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ค ำน ำ 
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เต็มท่ีและเสมอภาค ภายใต้สภาพแวดล้อม ท่ีปราศจากอุปสรรคอันเป็นแนวทางท่ีเคารพในคุณค่า     สิทธิความ
เสมอภาค  และศักดิ์ศรี  ของความเป็นมนุษย์การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดศรีสะ
เกษ ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2563 – 2566  ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมการยกร่าง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ร่วมกันทบทวนสถานการณ์ แนวโน้ม  
ด้านคนพิการระบบการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  แนวคิดและนโยบายแล้วประมวล เป็นกรอบ
แนวคิด  วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์  แนวทาง  และการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
สู่การปฏิบัติ  นอกจากนี้  ยังได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ  ปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้มีความสมบูรณ์ท่ีสุด  เพื่อให้หน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนน าไปจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านคนพิการได้อย่างมีประสิทธิผล  และยังเป็นแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด  เพื่อให้คนพิการได้รับการคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิและมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
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บทที่ 1 

บริบทและสภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 

1.ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ 
 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษ ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐาน แน่นอน มีการ

จดบันทึกไว้พอสังเขป ส่วนมากได้จากค าบอกเล่าของผู้สูงอายุเล่าต่อๆ กันมาเอาความแน่นอนไม่ได้นัก นักประวัติศาสตร์

และนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า พื้นท่ีภาคอีสานในปัจจุบันเคยเป็นท่ีอยู่ของพวกละว้า  และลาว มีแว่นแคว้นอาณาเขต

ปกครองเรียกว่า "อาณาจักรฟูนัน" ประมาณปี พ.ศ.1100 พวกละว้าท่ีเคยมี อ านาจปกครอง อาณาจักรฟูนันเสื่อมอ านาจ

ลง ขอมเข้ามามี อ านาจแทน และต้ังอาณาจักรเจนละ หรืออิศานปุระข้ึน พวก ละว้าถอยร่นไปทางเหนือ ปล่อยให้พื้นท่ี

ภาคอีสานรกร้างว่างเปล่า เป็นจ านวนมาก เขตพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงจึง ถูกทิง้ให้เป็นท่ีรกร้างและเป็น

ป่าดง ขอมได้แบ่งการปกครองเป็น 3 ภาค โดยมีศูนย์การปกครองอยู่ท่ีละโว้ (ลพบุรี) พิมาย (นครราชสีมา) และสกลนคร 

มีฐานะเป็นเมือง ประเทศราช ข้ึน ตรงต่อศูนย์กลางการปกครองใหญ่ท่ีนครวัดในยุคท่ีขอมเรืองอ านาจ ศรีสะเกษน่าจะเป็น

ดินแดนแห่งหน่ึงท่ีขอมใช้เป็นเส้นทาง ไปมาระหว่างเมืองประเทศราชดังกล่าวแล้ว เพราะปรากฏโบราณสถานโบราณวัตถุ

ของขอม ซึ่งกรมศิลปากรส ารวจในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ พ.ศ.2512 จ านวน 15 แห่ง ไม่รวมเขาพระวิหารซึ่งเป็นเทวะ

สถานของขอมท่ี ยิ่งใหญ่แห่งหน่ึง นอกจากน้ียังมีปราสาทหินสระก าแพงใหญ่ สระก าแพงน้อย ปราสาทลุมพุก ปราสาท

บ้านทามจาน (บ้านสมอ) ปราสาทเยอ ปราสาทโดนตวล (ช่องตาเฒ่า อ.กันทรลักษ์) สันนิษฐานว่าโบราณสถานเหล่าน้ีมี  

อายุประมาณ 1,000 ปีเศษมีอยู่ตามท้องท่ีอ าเภอต่างๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ ขอมคงสร้างข้ึน เพื่อเป็นท่ีพัก และประกอบ

พิธีทางศาสนาระหว่างเดินทางจากนครวัด นครธมข้ามเทือกเขาพนมดงรักษ์มาสู่ศูนย์กลางการ ปกครองภาคอีสานท้ัง 3 

เมืองดังกล่าวแล้ว เมื่อขอมเสื่อมอ านาจลง ไทยเร่ิมมีอ านาจครอบครองดินแดนเหล่าน้ี  ขณะเดียวกันจังหวัดศรีสะเกษ มี

