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษในป 2560 มีผูมาเยือน 1,482,046
คน ในจํานวนนี้ รอ ยละ 98.7 เปนชาวไทย และเพียงรอ ยละ 1.3 เทานั้น ที่เปนชาวตางชาติ โดยสัญชาติที่มี
จํานวนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเนเธอรแลนด ตามลําดับ นอกจากนี้ ผูเยี่ยมเยือนรอย
ละ 35.8 เปนนักทองเที่ยว และรอยละ 64.2 เปนนักทัศนาจร
สําหรับการใชจายดานการทองเที่ยว ผูเยี่ยมเยือนมีคาใชจายเฉลี่ยคนละ 1 ,322.11 บาท/ครั้ง
โดยรายการที่มีการใชจายสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาซื้อสินคาและของที่ระลึก และคาที่
พัก ตามลําดับขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ตารางแสดงขอมูลสถิตินักทองเทีย่ วของจังหวัดศรีสะเกษ
ปพ.ศ.
2559
2558
2557
2556
2555
จํานวนนักทองเที่ยว 1,451,960 1,426,119 1,365,352 1,317,243 1,204,067
(คน)
อัตราการขยายตัว
+1.81
+4.45
+3.65
+9.40
+12.94
รายได
1,917.25 1,766.62 1,649.37 1,604.90 1,479.42
(ลานบาท)
อัตราการขยายตัว
+8.53
+7.11
+2.77
+8.48
+25.20
(ที่มา : กรมการทองเที่ยว ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2560)
* หมายเหตุ ขอมูลเบื้องตน (ประมวลผล ณ วันที่ 5 ม.ค. 2560) โดยใชฐาน ป 2559

สําหรับ สถานการณก ารเขาพัก ในสถานพัก แรมป 2559 โดยภาพรวมมีส ถานพัก แรม 55 แห ง
มี จํ า นวนห อ งพั ก 1,625 ห อ ง อั ต ราการเข า พั ก เฉลี่ ย ร อ ยละ 59.60 ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 2.81

เมื่อ เปรียบเทียบกับ ปที่ผานมาซึ่ง สวนใหญผูเ ขาพั ก เปนชาวไทยมากกวาชาวตางประเทศ โดยผูเ ขาพัก ชาว
ตางประเทศ 10 อันดับ แรก ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจัก ร เนเธอรแลนด ญี่ปุน ฝรั่งเศส ลาว จีน
นอรเวย ออสเตรเลีย และกัมพูชา ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษนั้น
สวนหนึ่งมาจากจังหวัดมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชนอุทยานแหงชาติเขาพระ
วิหาร (ผามออีแดง) สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศูนยแสดงพันธุสัตวน้ํา (ศรีสะเกษอควอเรียม)น้ําตกสําโรงเกียรติ
น้ําตกหวยจันทร เปนตน, แหลงทองเที่ยวทางโบราณสถานและประวัติศาสตรซึ่ง เปนแหลง อารยธรรมขอม
โบราณ เชน ปราสาทวัดสระกําแพงใหญ ปราสาทวัดสระกําแพงนอย ปราสาทปรางคกูปราสาทโดนตวลปรา
สาทตาเล็งปราสาทตําหนักไทรหรือปราสาททามจานปราสาทบานปราสาทปราสาทเมืองจันทร เปนตน, แหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี เชนวัดปามหาเจดียแกวหรือวัดลานขวด วัดพระธาตุเรืองรอง ประเพณีแซน
โฎนตาหรือสารทเขมร บุญผะเหวด บุญบั้ง ไฟ เปนตน นอกจากนั้นหนวยงานภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ยัง ไดมีการสง เสริมใหจัง หวัดศรีสะเกษเปนเมือ งแหงการทองเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Sports Tourism
ซึ่ง ในปที่ผานมา ไดเปนเจาภาพในการจัดการแขง ขันกีฬาในระดับ ภูมิภาคและระดับ ประเทศหลายรายการ
อาทิ การแขง ขันปริ๊นเซสคัพเอสโคลา วอลเลยบอลหญิงชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2559
ณ สนามอาคารพลศึก ษาวีส มหมาย นอกจากนี้ จัง หวัดศรีส ะเกษยัง ไดเปดจุดชมวิว “ผาพญากูป รี ” แหลง
ท อ งเที่ ย วแห ง ใหม ใ กล ช ายแดนไทย-กั ม พู ช า ที่ อํ า เภอภู สิ ง ห จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษเพื่ อ ให เ ป น จุ ด พั ก ชมวิ ว
ของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะในชวงวันหยุดเทศกาล จะมีประชาชนและนักทองเที่ยวพาแวะพักชมวิวที่จุดนี้เปน
จํานวนมากกอนที่จะเดินทางไปเที่ยวเมืองใหมชองสะงําตอไปและในปนมี้ ีพิธีอัญเชิญสรีระสังขาร "หลวงปูสรวง”
ขึน้ สูมณฑปปราสาทที่วัดไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห ซึ่งมีพระสงฆจากฝงประเทศไทยและนายอําเภออัลลองเวง
ขาราชการ ทหาร จากประเทศกัมพูชา พรอมดวยพระสงฆจากประเทศกัมพูชาและประชาชนจากทั่วสารทิศทั้ง
ชาวไทยและชาวกัมพูชาจํานวนมาก เขารวมประกอบพิธีสืบสานพระพุทธศาสนาบูชาบูชะนียาจารยและทําบุญ
ครบรอบ 16 ป วันละสังขารหลวงปูสรวงในปนี้ดวย
จากข อ มู ล สถิ ติ นั ก ท อ งเที่ ย วในป ที่ ผ า นมาที่ มี ก ารขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น และในอนาคตคาดการณ ว า
นักทองเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดศรีสะเกษนั้นจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยที่สนับสนุนการ
เติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1) การใชเทคโนโลยีระหวางการทองเที่ยว (Adoption of travel technology during the
travel journey) เนื่องดวยความแพรหลายของเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันที่เพิ่มมากขึ้น มีผลใหนักทองเที่ยว
เดินทางดวยตนเองเพิ่มขึ้น ชองทางออนไลนมีสวนสําคัญในการเติมเต็มและเพิ่มความสะดวกสบายตลอดการ
เดินทางของนัก ทอ งเที่ยว ซึ่ง ความนิยมตอ โทรศัพ ท Smart phone ที่ไมเ พียงแตเ ป นเครื่อ งมือในการ
ติดตอสื่อสาร แตยังสามารถใชบริการ ขอมูล (Data) ในระบบอินเตอรเน็ตไดอยางสะดวกและรวดเร็ว สงผลให
นักทองเที่ยวไมเพียงแตสามารถคนหา ขอมูลดานการเดินทาง ที่พัก แหลงทองเที่ยว แตยังสามารถทําการจองได
โดยทันที (Real time) ซึ่งปจจุบัน ผูประกอบการดานการทองเที่ยวตางใหความสําคัญกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(E-commerce) เปนอยางมาก ตั้งแตการใหบริการดานขอมูล การจอง และการซื้อขาย ซึ่งทําใหนักทองเที่ยว
สามารถเตรียมตัวและเดินทางดวยตนเองไดงายกวาเดิมมาก
2) การเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการทองเที่ยว (Tourism segment trends) เนื่องดวยปจจัย
และแนวโนม ที่กํ าลั ง เปลี่ย นไปในทุ ก มิ ติ กลุ ม นั ก ท อ งเที่ ยวในอนาคตจะมีจุ ดประสงค ในการท อ งเที่ ยวที่
แปรเปลี่ยนจากเดิม ซึ่ง จังหวัดศรีส ะเกษนั้นมีแหลงทอ งเที่ยวที่มีศัก ยภาพและสามารถตอบสนอง lifestyle
ของนักทองเที่ยวทุกกลุม ทุกเพศทุกวัย เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural tourism), การทองเที่ยวเชิง
กีฬา (Sport tourism), ทองเที่ยวเชิงอนุรักษหรือเชิงนิเวศ (Ecotourism), การทองเที่ยวเชิงศาสนา (Religious
tourism) ฯลฯ เปนตน