สภาพเป็นป่าดงอยู่นานเพราะแม้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางก็มิได้บันทึก กล่าวถึงจังหวัดศรีสะเกษ สันนิษฐานว่าเมือง

ศรีสระเกศถูกยุบลงเป็นอ าเภอ ข้ึนกับเมืองขุขันธ์ ซึ่งเป็นเมืองเก่ามาแต่เดิม พ.ศ.2447 ย้ายท่ีต้ังเมืองขุขันธ์ (ซึ่งอยู่ท่ีบ้าน

แตระ ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ในปัจจุบัน) มาอยู่ท่ีต าบลเมืองเก่า(ปัจจุบัน คือต าบลเมอืงเหนือในเขตเทศบาลเมืองศรี

สะเกษใน ปัจจุบัน) และยังคงใช้ช่ือ "เมืองขุขันธ์" ยุบเมืองขุขันธ์เดิม เป็นอ าเภอห้วยเหนือ (อ าเภอขุขันธ์ในปัจจุบันน้ี) พ.ศ. 

2459 กระทรวงมหาดไทย มีประกาศให้เปลี่ยนช่ือเมือง ทุกเมืองเป็นจังหวัด เมืองขุขันธ์จึงเป็นจังหวัดขุขันธ์ เมื่อวันท่ี 9 

พฤศจิกายน พ.ศ.2459 เปลี่ยนผู้ว่าราชการเมืองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด พ.ศ.2481 มีพระราช กฤษฎีกา เปลี่ยนช่ือ

จังหวัดขุขันธ์ เป็นจังหวัดศรีสะเกษ ต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหน่ึงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่ีมีประวัติความเป็นมา ยาวนาน เคยเป็นชุมชนท่ีมีอารยธรรมรุ่งเรืองนานนับพันปี นับแต่

สมัยขอมเรืองอ านาจ และมีชนเผ่าต่างๆ ได้แก่ ส่วย เขมร ลาว และเยอ อพยพมาต้ังรกรากในบริเวณน้ีตราบเท่าปัจจุบัน 

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฎหลักฐานแน่นอน มีการจดบันทึกไว้

พอสังเขป ส่วนมากได้จากค าบอกเล่าของผู้สูงอายุเลา่ต่อๆ กันมา เอาความแน่นอนไม่ได้นัก นักประวัติศาสตร์และนัก

โบราณคดีสันนิษฐานว่า พื้นท่ีภาคอีสานในปัจจุบันเคยเป็นท่ีอยู่ของพวกละว้าและลาว มีแว่นแคว้นอาณาเขตปกครอง

เรียกว่า "อาณาจักรฟูนัน" ประมาณปี พ.ศ.1100 พวกละว้าที่เคยมีอ านาจปกครอง อาณาจักรฟูนันเสื่อมอ านาจลง ขอม
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เข้ามามีอ านาจแทนและต้ังอาณาจักรเจนละหรืออิศานปุระข้ึน พวกละว้าถอยร่นไปทางเหนือ ปล่อยให้พื้นท่ีภาคอีสานรก

ร้างว่างเปล่าเป็นจ านวนมากเขตพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงจึงถูกทิ้งให้เป็นท่ีรกร้างและเป็นป่าดง ขอมได้

แบ่งการปกครองเป็น 3 ภาค โดยมีศูนย์การปกครองอยู่ท่ีละโว้(ลพบุรี) พิมาย(นครราชสีมา)และสกลนคร มีฐานะเป็นเมือง

ประเทศราช ข้ึนตรงต่อศูนย์กลางการปกครองใหญ่ท่ีนครวัด 

        ในยุคท่ีขอมเรืองอ านาจ ศรีสะเกษน่าจะเป็นดินแดนแห่งหน่ึงท่ีขอมใช้เป็นเส้นทางไปมาระหว่างเมืองประเทศราช

ดังกล่าวแล้ว เพราะปรากฎโบราณสถานโบราณวัตถุของขอมซึ่งกรมศิลปากรส ารวจในจังหวัดศรีสะเกษเมื่อ พ.ศ.2512 

จ านวน 15 แห่ง ไม่รวมเขาพระวิหารซึ่งเป็นเทวะสถานของขอมท่ียิ่งใหญ่แห่งหน่ึง นอกจากน้ียังมีปราสาทหินสระก าแพง

ใหญ ่สระก าแพงน้อย ปราสาทลุมพุก ปราสาทบ้านทามจาน(บ้านสมอ) ปราสาทเยอ ปราสาทโดนต็วล (ช่องตาเฒ่า อ.

กันทรลักษ์) สันนิษฐานว่าโบราณสถานเหล่าน้ีมีอายุประมาณ 1,000 ปีเศษ มีอยู่ตามท้องท่ีอ าเภอต่างๆ ของจังหวัดศรีสะ

เกษ ขอมคงสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีพักและประกอบพิธีทางศาสนาระหว่างเดินทางจากนครวัด นครธมข้ามเทือกเขาพนมดง

รักษ์มาสู่ศูนย์กลางการปกครองภาคอีสานท้ัง 3 เมืองดังกล่าวแล้ว 

       เมื่อขอมเสื่อมอ านาจลง ไทยเริ่มมีอ านาจครอบครองดินแดนเหล่าน้ี ขณะเดียวกันจังหวัดศรีสะเกษมีสภาพเป็นป่า

ดงอยู่นานเพราะแม้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางก็มิได้บันทึกกล่าวถึงจังหวัดศรีสะเกษในเอกสารใด เพิ่งจะได้มีการ

บันทึกหลักฐานในพงศาวดารกล่าวถึงเมืองสุรินทร์ด้วย  

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรไทยกว้างขวางมาก มีชาวบ้านป่าซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ( MINORITY TRIBE )อาศัยอยู่แถบ

เมืองอัตปือแสนแป แคว้นจ าปาสักฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัจจุบัน ชนพวกน้ี

เรียกตัวเองว่า "ข่า" ส่วย" "กวย" หรือ "กุย" อยู่ในดินแดนของราชอาณาจักรไทย โดยสมบูรณ์ (เพิ่งเสียให้ฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ.

2436หรือ ร.ศ.112) พากน้ีมีความรู้ความสามารถในการจับช้างป่ามาเลี้ยงไว้ใช้งาน ชาวส่วยหรือชาวกวยได้อพยพย้ายที่

ท ามาหากินข้ามมาฝั่งขวาแม่น้ าโขง เน่ืองจากชาวเมืองศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทน์) ได้เข้าไปต้ังถ่ินฐานแย่งท่ีท ามาหากิน 

      ในปี พ.ศ.2260 ชาวส่วยได้อพยพแยกออกเป็นหลายพวกด้วยกัน แต่ละพวกมีหัวหน้าควบคุมมา เช่น เซียงปุม 

เซียงสีเซียงสง ตากะจะและเซียงขัน เซียงฆะ เซียงไชย หัวหน้าแต่ละคนก็ได้หาสมัครพรรคพวกไปต้ังรกรากในท่ีต่าง ๆ กัน

เวียงปุม อยู่ท่ีบ้านที เซียงสีหรือตะกะอาม อยู่ท่ีรัตนบุรี เซียงสงอยู่บ้านเมือลีง (อ าเภอจอมพระ) เซียงฆะ อยู่ท่ีสังขะ เวียง

ไชยอยู่บ้านจารพัด (อ าเภอศรีขรภูมิ) ส่วนตากะจะและเซียงขัน อยู่ท่ีบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงล าดวน(บ้านดวนใหญ่

ปัจจุบัน) 

      พวกส่วยเหล่าน้ีอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่ หาเลี้ยงชีพด้วยการเกษตรและหาของป่ามาบริโภคใช้สอย มีการไปมา

หาสู่ติดต่อกันระหว่างพวกส่วยอยู่เสมอ มีสภาพภูมิประเทศติดต่อเขตกัมพูชา และมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นเส้นกันเขต

แดน ป่าดงเขตน้ีมีฝูงสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ โขลงช้างพัง ชางพลาย ฝูงเก้ง กวาง ละมั่งและโคแดงอยู่มากมายตามทุ่งหญ้า

และราวป่า เหมาะกับการท ามาหาเลี้ยงชีพของชาวส่วยอย่างยิ่ง 

      ลุ พ.ศ.2302 ปีเถาะ จุลศักราช 1181 ตรงกับสมัยแผ่นดินระบรมราชาท่ี 3 หรือพระเจ้าอยู่หัวพระที่น่ังสุริยาม

รินทร์(พระเจ้าเอกทัศน์) กษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา พระยาช้างเผือกของพระองค์ได้แตกออกจากโรงช้าง ต้นใน

กรุงศรีอยุธยา เดินทางมาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โปรดให้ทหารเอกคู่พระทัยสองพี่น้อง (เข้าใจว่าสมเด็จเจ้าพระยามหา