3) การเติบโตของสายการบินตนทุนต่ํา (Low cost carriers (LCC) on the rise) สงผลตอ
การพัฒนาการเชื่อมตอและความสะดวกสบายในเสนทางการเดินทางระหวางประเทศ รวมถึงเพิ่มทางเลือกใน
การใชบริการที่มากขึ้นและคาใชจายที่ลดลง จึงสงผลตอการเติบโตของการเดินทางและจํานวนของนักทองเที่ยว
โดยคาดการณวาความตองการทองเที่ยวโดยการใชบริการสายการบินตนทุนต่ําจะไดรับความนิยมมากขึ้น จาก
การประหยัดคาใชจายในการเดินทางของนักทองเที่ยวซึ่งจะตองมีการพัฒนาและเชื่อมโยงเสนทางการเดินทาง
จากเมือ งทอ งเที่ยวหลัก เชน กรุงเทพฯ, เชียงใหม , ภูเ ก็ต, สงขลา (หาดใหญ), ชลบุรี (อูตะเภา), และ
อุบลราชธานี รวมถึงเพิ่ม ทางเลือกในการใชบริการที่มากขึ้นและคาใชจายที่ลดลง และคาดการณวาความ
ตองการทองเที่ยวโดยการใชบริการสายการบินตนทุนต่ําจะไดรับความนิยมมากขึ้น อยางไรก็ตาม จังหวัดศรีสะ
เกษ จะตองมีการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการความรวมมือ
กับทุกภาคสวน เพื่อพัฒนาใหจังหวัดศรีสะเกษ เปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพที่เติบอยางมีดุลยภาพบนพื้นฐาน
ความเปนไทย เพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายไดสูประชาชนทุกภาคสวนอยาง
ยั่งยืน
3.3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมในภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษ
1. การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ
จากขอมูลสถานการณดานเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อพิจารณาโครงสรางการผลิตมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดในจํานวน 16 สาขา พบวาสาขาที่ทํารายไดมากที่สุด คือ สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว และการปาไม
(ไมรวมการประมง) คิดเปนรอยละ 23.81 (โดยเปนรายไดจากการปลูกขาวมากที่สุด) รองลงไปเปนสาขาเหมืองแร
และเหมืองหิน สาขาอุตสาหกรรมฯ คิดเปนรอยละ 7.12 ของจังหวัดศรีสะเกษ ดังนั้น
ดานจุดแข็ง มีพื้นที่การเกษตรมาก มีแหลงน้ําตนทุนเพียงพอและแหลงกักเก็บน้ําที่จะชวยทําการเกษตร
ไดมาก มีเกษตรกรที่มีความรูทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑ
ชุมชนตางๆ ในบางอยางเปนสินคาสงออก แรงงานมีจํานวนมาก มีแหลงทองเที่ยวทางอารยธรรมขอมโบราณ
ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยเฉพาะงานดอกลําดวนบานสืบสานประเพณีสเี่ ผาไท,งานเงาะ ทุเรียนของดีศรีสะเกษ ที่มี
ชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีโครงขายถนนเพื่อการขนสงผลผลิตและการทองเที่ยวเขาถึงทุกหมูบาน
ดานจุดออน พบวาประชาชนสวนใหญมีความยากจน รายได GPP รวมของจังหวัดศรีสะเกษ 34,326
บาท/คน/ป ซึ่งต่ําเปนลําดับที่ 74 ของประเทศ เนื่องจากมีรายไดต่ํา คาใชจายสูง มีหนี้สินมาก ผลผลิตปศุสัตว
ขนาดกลาง (โค-กระบือ ) ขนาดเล็ก (สุก ร) และสัตวน้ํายัง มีนอ ย เมื่อ เทียบกับ พื้นที่ก ารเกษตรและจํานวน
เกษตรกร การตลาดยัง ไมชัดเจน แรงงานสวนใหญขาดทัก ษะและขาดวิ นัย น้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแลง ไม
เพียงพอ เนื่องจากแหลงน้ําไมสามารถเก็บกักน้ําไดนาน ระบบชลประทานมีนอย สภาพดินสวนมากขาด ความ
อุดมสมบูรณโดยเปนดินทรายจัดและดินเค็ม
ดานโอกาส รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการทําเกษตรปลอดภัยและอินทรีย นโยบายครัวไทยสูครัวโลก
กองทุนหมูบาน ผลิตภัณฑชุมชน ปริมาณน้ําฝนตกเฉลี่ยอยูในเกณฑดี ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและได
มาตรฐาน เปนที่ตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ นโยบายการสงเสริมวิส าหกิจชุมชนและ
SMEs
ดานอุปสรรค พบวา มีพื้นที่บางสวนประสบปญหาจากอุทกภัยและภัยแลงซ้ําซาก ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรไมแนนอนขึ้นอยูกับกลไกตลาดกลางของประเทศ ปญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนเนื่องจากเสน
เขตแดนระหวางประเทศไมชัดเจนและความหวาดระแวงจากประเทศเพื่อนบาน เชน กรณีปราสาทเขาพระวิหาร
การเปดเสรีทางการคา สงผลใหถูกแยงตลาดจากสินคาราคาถูก และภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย สงผลกระทบตอ
การลงทุนในจังหวัด

เมื่อ วิเคราะหลัก ษณะจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจของจัง หวัด
ศรีสะเกษแลว เห็นวาศัก ยภาพดานเศรษฐกิจของจังหวัด มีพื้นที่การเกษตรมาก มีน้ําตนเปนทุน เกษตรกรมี
ทักษะ ฯลฯ มีการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย นาจะไดผล โดยเฉพาะการผลิตขาวหอมมะลิอยางมีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา รองลงไปเปนการสงเสริมปศุสัตว การประมง การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน โดยในเรื่องขาว
หอมมะลิการดําเนินการตองจัดเปนโซนพื้นที่เปนรายตําบลหรืออําเภอใหชัดเจน ที่จะทําการเพาะปลูกขาวหอม
มะลิปลอดภัยหรือขาวหอมมะลิอินทรีย สวนการทองเที่ยวจะตองพัฒนา / สรางใหโดดเดน โดยบรรจุกิจกรรม
ตํานานที่เปนเอกลักษณและจัดผลิตภัณฑที่มีความแปลกโดดเดนและจัดเปนวงจรการนําเที่ยว
สรางรายได
ใหกับประชาชนในทองถิ่นได
2. การวิเคราะหศักยภาพดานสังคมและวัฒนธรรม
ดานจุดแข็ง เมื่อพิจารณาดานการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษมีสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพเปนศูนยกลาง
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ดานการสาธารณสุขมีโรงพยาบาลและสถานีอนามัยเพียงพอ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินอยูในเกณฑควบคุมได แตตองปองกันไว เพราะมีความสําคัญตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ดา นจุดออน อัตราการเรียนตอมัธยมปลายต่ําและขาดการ เชื่อ มโยงบูรณาการตั้งแตร ะดับจังหวัด
อําเภอ และตําบล หลังฤดูเก็บเกี่ยวขาว ประชากรวัยแรงงานอพยพออกนอกพื้นที่ มีเด็กและคนชราอยูในพื้นที่
กอใหเกิดสังคมออนแอ ขาดการประชาสัมพันธจังหวัดอยางเปนระบบ ประชาชนมีภาระหนี้สินครัวเรือน
ดานโอกาส รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข ชวยเหลือผูดอยโอกาส
ดานอุปสรรคกระแสโลกาภิวัตนทําใหวิถีชีวิตและพฤติกรรมของ ประชาชนเปลี่ยนแปลงไปสง ผลกระทบตอ
ปญหาสังคมของจังหวัด เชน ปญหาอบายมุข ปญหาเพศสัมพันธกอนวัยเรียน ปญหาครอบครัว ทางการศึกษา
โดยมีเด็กออกกลางคันรอยละ 1.03
เมื่อวิเคราะหลักษณะจุดแข็ง จุดออน และโอกาส การพัฒนาสังคมของจังหวัดศรีสะเกษแลว เห็นวา
ศักยภาพดานสังคมของจังหวัด มีโครงสรางการศึกษาดี แตเพื่อใหเปนสังคมนาอยูจะตองเรงรัดพัฒนาคนใหมี
คุณภาพสอดรับกับความตองการของสัง คมและตลาดแรงงาน ใหมีความประหยัด มีแผนชีวิตโดยมุงเนนไปที่
พัฒนาคนใหมีความรูและมีการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความเปนอยูที่ดี ใหมีความสุขในพื้นที่ แรงงานไมอพยพออก
นอกพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดครอบครัวอบอุน สังคมชุมชนเขมแข็งใหเปนศรีสะเกษนาอยูใหได
3. การวิเคราะหศักยภาพดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานจุดแข็ง จังหวัดศรีสะเกษมีแหลงน้ําธรรมชาติทสี่ ําคัญหลายสายไหลผาน แตตองปรับปรุงใหแหลง
น้ําสามารถเก็บกักน้ําเพิม่ ขึ้น เนื่องจากจังหวัดไดสงเสริมใหมีเกษตรอินทรีย โดยการไถกลบตอชัง เพื่อรักษา
คุณภาพดินใหมีความอุดมสมบูรณ และลดปญหาโลกรอน
ดานจุดออน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย อยูในอัตราสูง เกิดความแหงแลงทําให
เกิดผลกระทบทางการเกษตรและปญ หาสัง คม ระบบสาธารณูป โภคพื้นฐานและการบริการคุณภาพยัง ไมได
มาตรฐาน แหลงน้ําธรรมชาติบางแหงมีสภาพตื้นเขิน รับน้ําเก็บน้ําไดปริมาณนอย ทรัพยากรปาไมมีจํานวนนอย
เนื่องจากถูกแผวถางเพื่อทําเกษตรกรรมและบางสวนถูก ลักลอบตัดไม ทําใหมีผลเสียตอนิเวศนและสงผลให
ประสบปญหาภาวะโลกรอน คุณภาพดินสวนมากเปนดินไมอุดมสมบูรณเนื่องจากการใชปุยเคมีมานาน และ
ลักษณะดินเปนดินทรายจัดและดินเค็ม คุณภาพน้ําและปริมาณน้ําเสียมีเพิ่มขึ้น
ดา นโอกาส กระแสความตื่นตัวภาวะโลกรอ น ทําใหจัง หวัดตระหนัก ถึง ความสําคัญ และหันมาใช
พลังงานทดแทนและเกษตรอินทรียมากขึ้น
ดา นอุปสรรค สภาพภูมิอ ากาศเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเ กิ ดภัยธรรมชาติ แกจัง หวัด เชน ภัยแลง /
น้ําทวม/ วาตภัยตางๆ

เมื่อวิเคราะหลักษณะจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค เห็นวาจังหวัดศรีสะเกษมีแหลงน้ําธรรมชาติ
ที่สําคัญหลายสายไหลผาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย อยูในอัตราสูงเกิดความแหงแลง
ทําใหเกิดผลกระทบทางการเกษตรและปญหาสังคม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการบริการคุณภาพยังไมได
มาตรฐาน การถูกลักลอบตัดไม ทําใหมีผลเสียตอนิเวศนและสงผลใหประสบปญหาภาวะโลกรอน คุณภาพดิน
สวนมากเปนดินไมอุดมสมบูร ณเ นื่อ งจากการใชปุยเคมีม านาน และลัก ษณะดินเปนดินทรายจัดและดินเค็ม
คุณภาพน้ําและปริมาณน้ําเสียมีเพิ่มขึ้น กระแสความตื่นตัวภาวะโลกรอนทําใหจังหวัดตระหนักถึงความสําคัญ
และหันมาใชพลังงานทดแทนและเกษตรอินทรีย
4. การวิเคราะหศักยภาพดานความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบเรียบรอย
ดานอุปสรรค มีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและเปนเสนทางลําเลียงยาเสพติดสูภูมิภาคอื่น
มีปญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนเนื่องจากเสนเขตแดนระหวางประเทศยังไมชัดเจนและความหวาดระแวง
จากประเทศเพื่อนบาน เชน กรณีปราสาทเขาพระวิหาร
เมื่อวิเคราะหลักษณะอุปสรรค เห็นวาจังหวัด มีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดที่ลักลอบนําเขามา
ทางรอยตอ ตามแนวชายแดน และปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุม ชน ปญ หาความมั่นคงตามแนวชายแดน
เนื่องจากเสนเขตแดน ระหวางประเทศไมชัดเจน ปญหาการรักษาความสงบเรียบรอยภายในจังหวัด
5. การวิเคราะหศักยภาพดานนโยบายรัฐและการเมือง
ดานโอกาส นโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่นมากขึ้นและจังหวัดสามารถตั้งงบประมาณไดโดยตรง
อุปสรรค เมื่อ วิเ คราะหลัก ษณะอุป สรรค เห็นวาจัง หวัดยัง ไมส ามารถจัดตั้ง งบประมาณไดโดยตรง
จึง ทําใหก ารบริหารจัดการยัง ขาดการพั ฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ขาดการประชาสัม พันธ
เพื่อเสริมสรางภาพลักษณของจังหวัดยังไมดีเทาที่ควร ขาดการจัดการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในสถานที่ทํางาน
สําหรับการบริการประชาชน
3.3.2 ปญหาทางการทองเที่ยวที่และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ
1 นักทองเที่ยว
จังหวัดศรีสะเกษเปนจังหวัดขางเคียงของจังหวัดอุบลราชนี เมื่อพูดถึงจังหวัดศรีสะเกษ นักทองเที่ยว
สวนมากจะไม แนใจวาอยู สวนไหนของประเทศไทย จึง ตองบอกอยูเ สมอวาอยูติดกับ จัง หวั ดอุบ ลราชธานี
จังหวัดศรีสะเกษยังเปนลักษณะพื้นที่ชนบทดั้งเดิม มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี รวมถึง
เอกลักษณของชาวอีสานที่โดดเดนและหลากหลาย มีแหลงทองเที่ยวที่รูจักโดยทั่วไป ซึ่งไดแก อุทยานแหงชาติ
เขาพระวิห าร และเขตรักษาพันธสัตวปาพนมดงรัก เปนสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติ ดานโบราณสถาน ไดแก
ปราสาทสระกําแพงใหญ ปราสาทสระกําแพงนอ ย ปราสาทหวยทับทัน ปราสาทปรางค กู หลวงพอโต เปน
โบราณสถานที่สาํ คัญและเกาแก โดยเฉพาะหลวงพอโต เชื่อกันวาเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนทั้งชาวศรี
สะเกษและจังหวัดใกลเคียงใหความเคารพและกราบไหวบูชาทุกป ถือไดวาเปนงานสําคัญของจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ถอื ปฏิบัติกันมาจนถึงปจจุบัน และมีงานเทศกาลดอกลําดวนบาน การแสดง แสง เสียง ศรีพฤทเธศวร ตํานาน
เมืองศรีสะเกษเปนประจําเดือนมีนาคมทุกป ซึ่งในการจัดกิจกรรมจะมีนักทองเที่ยวและผูแสวงบุญไปรวมเปน
จํานวนมาก จะเห็นวาอําเภอเมืองมีแหลงทองเที่ยวและประเพณีมากมายที่สามารถนํามาพัฒนาเปนจุดขายดาน
การทองเที่ยวได แตการดําเนินงานดานการพัฒนาการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดศรี
สะเกษ ก็พบปญหาอยูไมใชนอย เพราะขาดปจจัยในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ขาดการ
บริ การนั กท อ งเที่ ยวที่ ครบวงจร ขาดสาธารณู ป โภคมี ไม เ พี ยงพอต อ นั ก ท องเที่ ยว และที่ สํ า คั ญ ขาดการ
ประชาสัมพันธที่จริงจังของหนวยงานที่เกี่ยวของ

2 ทรัพยากรทางการทองเที่ยว
1) แหลงทองเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ จะเห็นวาอําเภอเมืองมีแหลงทองเที่ยวและประเพณีมากมายที่
สามารถนํามาพัฒนาเปน จุดขายดานการทองเที่ยวได แตการดําเนินงานดานการพัฒนาการทองเที่ยวขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ก็พบปญหาอยูไมใชนอย เพราะขาดปจจัยในการบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ขาดการบริการนักทองเที่ยวที่ครบวงจร ขาดสาธารณูปโภคมีไมเพียงพอตอนักทองเที่ยว
และที่สําคัญขาดการประชาสัมพันธที่จริงจังของหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางไรก็ตามแมจะมีแหลงทองเที่ยวหลากหลายเปนจํานวนมากแตก็ยังมีปญหาทางดานการ
รองรับนักทองเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการทองเที่ยวเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษแหลง
ทองเที่ยวแตละประเภทไวคือ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ : มีความจําเปนเรงดวนในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน และสิ่ง อํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน ปายสื่อ ความหมาย ปายบอกทาง ปายอธิบ ายลักษณะแหลง
ทองเที่ยว ที่พักสําหรับนักทองเที่ยว สถานที่จอดรถ หองน้ํา รานอาหาร ระบบสาธารณูปโภค เปนตน
แหล ง ท อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม : ส ว นใหญ เ ป น โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ แ ละวั ด ใน
พระพุทธศาสนา การปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยวจําเปนอยางยิ่งที่ตองใชความรูทางวิชาการที่
ถูกตอง ควรใหเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรและพนักงานที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
อนุรักษ
แหล ง ท อ งเที่ ย วทางผลิ ต ภั ณ ฑ ท อ งถิ่ น (OTOP) และแหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรควรใช
องคความรูทางวิชาการในการปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีรูปแบบที่แปลงใหมตรงกับความตองการของตลาด
2) บุคลากรทางการทองเที่ยว บุคลากรทางการทองเที่ยว สามารถแยกแยะได 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 : ผูที่มีสวนเกี่ยวของ และไดเสียโดยตรงในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน เจาของกิจการ
ผูประกอบการ คนงาน
ประเภทที่ 2 : ผูที่มีสวนเกี่ยวของ และไดเสียโดยออม ไดแก ภาคราชการ ภาคประชาชน
ปญ หาสําคัญ ของบุคลากรทางการทอ งเที่ยวประเภทที่ 1 คือ คุณภาพและมาตรฐานการ
ให บ ริ ก าร การมี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ การต อ นรั บ และความรวดเร็ ว ของการบริ ก าร และป จ จั ย สถานที่ ตั้ ง
ประกอบดวย ความสะดวกในการคมนาคมและสถานที่ตั้งของโรงแรม
ปญหาที่พบ คือสถานที่ตั้งของโรงแรมกระจุกตัวอยูเฉพาะบางพื้นที่และอยูหางไกลจากแหลง
ทองเที่ยว การสอบถามราคมหองพักและขอมูลอื่นๆ พนักงานไมสามารถตอบคําถามหรือใหขอมูลไดชัดเจน ปาย
บอกตําแหนง สถานที่ตั้งโรงแรม ความสะอาดภายในและภายนอกหองพัก ภูมิทัศนโดยรอบโรงแรม
สวนบุคลากรทางการทองเที่ยวประเภทที่ 2 พบวาพี่นองประชาชนสวนใหญของ จังหวัด
ศรีสะเกษ ยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการทองเที่ยวและยังจําเป นตอการพัฒนาศักยภาพอีก
หลายดาน
3) การคมนาคมขนสง
จังหวัดศรีสะเกษ เปนจังหวัดที่มีระบบการคมนาคมขนสงทั้งทางบก ทางน้ําและทางอากาศ แต
ที่พักนักทองเที่ยวนิยมใชในการเดินทางถนนโดยรถสวนตัว จากการนําเสนอขอมูลการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
โดย สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานอุบลราชธานี พบวานักทองเที่ยวประมาณรอยละ 60
เดินทางโดยรถยนตสวนตัว ที่เหลือเดินทางโดยรถไฟ รถประจําทาง เครื่องบิน และธุรกิจทางการทองเที่ยว
อยางไรก็ตาม แมนักทองเที่ยวสวนใหญจะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ทางถนนและ
สวนตัว แตก็ยังไมไดรับความสะดวกในการเดินทางเทาไหรนัก เนื่องจากไมมีรถไฟ และสนามบิน ถึงโดยตรง ถา