กษัตริย์ศึก พระนามเดิมทองด้วง และกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท พระนามเดิมบุญมา) คุมไพร่พล 30 นาย ออก

ติดตามผ่านมาแขวงพิมาย ทราบจากเจ้าเมืองพิมายว่า ในดงริมเขาพนมดงรักมีพวกส่วยช านาญใชการจับช้าง เลี้ยงช้าง 

สองพี่น้องกับไพร่พล จึงได้ติดตามสองพี่น้องไปเซียงสีไปท่ีบ้านกุดหวาย(อ าเภอรัตนบุรี) เซียงสีจึงได้พาสองพี่น้องและไพร่
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พลไปตามหาเซียงสง ท่ีบ้านเมืองลีง เซียงปุ่มท่ีบ้านเมืองที เซียงไชยท่ีบ้านกุดปะไท ตากะจะและเซียงขัน ท่ีบ้านโคก

ล าดวน เซียฆะท่ีบ้านอัจจะปะนึง (เขตอ าเภอสังขะ) ทุกคนร่วมเดินทางติดตามพระยาช้างเผือก สองพี่น้องและหัวหน้าป่า

ดงท้ังหมด ได้ติดตามล้อมจับพระยาช้างเผือกได้ท่ีบ้านหนองโชก ได้คืนมาและน าส่งถึงกรุงศรีอยุธยา ด้วยความดีความชอบ

ในครั้งน้ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสริยามรินทร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต้ังให้หัวหน้าบ้านป่าดงมีบรรดาศักด์ท้ังหมด ตา

กะจะหัวหน้าหมู่บ้านโคกล าดวน ได้เป็นหลวงแก้วสุวรรณเซียงขันได้เป็นหลวงปราบอยู่กับตากะจะ 

      ต่อมาหัวหน้าหมู่บ้านป่าดงท้ัง 5 ได้พากันไปเฝ้าสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ณ กรุงศรีอยุธยา โดยน าสิ่งของไป

ทูลเกล้าฯ ถวาย คือช้าง ม้า แก่นสน ยางสน ปีกนก นกระมาด (นอแรด) งาช้าง ข้ีผึ้งน้ าผึ้ง เป็นการส่งส่วยตามพระราช

ประเพณี สมเด็จพระเจา้อยู่หัวพระที่น่ังสุริยามรินทร์ ทรงพิจารณาเห็นความดีความชอบเมื่อครั้งได้ช่วยเหลือจับพระยา

ช้างเผือก และเมื่อหัวหน้าหมู่บ้านได้น าสิ่งของไปทูลเกล้าฯ ถวาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังบรรดาศักด์ิให้

หัวหน้าหมู่บ้านสูงข้ึนทุกคน ในปี พ.ศ.2302 น้ีเอง หลวงแก้วสุวรรณ(ตากะจะ) บ้านโคกล าดวนได้บรรดาศักด์ิเป็นเป็น

พระยาไกรภักดีศรีนครล าดวน มีพระบรมราชโองการยกบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงล าดวน ซึ่งเดิมเรียกว่า "เมืองศรีนคร

ล าดวน" ข้ึนเป็นเมืองขุขันธ์แปลว่า"เมืองป่าดง" ให้พระยาไกรภักดีศรีนครล าดวนเป็นเจ้าเมืองปกครอง เมื่อกรุงศรีอยุธยา

เสียแก่พม่าในปี พ.ศ.2310 แล้ว สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพและทรงต้ังกรุง

ธนบุรีเป็นราชธานี พ.ศ.2321 ปีจอ จุลศักราช 1140 กรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์)เป็นกบฎต่อไทย สมเด็จพระเจ้า

กรุงธนบุรีได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษตัริย์ศึก (พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) กับ

เจ้าพระยาสุรสียห์เป็นแม่ทัพยกข้ึนไปทางเมืองพิมาย แม่ทัพสั่งให้เจ้าเมืองพิมายแต่งข้าหลวงออกมาเกณฑก์ าลังเมือง

ประทายสมันต์ (จังหวัดสุรินทร์) เมืองสังฆะ เมืองขุขันธ์ เมืองรัตนบุรี เป็นทัพบกยกไปตีเมืองเวียงจันทน์ เมืองจ าปาศักด์ิ 

ได้ชัยชนะยอมข้ึนต่อไทยท้ังสองเมือง กองทัพไทยเข้าเมืองเวียงจันทน์ ได้อัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบางพร้อมคุมตัว

นครจ าปาศักด์ิไชยกุมารกลับกรุงธนบุรี ในการศึกครั้งน้ีเมื่อเดินทางกลับ หลวงปราบ(เซียงขัน) ทหารเอกในกองทัพ ได้หญิง

ม่ายชาวลาวคนหน่ึงกลับมาเป็นภรรยา มีบุตรชายติดตามมาด้วยช่ือท้าวบุญจันทน์ 

      พ.ศ.2324 เมืองเขมรเกิดจลาจล สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับพระยาสุรสีห์ ได้รับพระบรมราชโองการให้

เป็นแม่ทัพยกกองทัพไปปราบจราจลครั้งน้ี โดยเกณฑ์ก าลังของเมืองปะทายสมันต์ เมืองขุขันธ์ และเมืองสังฆะ สมทบกับ

กองทัพหลวงออกไปปราบปราม กองทัพไทยยกไปตีเมืองเสียมราฐ ก าพงสวาย บรรทายเพชร บรรทายมาศและเมืองรูงต า

แรย์(ถ้ าช้าง) เมืองเหล่าน้ียอมแพ้ ขอข้ึนเป็นขอบขัณฑสีมา เสร็จแล้วยกทัพกลับกรุงธนบุรี 

      เมื่อเสร็จสงครามเวียงจันทน์ และเมืองเขมรแล้ว ได้ปูนบ าเหน็จให้แก่เจ้าเมืองปะทายสมันต์ เมืองขุขันธ์ และ

เมืองสังฆะ เลื่อนบรรดาศักด์ิให้เป็นพระยาให้พระยาท้ังสามเมือง เจ้าเมืองขุขันธ์ ได้บรรดาศักด์ิใหม่ จากพระยาไกรภักดีศรี

นครล าดวน เป็นพระยาขุขันธ์ภักดีในปีเดียวกันน้ันเอง พระยาขุขันธ์ภักดี(ตากะจะ) ถึงแก่อนิจกรรม 

จึงโปรดให้หลวงปราบ (เซียงขัน) ข้ึนเป็นพระยาไกรภักดีศรีนครล าดวน เจ้าเมืองขุขันธ์ ต่อมาเมืองขุขันธ์ท่ีบ้านปราสาท

สี่เหลี่ยมดงล าดวนกันดารน้ า พระยาไกรภักดีฯ จึงอพยพเมืองย้ายมาอยู่บ้านแตระ (แตระ) ต าบลห้วยเหนือ ท่ีต้ังอ าเภอขุ

ขันธ์ในปัจจุบัน 

ลุ พ.ศ.2325 ปีขาล จุลศักราช 1144 พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จเถลิงถวัลยราช

สมบัติ พระยาไกรภักดีศรีนครล าดวน(เซียงขัน) ได้บรรดาสักด์ิเป็นพระยาขุขันธ์ภักดี ได้มีใบบอกกราบบังคมทูลข้อต้ังท้าว

บุญจันทร์ เป็นพระยาไกรภักดีศรีนครล าดวน ผู้ช่วยเจ้าเมือง อยู่มาวันหน่ึง พระยาขุขันธ์ภักดี เผลอเรียกพระยาไกรภักดีฯ

(บุญจันทร์) ว่า"ลูกเชลย" พระยาไกรภักดีจึงโกรธและผูกพระยาบาทภายหลังมีพ่อค้าญวน 30 คน มาซื้อโคกระบือท่ีเมืองขุ
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ขันธ์ พระยาขุขันธ์ภักดีอ านวยความสะดวกและจัดท่ีพักให้ญวนตลอดจนให้ไพร่น าทางไปช่องโพย ให้พวกญวนน าโค 

กระบือไปยังเมืองพนมเปญได้สะดวก พระยาไกรภักดีฯ (บุญจันทร์) ได้กล่าวโทษมายังกรุงเทพฯ และโปรดเกล้า ให้เรียก

ตัวพระยาขุขันธ์ไปลงโทษและจ าคุกไว้ท่ีกรุงเทพฯ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังพระยาไกรภักดีฯ(บุญจันทร์) เป็นเจ้าเมืองขุขันธ์

แทน 

ในปี พ.ศ.2325 น้ี พระภักดีภูธรสงคราม(อุ่น) ปลัดเมืองขุขันธ์ กราบบังคมทูลขอแยกจากขุขันธ์ไปต้ังท่ีบ้านโนน

สามขาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านโนนสามขาข้ึนเป็นเมือง "ศรีสระเกศ" ต่อมาปี พ.ศ.2328ได้ย้ายเมืองศรี

สระเกศจากบ้านโนนสามขา มาต้ัง ณ บ้านพันทาเจียงอีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษทุกวันน้ี 

      พ.ศ.2342 มีโปรดเกล้าฯ ให้เกณฑ์ก าลังเมืองสุรินทร์ เมืองขุขันธ์ เมืองสังฆะ เมืองละ 100 รวม 300 ยกทัพไป

ตีพม่าซึ่งยกมาต้ังในเขตนครเชียงใหม่ กองทัพไทยมิทันไปถึง กองทัพพม่าก็ถอยกลับ จึงโปรดเกล้าฯให้กองทัพไทยยกกลับ 

      พ.ศ.2350 ทรงพระราชด าริว่า เมืองสุรินทร์ เมืองสังฆะ และเมืองขุขันธ์ เป็นเมืองเคยตามเสด็จพระราชด าเนิน

ในการพระราชสงครามหลายครั้งมีความชอบมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ท้ัง 3 เมือง ข้ึนตรงต่อกรุงเทพฯ มีอ านาจช าระคดีได้

เอง ไม่ต้องข้ึนต่อเมืองพิมายเหมือนแต่ก่อน 

พ.ศ.2369 รัชสมัยสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าอนุวงศ์ เมืองเวียงจันทน์แต่งต้ังให้เจ้าอุปราช(สีถาน) กับเจ้า

ราชวงศ์เมืองเวียงจันทน์คุมกองทัพบกเข้าตีเมืองรายทางเข้ามาจนถึงเมืองนครราชสีมา ฝ่ายทางเมืองจ าปาศักด์ิ เจ้านคร

จ าปาศักด์ิ(เจ้าโย่) เกณฑ์ก าลังยกทัพมาตีเมืองขุขันธ์จับพระไกรภักดีศรีนครล าดวน (บุญจันทร์) เจ้าเมืองขุขันธ์ กับพระ

ภักดีภูธรสงคราม (มานะ) ปลัดเมืองกับพระแก้วมนตรี(ทศ)ยกกระบัตรกับกรมการได้ ฆ่าตายท้ังหมด เจ้าเมืองสังฆะ และ

เมืองสุรินทร์หนีได้ทัน กองทัพจ าปาศักด์ิ ต้ังค่ายอยู่ท่ีบ้านส้มป่อย แขวงเมืองขุขันธ์ค่ายหน่ึง และค่ายอื่น ๆสี่ค่าย กวาด

ต้อนครอบครัวไทยเขมรไปเมืองจ าปาศักด์ิ จากน้ันมาเมืองขุขันธ์ ไม่มีข้าราชการปกครอง โปรดเกล้าฯ ให้พระยาสังฆะ ไป

เป็นพระยาไกรภักดีศรีนครล าดวนเจ้าเมือง ให้พระไชยเป็นพระภักดีภูธรสงครามปลัดเมือง ให้พระสะเท้ือน (นวน) เป็น

พระแก้วมนตรียกกระบัตรเมือง ให้ท้ายหล้า บุตรพระยาขุขันธ์(เซียงขัน) เป็นมหาดไทยช่วยกันรักษาเมืองขุขันธ์ต่อไป 

จากน้ันมาได้มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเจ้าเมืองและนามเจ้าเมืองหลายครั้ง 

      พ.ศ.2426 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว พระยาขุขันธ์(ปัญญา) เจ้าเมืองกับพระปลัด(จันลี) 

ได้น าช้างพังสีประหลาดหน่ึงเชือกลงมาน้อมเกล้าฯ ถวายที่กรุงเทพฯ 

      พ.ศ.2433 มีสารตราโปรดเกล้าฯ ให้เมืองศรีสระเกศ(ช่ือเดิม) ไปอยู่ในบังคับบัญชาของข้าหลวงใหญ่ได้โปรดให้

หลวงจ านงยุทธกิจ(อิ่ม)กับขุนไผทไทยพิทักษ์(เกลื่อน) เป็นข้าหลวงเมืองศรีสระเกศ 

      พ.ศ.2435 โปรดเกล้าฯ ให้จัดรูปการปกครองแบบมณทลเมืองศรีสะเกษข้ึนอยู่กับเมณฑลอีสานกองบัญชาการ