จะตองเดินทางมาโดยรถไฟ และเครื่อ งบินก็ล งที่จังหวัดอุบลราชธานี และเดินทางตอมายังจังหวัดศรีสะเกษ
ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งการคมนาคมยังตองไดรับการพัฒนาอีกมาก
4) ขอมูลและขาวสารการทองเที่ยวและการบริการ
ก. ขอมูลขาวสารการทองเที่ยว
1. การโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อชักจูงใหนักทองเที่ยวมาสูจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดไดมีการ
โฆษณา ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเขามาทองเที่ยวไหวพระศักดิ์สิทธเปนเรื่องหลัก สวนกิจกรรมอื่นๆจะมีการ
โฆษณา ประชาสัมพันธอยูบางในชวงที่มีงานเทศกาล ประเพณี เชน ประเพณีบุญคูนลาน งานบุญประจําปไหว
พระใหญจังหวัดศรีสะเกษ แตก็ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการจูงใจนักทองเที่ยว
2. การสงเสริมและใหความรูใหมๆโดยเผยแพรเอกสารนําเที่ยวแกชุมชน จังหวัด ศรีสะเกษ
ปฏิบัติไดนอยมาก เพราะหนวยงานที่รับผิดชอบหลักคือ สํานักงานการท องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีขอจํากัดทั้งบุคลากร และงบประมาณ และภาคธุรกิจทางการทองเที่ยวของจังหวัด
ก็ยังไมเขมแข็งพอตอภารกิจนี้
3. มัคคุเทศก จังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดอบรมมัคคุเทศก ทองถิ่นอยูบาง แตก็ยังมีปริมาณและ
คุณภาพไมเพียงพอตอการใหบริการทางการทองเที่ยว ปญหาที่สําคัญคือหลักสูตรการฝกอบรมตองไดรับการ
พิจ ารณาจากสํานักงานการทอ งเที่ยวซึ่ง ไดรับ การถายโอนภารกิจ นี้ม าไมนานนัก ประกอบกับ การอบรมมี
คาใชจายสูงจังหวัดไมสามารถสนับสนุนงบประมาณใหฝกอบรมได มหาวิทยาลัยตางๆซึ่งเปนผูฝกอบรมจึงไม
สามารถอบรมมัคคุเทศกได
ปญหาอีก อยางหนึ่งคือการรวมตัวทางวิชาชีพมัคคุเทศกของจังหวัดศรีสะเกษ ยังไมเขมแข็ง
ประกอบกับการบังคับใชกฎหมายมัคคุเทศก ก็ยังหยอนยาน จึงเปนเหตุใหมัคคุเทศกของจังหวัดศรีสะเกษ ขาด
เอกภาพและคุณภาพ
4. การจัดทําหนังสือหรือเอกสารรายละเอียดของแหลงทองเที่ยวแตละแหงมีนอยมาก เพราะมี
ขอจํากัด ทั้งขอมูลองคความรู บุคลากร และงบประมาณในการดําเนินงาน รวมไปถึงการจัดทําเสนทางเชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยวตางๆ เปนเอกสารเผยแพรก็ยังมีนอยมาก จะมีบางที่ การทองเทีย่ วแหงประเทศไทยอุบลราชธานี
จัดทําเชน เสนทางจักรยานทองเที่ยวศรีสะเกษ แตก็มีจํานวนไมมาก และไมครอบคลุมทุกพื้นที่
ข. การบริการ
1. ที่พักสําหรับนักทองเทีย่ ว จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีที่พักสําหรับบริการนักทองเที่ยว ทั้งโรงแรม
รีสอรท บังกะโลและแมนชั่น แตจะมีมากเฉพาะเขตอําเภอเมือง จะมีจํานวนและคุณภาพมากกวาอําเภออื่น ๆ
ปญหาอุปสรรค สําหรับที่พักในจังหวัดศรีสะเกษ คือมาตรฐานของโรงแรม ยังไมไดรับการจัด
ระดับ ดาว ไมสามารถรองรับนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพไดเพียงพอ เมื่อมีงานเทศกาลหรือการจัดประชุมผูเขารวม
จํานวนมาก
2. ภัตตาคาร รานอาหาร จังหวัดศรีสะเกษ มีภัตตาคาร รานอาหาร ทั้งอาหารพื้นเมือง อาหาร
ฝรั่ง จีน แต ณ ปจจุบัน แตอุปสรรคปญหาสําคัญคือเรื่อง มาตรฐานการใหบริการ และความสะอาด โดยเฉพาะ
รานอาหารพื้นเมือง มีจํานวนมากไมมากนัก ที่มีคุณภาพ ทั้งดานสถานที่ บริการความสะอาด
3. ของที่ระลึก และสินคาพื้นเมือง ผาขิด ผาฝาย ผาไหม และอาหารอื่นๆ เปนสินคาที่ระลึกที่
สําคัญของจังหวัดศรีสะเกษ ปญหาคือนักทองเที่ยวที่มาเปนคณะใหญๆ ไมสะดวกตอการซื้อของที่ระลึก จังหวัด
อุบลราชธานี แมมีศูนย OTOP แตก็มีสินคาไมครบตามความตองการของนักทองเที่ยว สถานที่ ขายของฝาก
หลายแหงไมเอื้อตอนักทองเที่ยวจํานวนมาก ทั้งจํานวนสินคา และการบริการ ตลอดทั้งการบรรจุสินคาก็ยังไม
เปนที่ประทับใจของนักทองเที่ยว

4. แหลงนันทนาการและพัฒนาสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษมีแหลงนันทนาการทั้งที่เปนแหลง
เริงรมยภาคกลางคืน และแหลงนันทนาการ และสุขภาพ ยังไมเพียงพอสําหรับนักทองเที่ยว แตหลายแหงตอง
ปรับปรุงคุณภาพ ทั้งความสะอาด และบริการและความปลอดภัย
5) สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
1. ความปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ เปนเมืองแหงวิถีพุทธ เมืองมหัศจรรยบุญ สังคมโดยทั่วไปสงบสุข
วิถีชีวิตของประชาชนผูกติดอยูกับคติพุทธ ฮีต 12 ครอง 14 ความปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยวจัดคอนขางสูง
อยางไรก็ตามความปลอดภัยของนักทองเที่ยวนับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตองรวมรับผิดชอบ เชน ทองถิ่ นและ
ชุม ชนต า งๆ หรื อ เจ า ของแหล ง ที่ มีจ ะต อ งแนะนํ า ตัก เตื อ นและจั ด มาตรฐานรั ก ษาความปลอดภั ย ให แ ก
นัก ทอ งเที่ยวอยางรอบคอบแต ปญ หาคือทอ งถิ่นมีขอ จํากัดในการบริห ารจัดการ และงบประมาณในการ
ดําเนินการ
2. โครงสรางพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ มีโครงสรางพื้นฐานทางการทองเที่ยวคอนขางต่ํา และแหลง
ทองเที่ยวที่ยังมีขอจํากัดเนื่องจากอยูหางไกลและการขยายโครงสรางพื้นฐานยังไมทั่วถึง จําเปนที่จังหวัดจะได
วางยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สมบูรณแบบตอไป
6) การกําหนดพื้นที่เปาหมาย
จังหวัดศรีสะเกษ มีแหลงทองเที่ยวกระจายอยูทุกอําเภอแตเมื่อพัฒนาตามศักยภาพแลวจะพบวา บาง
อําเภอยังไมสามารถที่จะพัฒนาไปสูแหลงทองเที่ยวเพื่อนําเสนอขายสูระดับประเทศและระดับนานาชาติได
7) การกําหนดกลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่สําคัญของการทองเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ คือนักทองเที่ยวภายในประเทศและภายใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนนการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ พุท ธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
3.3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
เมื่อทําการวิเคราะหในมิตทิ างการทองเที่ยวโดยใชเทคนิค SWOT รวบรวมจากแหลงตางๆและสรุปได
ดังนี้
จุดแข็ง S หรือ Strengths
1. มีพื้นที่เหมาะแกการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทํารายไดแกประชาชน เชน ทุเรียน หอม กระเทียม พริก
เงาะ
2. มีวัฒนธรรมชนเผา กลุมชาติพันธุที่หลากหลาย ไดแก ลาว สวย เขมร เยอ เปนตนทุนในการ
สงเสริมการทองเที่ยว
3. มีแหลงทองเที่ยวอารยธรรมขอมโบราณหลายแหง
4. มีแหลงทองเที่ยววัดวาอารามทีโ่ ดงดังหลายแหง และมีพระเกจิอาจารยที่เปนทีเ่ คารพสักการะของคน
ทั่วประเทศหลายทาน
5. มีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และภูมปิ ญญาทองถิ่น ที่สืบทอด
มายาวนานและเปนอัตลักษณของจังหวัด
6. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหลากหลาย ทั้งน้ํา ดิน ปาไม และหนาผา
7. มีแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําสาธารณะที่อุดมสมบูรณ ลุมน้ํามูลไหลผานหลายอําเภอ
8. มีภาพลักษณเปนเมืองสงบ ไมมีสถานการณความรุนแรงภายในพื้นที่
9. จังหวัดศรีสะเกษไดรับรางวัลเปนเมืองกีฬา

จุดออน W หรือ Weaknesses
1. ขาดการทําแผนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและจัดการนักทองเที่ยวที่สามารถนําสูการปฏิบัติจริง
2. ไมมีสินคาของที่ระลึกที่โดดเดนขึ้นชื่อของจังหวัด
3. ไมมีสนามบินเพื่อการขนสงสินคาและรองรับนักทองเที่ยวรวมถึงการพัฒนาเสนทางในการเขาถึง
แหลงทองเที่ยว
4. ขาดการทําการตลาดและการประชาสัมพันธสื่อดิจิตอลดานการทองเที่ยว
5. ขาดการเชื่อมโยงของแหลงทองเที่ยว เนื่องจากแหลงทองเที่ยวสวนใหญกระจายตัวและอยูหางไกล
6. ขาดแคลนบุคลากรดานการทองเที่ยวและบุคลากรดานการทองเที่ยวขาดทักษะดานการบริการและ
ทักษะภาษาตางประเทศ
7. แหลงทองเที่ยวยังขาดการใชความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการพัฒนาแหลง
8. การมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นมีนอย
9. แหลงทองเทีย่ วยังไมไดคุณภาพ
10. ขาดงบประมาณสนับสนุนการสงเสริมการทองเที่ยวในระดับจังหวัด
11. โครงสรางพืน้ ฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกยังไมไดมาตรฐาน
โอกาส O หรือ Opportunities
1. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมความรวมมือตามกรอบนโยบายสามเหลี่ยมมรกต และขยายเสนทาง
เชื่อมตอ กับแนวชายแดน ทําใหมีความสะดวกในการเดินทาง ทั้งในดานการขนสง Logistics เชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคตางๆและอินโดจีน สงผลใหเกิดการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในภูมิภาค
2. มีการจัดทํา Zoning สําหรับพื้นที่ปลูกพืชที่เหมาะสม ทําใหตนทุนต่ําลง ผลผลิตสูงขึ้น สงเสริมให
สอดคลองกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3. จังหวัดใหการสงเสริมโครงการทุเรียนพรีเมี่ยม
4. ประชาคมอาเซียนสงผลดีตอการเคลื่อนยายแรงงานและการทองเที่ยวของจังหวัด
5. จัง หวัดอยูในเสนทางทอ งเที่ยวอารยธรรมอีส านใต (นครราชสีม า บุรีรัม ย สุรินทร ศรีส ะเกษ
อุบลราชธานี)
6. ประชาชนมีความสามารถเขาสูองคความรูผานสื่อออนไลน
7. มีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน สามารถรองรับการจัดการแขงขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติได
8. มีอ าณาเขตทางดานทิศใตติดกับ ราชอาณาจักรกัม พูชา โดยมีจุดผานแดนที่ชองสะงํา สามารถ
เดินทางไปถึงจังหวัดเสียมเรียบของกัมพูชาไดสะดวก เพิ่มโอกาสดานการคาชายแดนและการทองเที่ยวได
9. ศรีสะเกษเปนหนึ่งในหาจังหวัดของเสนทางการทองเที่ยวของอารยธรรมอีสานใต
10. นโยบายสงเสริมกลุม วิสาหกิจชุมชน OTOP, SMEs, โครงการพัฒนาหมูบ าน ชุมชน เศรษฐกิจ
พอเพียง และกองทุนหมูบาน
11. นโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่นมากขึ้นและจังหวัดสามารถตั้งงบประมาณไดโดยตรง
อุปสรรค T หรือ Threats
1. อยูใกลอุบลราชธานี ทําใหศรีสะเกษเปนเมืองทางผาน
2. ตนทุนการผลิตสินคาและบริการในตลาดสูงขึ้น
3. ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย สงผลกระทบตอการลงทุนในจังหวัด
4. ประเทศเพื่อนบานและคูแขงขัน เรงพัฒนาสินคาและบริการใหมีมาตรฐาน เพื่อแยงชิงนักทองเที่ยว

5. การเปดเสรีทางการคา สงผลใหถูกแยงตลาดจากสินคาราคาถูก
6. กฎระเบียบ กฎหมายผานแดนประเทศเพื่อนบานมีหลายขั้นตอน มีความยุงยาก และยังไมมีนโยบาย
ดานความมั่นคงของชายแดนที่ชัดเจน
7. ภาวะโลกรอนที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้น เกิดภัยธรรมชาติแกจังหวัด เชน ภัยแลง น้ําทวม วาตภัย สงผล
กระทบตอธุรกิจทองเที่ยว
8. มีปญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนเนื่องจากเสนเขตแดนระหวางประเทศยังไมชัดเจนและความ
หวาดระแวงจากประเทศเพื่อนบาน เชน กรณีปราสาทเขาพระวิหาร

บทที่ 4
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด
จากการทบทวนแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2555 – 2559 และการติดตามผล
การดําเนินงานของเครือขายตลอดการสะทอนขอมูลปญหาทั้งงานการวิจัย และการประชุมสัมมนาจากที่ตางๆ
และจากเครือขาย จึงสรุปแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562-2564 ไดดังตอไปนี้
4.1 วิสัยทัศน (Vision)

ศรีสะเกษเมืองกีฬานาอยู ถิ่นทุเรียนภูเขาไฟ สูป ระตูเมืองการคา
ทองเที่ยวอารยธรรมขอมโบราณ ชมวิถีเกษตรปลอดภัย
4.2 พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาคุณภาพของแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการในการทองเที่ยวทุกรูปเเบบอยางมีมาตรฐาน
แลมสรางความยั่งยืนของแหลงทองเที่ยว สิ่งแวดลอม และอัตลักษณวิถีไทย เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ
๒. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลเพื่อ
สามารถรองรับปริมาณและกลุมนักทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลได
๓. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนดานการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวตลอดจนสรางความเขาใจและความภาคภูมิใจในความเปนไทยจิตสํานึกทองถิ่นและการเปนเจา
บานที่ดี
๔. การสงเสริมประชาสัมพันธการทองเที่ยวทางการตลาดและการสรางความมั่นใจแกนักทองเที่ยว เพื่อ
ผลักดันจังหวัดศรีสะเกษสูการเปนเเหลงทองเที่ยวคุณภาพตามเปาหมาย
๕. การสงเสริมการทํางานแบบบูรณาการในการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของ
ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษใหมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
4.3 วัตถุประสงค (Objective)
1. เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยการปรับปรุงฟนฟูและสรางขึ้นใหมใหมีมาตรฐานตามที่สํานักงาน
พัฒนาการทองเที่ยวกําหนด
2. เพื่อพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ใหเปนที่รูจักทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
3. เพื่อพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวใหเปนไปตามมาตรฐานที่ สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวกําหนด
4. เพื่อพัฒนาการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว
5. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตาม หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
6. เพื่อพัฒนาองคความรูดานการทองเที่ยวของจังหวัดและกลุมจังหวัด
7. เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหมีมาตรฐานสากล ครอบคลุมทุก
พื้นที่การทองเที่ยว
4 เปาหมาย (Targets)
๑. การเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว
๒. การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษอยางสมดุล
๓. การกระจายรายไดและผลประโยชนจากการทองเที่ยวสูทุกพื้นที่และทุกภาคสวน
๔. การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณและวิถีไทย

5. การพัฒนาความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากรการทองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ใหมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการการทองเที่ยว
6. การพัฒ นากลไกการขับ เคลื่อนการจัดการเครือ ขายเชิง พื้นที่และกิจ กรรมการทอ งเที่ยวชายแดนและ
ประเทศเพื่อนบานอยางมีเอกภาพ
4.5 ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
1. รายได จ ากการท อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ มีอัตราขยายการตัวเพิ่มขึ้น
2. จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย มี อั ต รา
การขยายตัวเพิ่มขึ้น
3. จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีอัตรา
การขยายตัวเพิ่มขึ้น
4. จํานวนแหลงทองเที่ยว ไดรับการรับรอง
มาตรฐานการทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น

รอยละ

คาเปาหมาย
2560 2561 2562 2563 2564
5
5
5
5
5

รอยละ

5

5

5

5

5

รอยละ

5

5

5

5

5

แหลง

7

7

7

7

7

หนวยนับตัวชี้วัด เชน จํานวนแหลง จํานวนรอยละ….ตอป จํานวนครั้ง จํานวนคน จํานวนกิจกรรม จํานวน
มาตรฐานตอป
ตารางสรุป
พันธกิจ
๑. พัฒนาคุณภาพของแหลง
ทองเที่ยว สินคาและบริการใน
การทองเที่ยวทุกรูปเเบบอยาง
มีมาตรฐานและสรางความ
ยั่งยืนของแหลงทองเที่ยว
สิ่งแวดลอม และอัตลักษณวิถี
ไทย เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ
๒. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกให
มีคุณภาพและมาตรฐานใน
ระดับสากลเพื่อสามารถ
รองรับปริมาณและกลุม
นักทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลได
๓. พัฒนาบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวและสนับสนุนการมี
สวนรวมของประชาชนดาน
การบริหารจัดการการ

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
แหลงทองเที่ยว สินคา
และบริการดานการ
ทองเที่ยวทุกรูป
แบบอยางมีมาตรฐาน

เปาหมาย
การเปนแหลงทองเที่ยวที่มี
คุณภาพและมาตรฐานภายใต
มาตรฐานของสํานักงานการ
ทองเที่ยวไดกําหนด

ตัวชี้วัด
จํานวนแหลง
ทองเที่ยว ไดรับการ
รับรองมาตรฐานการ
ทองเที่ยวไทยเพิม่ ขึ้น

พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการ
ทองเที่ยวเพื่อรองรับ
นักทั้งเที่ยวและคนทัง้
มวล
เพื่อพัฒนาความรู
ทักษะและ
ความสามารถของ
บุคลากรการทองเที่ยว

โครงสรางพื้นและสิ่งอํานวย
ความสะดวกของแหลง
ทองเที่ยวที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานภายใตมาตรฐาน
ของสํานักงานการทองเที่ยวได
กําหนด
บุคลากรดานการทองเที่ยวมี
ความรู ความสามารถ และมี
ทักษะในดานการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวอยาง

จํานวนโครงสรางพื้น
และสิง่ อํานวยความ
สะดวกของแหลง
ทองเที่ยวไดรับรอง
มาตรฐาน
บุคลากรดานการ
ทองเที่ยวมีความรู
ความสามารถ และมี
ทักษะในดานการ

ทองเที่ยวตลอดจนสรางความ
เขาใจและความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทยจิตสํานึกทองถิ่น
และการเปนเจาบานที่ดี

ของจังหวัดศรีสะเกษ
ใหมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการการ
ทองเที่ยว

ยั่งยืน

๔. การสงเสริมประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวทางการตลาด
และการสรางความมั่นใจแก
นักทองเที่ยว เพื่อผลักดัน
จังหวัดศรีสะเกษสูการเปน
เเหลงทองเที่ยวคุณภาพตาม
เปาหมาย

เพื่อพัฒนาตลาดการ จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย
ทองเที่ยวจังหวัดศรีสะ และตางชาติ มีอัตราการ
เกษ ใหเปนที่รจู ักทั้ง ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ภายใน และภายนอก
ประเทศ

จํานวนนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ มีอัตรา
การขยายตัวเพิม่ ขึ้น
เพิ่มขึ้นรอยละ 5

๕. การสงเสริมการทํางาน
แบบบูรณาการในการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวโดยการมี
สวนรวมของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ
ใหมีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ

-เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวให
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตาม
และเพือ่ พัฒนาความรู
ทักษะและ
ความสามารถของ
บุคลากรการทองเที่ยว
ของจังหวัดศรีสะเกษ
ใหมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการการ
ทองเที่ยว

บุคลากรดานการ
ทองเที่ยวมีความรู
ความสามารถ และมี
ทักษะในดานการ
บริหารจัดการการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
เพิ่มขึ้นรอยละ 5

ประชาชนทองถิ่น บุคลากร
ดานการทองเที่ยวมีความรู
ความสามารถ และมีทักษะใน
ดานการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน

บริหารจัดการการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
เพิ่มขึ้นรอยละ 5

บทที่ 5
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562-2564 ไดรวบรวมขอมูลวิเคราะห
ป จ จั ย หลั ก สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ โดยมี ก ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น
พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ/แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ใน
การขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตรระดับชาติในประเด็นดานการทองเที่ยวประกอบดวย
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. (2560-2564)
2. แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)
3. แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวทั้ง 9 เขต
4. แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล า ง 2
(พ.ศ.2561-2564)
แผนยุทธศาสตรพัฒ นาการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2555 จึงไดกําหนดยุทธศาสตร
ออกเปน 5 ดาน ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการดานการทองเที่ยวใหเกิดความสมดุล
และยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่ อฟ นฟูและพั ฒนาคุณภาพแหลง เที่ยวใหเปนไปตามมาตรฐานกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
และเกิดความยั่งยืน
2. เพื่อสรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยวใหหลากหลายสนองตอบตอความประสงคของนัก ทองเที่ยว
หลาย ๆ กลุม
3. เพื่อสงเสริมใหเครือขายการทองเที่ยวและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสินคาและบริการดานการ
ทองเที่ยว
เปาหมาย
1. มีแหลงทอ งเที่ยวที่ไดรับการฟนฟูและพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ไมนอยกวา 3 แหงตอป
กลยุทธที่ 1.1 การฟนฟูและพัฒนาแหงทองเที่ยว สินคาและบริการทุกรูปแบบดับมาตรฐาน
แนวทางการดําเนินงาน
1.1.1 บูรณะ ซอมแซม พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวที่มีสภาพเสื่อมโทรมโดยคํานึงถึง
เอกลักษณของสถาปตยกรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในทองถิ่นเปนสําคัญ
1.1.2 สํารวจ จัดสรางและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑการทองเที่ยว
ใหเปนที่ตองการของตลาดกลุมเปาหมาย เปนการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม
1.1.3 จั ด ให มี ร ะบบประเมิ น ศั ก ยภาพการท อ งเที่ ย วในทุ ก ประเภทเพื่ อ ใช เ ป น กรอบ
แนวความคิดในการจัดลําดับการพัฒนากอน-หลัง
1.1.4 จัดทําฐานขอ มูล แหลง ทอ งเที่ยวใหครบถวน ทันสมัย นาเชื่อ ถือ และตรงกับ ความ
ตองการของผูใชขอมูลอยางแทจริง

1.1.5 จัดใหมีกระบวนการรับรองและประเมินผลคุณภาพมาตรฐานแหลงทองเที่ยว
1.1.6 ใหรางวัลแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถจัดแหลงทองเที่ยวไดดี
1.1.7 รณรงคปลูกฝงเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.1.8 พัฒนาระบบรักษาสิ่งแวดลอมจากน้ําเนาเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลจากสวนตางๆ
ในแหลงทองเที่ยว
กลยุทธที่ 1.2 การยกระดับคุณภาพของธุรกิจและการใหบริการทองเที่ยวสูความเปนมาตรฐานสากล
แนวทางการดําเนินการ
1.2.1 จัดใหมีกระบวนการรับรองและประเมินคุณภาพมาตรฐานการใหบริการทองเที่ยวที่เปน
มาตรฐานเปนที่ยอมรับของสากล
1.2.2 พัฒนาความพรอมและมาตรฐานสถานบริการและบริการอื่นๆ
1.2.3 ประชาสัม พันธ และสงเสริม การพัฒ นาปรับปรุงสถานบริการและบริก ารอื่นๆใหได
มาตรฐานสากล
1.2.4 พัฒนากลไกการกํากับดูแลสถานบริการและบริการอื่นๆใหเปนไปตามมาตรฐาน
1.2.5 สนับสนุนใหมีการวางมาตรฐานราคาสินคาหรือบริการที่แนนอน มีการประกาศเผยแพร
ประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดเสียทราบลวงหนา
กลยุทธที่ 1.3 การสรางสรรคกิจกรรมใหหลากหลายเพื่อกระตุนการทองเที่ยวโดยอาศัยการสรางนวัตกรรม
และมูลคาเพิ่ม
แนวทางการดําเนินการ
1.3.1 ศึกษาและสํารวจความตองการของตลาดเพื่อกําหนดกิจกรรมและกลุมลูกคาเปาหมาย
เพื่อสรางการทองเที่ยวทางเลือกใหตรงกับรสนิยมการทองเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง
1.3.2 สรรหาและเลือกสรรสินคาและบริการทองเที่ยวเพื่อสรางคุณคา (Value Creation)
และมูลคาเพิ่ม (Value Added) ทางการทองเที่ยวโดยการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบ
(Design) ของกิจกรรมโดยเฉพาะการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน การจัดการหมูบาน
OTOP และของที่ระลึก สําหรับหมูบานทองเที่ยวชุมชน และหมูบาน OTOP
1.3.3 สรางสรรคกิจ กรรมการทองเที่ยวรูป แบบใหม ๆ ใหส อดคลอ งกับ ความสนใจของ
นักทองเที่ยว ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย เชน การทองเที่ยวในเมือง การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศและการผจญภัย การทอ งเที่ยวเชิง สุขภาพ การทองเที่ยวพํานัก
ระยะยาว การทองเที่ยวเชิงกีฬา การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงศาสนา
การทอ งเที่ยวเชิง การศึก ษา การทอ งเที่ยวทางเรือ การทอ งเที่ยวเชิง อาหาร การ
ทองเที่ยวเชิงการประชุมสัมมนา (MICE) เปนตน
1.3.4 สรางความตอเนื่องและสม่ําเสมอในการจัด Event ของจังหวัด
1.3.5 ผลักดันใหงานเทศกาลเปนงานเทศกาลระดับโลก
1.3.6 สงเสริมสนับสนุนการถายทําภาพยนตรในจังหวัด
1.3.7 สํารวจและคัดสรรเอกลักษณและจุดเดนของจังหวัด
1.3.8 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการทองเที่ยวในระดับทองถิ่นอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดกระแสการเดินทางทองเที่ยวกระจายอยางทั่วถึง

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาโครงสรา งพื้นฐานและสิ่งอํา นวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2. เพื่อพัฒนาเสนทางการคมนาคมการขนสง
3. เพื่อพัฒนาปจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
เปาหมาย
จํานวนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูงไมนอยกวารอยละ 80 มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
เสนทางคมนาคม ปจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีคุณภาพและเพียงพอรองรับนักทองเที่ยว
กลยุทธ ที่ 2.1 การพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสง ปจจัยพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว
แนวทางการดําเนินการ
2.1.1 ศึกษาสํารวจกําหนดแนวทางพัฒนา สงเสริมและจัดทําแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การคมนาคมขนสง ปจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใน
เสนทางทองเที่ยวตาง ๆ รวมทั้งเสนทางการทองเที่ยวในเสนทางหลักและเสนทางรอง
2.1.2 จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ระหวางเสนทางการเดินทาง เชน
- จุดพักรถในเสนทางหลัก
- ระบบแผนที่หรือปายบอกทางไปสถานที่ทองเที่ยวหลาย ๆ ภาษา
- ศูนยบริการนักทองเที่ยว หองน้ํา
- พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนถนนสูแหลงทองเที่ยว
- สงเสริมให องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดระบบใชบริเวณสาธารณะติดตั้งแผนที่
สถานที่แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
- พัฒนาระบบอํานวยความสะดวก กฎหมาย ระเบียบการผานแดน
กลยุทธที่ 2.2 การพัฒนาเครือขายการสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศและซอฟตแวรดิจิตอลคอล
เทนดเพื่อการทองเที่ยว
แนวทางดําเนินการ
2.2.1 จัดใหมีแผนพับบริการขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวและแผนที่แหลงทองเที่ยว โดยจัด
สถานที่สําหรับบริการขอมูลแกนักทองเที่ยว ณ จุดที่พักนักทองเที่ยวเขาถึงงาย เชน
ปมน้ํามัน รานขายของที่ระลึก เปนตน
2.2.2 จัดทําระบบ Call Sisaket ผานอินเตอรเน็ทเพื่อใหนักทองเทีย่ วเขาถึงขอมูลของจังหวัด
อยางมีปฏิสัมพันธ ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย และเรียกไดในระบบอินเตอรเน็ต
2.2.3 ผลิตสื่อและขอมูลเพื่อสรางกระแสการเดินทางเชื่อมโยงระหวางภูมิภาค
2.2.4 จัดทําสํามะโนการทองเที่ยวในจังหวัด ปรับปรุงฐานขอมูลการทองเที่ยวระดับจังหวัด
อําเภอ ตําบล และชุมชน

1.2.5 จัดตั้งศูนยกลางใหบริการขอมูลดานการทองเที่ยวและอํา นวยความสะดวกแบบครบ
วงจรเบ็ดเสร็จ (One stop service) ที่สามารถสอบถามขอมูลเสนทางแหลงทองเที่ยว
สถานที่พัก การประสานแกไขความเดือดรอน ชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน
กลยุทธที่ 2.3 การสรางโครงขา ยเสนทางคมนาคมและระบบเชื่อมตอการเดินทางทองเที่ยวกับประเทศ
เพื่อนบานและภูมิภาค
แนวทางการดําเนินการ
2.3.1 พัฒนาปรับปรุงเสนทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัด กลุมจังหวัด
ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน
2.3.2 ผลักดันการสรางเสนทางเลาะชายแดน
2.3.3 พัฒนาความรวมมือดานการทองเที่ยวทางเรือ
2.3.4 ขยายเสนทางเดินรถและเชื่อมเสนทางขนสงสูประเทศเพื่อนบาน
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัด
วัตถุประสงค
๑. เพื่อศักยภาพบุคลากรทางการทองเที่ยวใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
๒. พัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพใหมีคุณภาพและเพียงพอตอการใหบริการการทองเที่ยวในจังหวัด
เปาหมาย
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพทางการทองเที่ยวทุกกลุมอาชีพไมนอยกวา ปละ 2 รุน
กลยุทธที่ 3.1 เรงพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพและบุคลากรดานการทองเที่ยวเพื่อสรางอาชีพและรายได
แนวทางการดําเนินการ
3.1.1 สํารวจและวิเคราะหสมรรถนะแรงงานวิชาชีพทั้งระบบการทองเที่ยว
3.1.2 จัดกิจ กรรมเพื่อสรางความเขาใจ และการยอมรับ ของผูป ระกอบการในการเพิ่มขีด
สมรรถนะของแรงงานวิชาชีพ
3.1.3 สง เสริมใหส ถาบันการศึก ษาจัดการเรียนการสอนและจัดหลัก สูตรอบรมบุคคลกร
ภายนอก
3.1.4 จัดอบรมแรงงานวิชาชีพและผูประกอบการทางการทองเที่ยว
กลยุทธที่ 3.2 เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรทางการทองเที่ยว
แนวทางการดําเนินการ
3.2.1 กวดขันใหผูประกอบการเขาสูระบบการทองเที่ยวเพื่อสามารถพัฒนามาตรฐานธุรกิจ
อยางตอเนื่องและใหบริการที่มีคุณภาพปลอดภัย ตอนักทองเที่ยว
3.2.2 รณรงคใหธุร กิจ ทอ งเที่ยวทุก แห ง เสริม สรางคุณภาพแกบุคลากรรวมถึง การสราง
ธรรมาภิบาลในธุรกิจทองเที่ยวของตน
3.2.3 สงเสริมสนับสนุนใหมีการควบคุมการประกอบการระหวางกัน

ยุท ธศาสตร ที่ ๔ การส ง เสริม ประชาสัม พันธก ารท องเที่ ย วทางการตลาดและการสรา งความมั่นใจแก
นักทองเที่ยว เพื่อผลักดันจังหวัดศรีสะเกษสูการเปนเเหลงทองเที่ยวคุณภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางภาพลักษณการทองเที่ยวของจังหวัดใหเปนที่ยอมรับแกนักทองเที่ยวโดยทั่วไป
2. เพื่อสงเสริมใหนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ ใหมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว
4. เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ
เปาหมาย
1. สรางภาพลักษณ ( Brand) ทางการทองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ
2. นักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษไมนอยกวารอยละ 10 ตอป
3. กําหนดใหมีกระบวนการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวทุกแหงที่มีนักทองเที่ยวเดินทางไป

เยี่ยมชม
กลยุทธที่ 4.1 การปองกันและรักษาความปลอดภัยทางการทองเที่ยว
แนวทางการดําเนินการ
4.1.1 สงเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางการทองเที่ยวอยาง
จริงจัง
4.1.2 สง เสริมใหธุร กิจนําเที่ยวมีม าตรฐานตามเกณฑที่ก ระทรวงการทอ งเที่ยวและกีฬา
กําหนด
4.1.3 สงเสริมใหมีการจํากัดความเร็วของรถยนตประจําทาง
4.1.4 มีการบังคับใชบทลงโทษตามกฎหมายตอผูกระทําทางการทองเที่ยวอยางฉับไว และ
เขมงวด
4.1.5 ขอบังคับใชมาตรฐานการใหบริการรถโดยสารสาธารณะอยางเขมงวด
4.1.6 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเปนไปตามมาตรฐานกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา เชน เชิงนิเวศ ผจญภัย ปนหนาผา ไตเขา โรยตัว ลองแกง เปนตน
4.1.7 ติดตามสถานการณโรคตางๆ ในแหลงทองเที่ยว
4.1.8 พัฒนาชองทางเขาออกระหวางประเทศ
4.1.9 สงเสริมใหชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการปองกันดูแลและรักษาความปลอดภัยแก
นักทองเที่ยว
กลยุทธที่ 4.2 การสรางและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการปองกันและรักษาความปลอดภัยของการ
ทองเที่ยว
แนวทางการดําเนินการ
4.2.1 จัดตั้งศูนยประสานงานปองกันและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
4.2.2 พัฒนาอาสาสมัครดานการนักทองเที่ยว
4.2.3 เพิ่มสมรรถนะใหแกตํารวจทองเที่ยวและตํารวจภูธรในทองที่

4.2.4 สนับสนุนใหชุมชนและทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการเปนตํารวจอาสาสมัครดูแลรักษา
ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง
กลยุทธที่ 4.3 สรางและเผยแพรภาพลักษณดานการทองเที่ยวและยกระดับความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว
แนวทางการดําเนินการ
4.3.1 เรง ประชาสัมพันธ เพื่อสรางความมั่นใจแกนักทอ งเที่ ยวตอการเดินทางเขาสูจังหวัด
ศรีสะเกษ
4.3.2 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางการรับรู ตอภาพลักษณ ( Brand) ใหกับผูเกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวและชุมชนทองถิ่น
4.3.3 เผยแพรและสื่อสารภาพลักษณ (Brand) ทางการทองเที่ยวของจังหวัดใหแพรหลายใน
ทุกชองทางและครอบคลุมทั่วถึงอยางตอเนื่อง
4.3.4 เสนอตัวเปนเจาภาพจัดกิจกรรมระดับชาติ/นานาชาติเพื่อประชาสัมพันธภาพลักษณการ
ทองเที่ยวของจังหวัด
4.3.5 สง เสริมการตลาดทองเที่ยวระดับ มหาภาค (Macro) โดยเนนวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ชนเผา ภูมิปญญา ของชาวศรีสะเกษ ผานสื่อทุกชนิด
กลยุทธที่ 4.4 สรางสภาพแวดลอมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดทองเที่ยว
แนวทางดําเนินการ
4.4.1 จัดทําระบบสารสนเทศขอมูลการทองเที่ยวของจังหวัดที่สามารถสืบคนไดถึงระดับพื้นที่
ทันสมัยและเขาถึงไดงาย
4.4.2 เพิ่ มและปรับปรุงชอ งทางจําหนาย ขยายชองทางการจําหนายผานเครือ ขายธุร กิจ
เผยแพรและประชาสัมพันธผานชองทางตางๆใหมากขึ้น
4.4.3 พัฒนาการคาการทองเที่ยวภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศ
4.4.4 สํารวจ วิเคราะห พฤติกรรมของผูมาเยี่ยมเยือนเพื่อระบุกลุม ลูกคาเปาหมายที่เหมาะสม
4.4.5 ปรับปรุงแผนการตลาดใหสอดรับกับการทองเที่ยวระดับชาติและโลก
4.4.6 ศึกษาวิจัยการตลาดการทองเที่ยว
4.4.7 สงเสริมใหเจาของแหลงทุกประเภทจัดทําสื่อเพื่อสื่อความหมายที่ถูกตองและนาสนใจ
กลยุทธที่ 4.5 สรางการรับรูและเขาหานักทองเที่ยวใหมากที่สุดเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาการทองเที่ยว
แนวทางการดําเนินการ
4.5.1 โฆษณาประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสการเดินทางของนักทองเที่ยว
4.5.2 ใชวิธีการทําตลาดโดยกลุมคนจังหวัดศรีสะเกษที่อยูในตางประเทศ
4.5.3 เสนอขายผานเว็บไซตทั่วโลก
4.5.4 จัดกิจกรรม Governor Thank you แกนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว จังหวัด
ศรีสะเกษ
กลยุทธที่ 4.6 การสรางกระแสการเดินทางของนักทองเที่ยวชาวไทย
แนวทางการดําเนินการ
4.6.1 โฆษณา ประชาสัมพันธ สรางกระแสการทองเที่ยวผานสื่อทุกชองทางอยางตอเนื่อง

4.6.2 จัดทําแพ็คเกจพิเศษเสนอขายนักทองเที่ยวชาวไทยทุกฤดู
4.6.3 จัดงานสงเสริมการขายทุกรูปแบบ
4.6.4 ประสานหนวยงาน องคกร ที่เกี่ยวของ เชน การบินไทย การรถไฟแหงประเทศไทย
และสมาคมธุรกิจทองเที่ยว จัด Promotion สําหรับคนไทยทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การทํางานแบบบูรณาการในการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ
กลยุทธที่ 5.1. การสรางเครือขายการทองเที่ยวระดับชุมชนและการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
ในการพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว และความรวมมือระดับประเทศ
แนวทางดําเนินการ
5.1.1 สงเสริมให อปท. และคณะกรรมการหมูบานเขามามีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพ
และจัดการแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ดวยตนเอง
5.1.2 สงเสริมใหชุมชนและคณะกรรมการหมูบานจัดทําแผนแมบทพัฒนาการทองเที่ยวของ
ตนเอง
5.1.3 สร างองค ความรู ให กับ ชุ ม ชนทอ งถิ่ นและบุ คลากรในพื้ นที่ ในด านการจัด การการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
5.1.4 สงเสริมใหชุมชนจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน และเชื่อมโยงกับชุมชนการทองเที่ยวอื่นๆ
ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศและตางประเทศ
กลยุทธที่ 5.2 การเสริมสรางโอกาสและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการคาการลงทุนดานการทองเที่ยว
แนวทางการดําเนินการ
5.2.1 สนับสนุนภาคเอกชนมีการแขงขันใหเปนไปตามกลไกการตลาด
5.2.2 ผลักดัน สนับสนุนและสง เสริมใหเอกชนและทอ งถิ่นพัฒนารูป แบบการเดินทางใน
รูปแบบใหม
5.2.3 ใหคําปรึกษาแกผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวขนาดกลางและขนาดยอม
5.2.4 สรางระบบการรับฟงความคิดเห็นดานการทองเทีย่ วจากผูประกอบการภาคเอกชนอยาง
สม่ําเสมอ
กลยุทธที่ 5.3 การสรา งสัมพันธไมตรีและขยายความรวมมือดานการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อน
บานและในภูมิภาค
แนวทางการดําเนินการ
5.3.1 ประสานความรวมมือกับประเทศพื้นบานในการสงเสริมการตลาดทั่วไปในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ สงเสริมการขาย ผลิตสื่อเผยแพร
5.3.2 ผลักดันใหมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ภายใตกรอบความรวมมือสามเหลีย่ มมรกต
5.3.3 ประสานความรวมมือกับ ประเทศเพื่อนบานและในภูมิภาคในการปราบปรามการ
หลอกลวงนักทองเที่ยว รวมทั้งการแกไขปญหาทัวรคุณภาพต่ํา

การติดตามและประเมินผล
1. การจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด ในการติ ด ตามและประเมิ น ผล เพื่ อ ให ก ารวั ด ผลการดํ า เนิ น การ
และผลสําเร็จตามยุทธศาสตรคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯแตงตั้งคณะทํางาน
เพื่อจัดทําตัวชี้วัด ในการติดตามประเมินผล
2. การติ ด ตามและประเมิน ผล สํา หรั บ ในขั้ นตอนของการดํา เนิ น คณะกรรมการจัด ทํ า
ยุท ธศาสตรฯ จะแต ง ตั้ ง คณะทํ างานเพื่ อ วางระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานจากหนวยงาน ตางๆเพื่อนําขอมูลที่ไดจ ากการติดตามและประเมินผลมาใช
ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดําเนินการ และแผนงาน/โครงการ
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