มณฑลอยูท่ี่จังหวัดอุบลราชธาณ ี

      พ.ศ.2445 เปลี่ยนช่ือมณฑลอีสานเป็น มณฑลอุบลมีเมืองข้ึน 3 เมืองคือ อุบลราชธานี ขุขันธ์ และสุรินทร์ ไม่

ปรากฎช่ือเมืองศรีสระเกศสันนิษฐานว่าเมืองศรีสระเกศถูกยุบลงเป็นอ าเภอข้ึนกับเมืองขุขันธ์ซึ่งเป็นเมืองเก่ามาแต่เดิม 

      พ.ศ.2447 ย้ายท่ีต้ังเมืองขุขันธ์ (ซึ่งอยู่ท่ีบ้านแตระ ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ในปัจจุบัน) มาอยู่ท่ีต าบลเมือง

เก่า(ปัจจุบันคือต าบลเมืองเหนือในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน) และยังคงใช้ช่ือ"เมืองขุขันธ์" 

ยุบเมืองขุขันธ์เดิมเป็นอ าเภอห้วยเหนือ(อ าเภอขุขันธ์ในปัจจุบันน้ี) 

      พ.ศ.2459 กระทรวงมหาดไทย มีประกาศให้เปลี่ยนช่ือเมืองทุกเมืองเป็นจังหวัด เมืองขุขันธ์จึงเป็นเป็นจังหวัดขุ

ขันธ์ เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2459 เปลี่ยนผู้ว่าราชการเมืองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
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      พ.ศ.2481 มีพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนช่ือจังหวัดขุขันธ์ เป็นจังหวัดศรีสะเกษ ต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมาจนถึง

ปัจจุบัน 

ตรำประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

 

 

 

 

 

รูปปราสาทหิน 7 ช้ัน และดอกล าดวนมีใบ 6 ใบ 
ปรางค์กู่ หมายถึง ปราสาทหินและปรางค์กู่ ท่ีมีอยู่จ านวนมากในจังหวัด 

ดอกล าดวน หมายถึง ช่ือเดิมท่ีปรากฏในตานานเมือง คือ เมืองศรีนครล าดวน 

ธงประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 

สีส้ม – ขาว มีรูปปราสาทหิน 7 ช้ัน และดอกล าดวนมีใบ 6 ใบ อยู่ตรงกลางผืนผ้า 
 

ต้นไม้ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ     ดอกไม้ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

 

 
 
 
               ต้นล าดวน          ดอกล าดวน 
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ค ำขวัญประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ 
“หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม 

ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ 
เขตดงล าดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ าสามัคคี” 

ท่ีต้ัง  จังหวัดศรีสะเกษ ต้ังอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย  หรือเรียกว่า  “อีสาน
ใต้” ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 571 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ  551 กิโลเมตร มี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ        เขตอ าเภอราษีไศล อ าเภอศิลาลาด และอ าเภอยางชุมน้อย ติดต่อกับ 
                 จังหวัดร้อยเอ็ด        
ทิศใต้           เขตอ าเภอขุขันธ์ อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอกันทรลักษ์ ติดต่อกับ 
                 ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 
ทิศตะวันออก  เขตอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรารมย์ และอ าเภอโนนคูณ ติดต่อกับ 
                  จังหวัดอุบลราชธานี 
ทิศตะวันตก    เขตอ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภอห้วยทับทัน และอ าเภอ 
                  บึงบูรพ์  ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ 

แผนภาพท่ี 1 แผนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงสลับทุ่งนามีภูเขาและป่าไม้อยู่ทางตอนใต้และพื้นท่ีจะค่อยๆ 

ลาดลงสู่ทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งเต็มไปด้วย ห้วย คลอง หนอง บึง ต่างๆ ตลอดระยะทางท่ีล าน้ ามูลและล าน้ าชีไหล
ผ่าน สภาพดินร้อยละ 60 เป็นลักษณะดินร่วนปนทรายท่ีมีการระบายน้ าดีแต่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และมีแนวชายแดน
ติดกับประเทศกัมพูชา ประมาณ 127 ก.ม. (อ าเภอกันทรลักษ์ 76 กม. อ าเภอขุนหาญ 18 กม. และอ าเภอภูสิงห์ 33 
กม.) 
ข้อมูลกำรปกครอง 

จังหวัดศรีสะเกษแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 22 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ อ าเภอยางชุมน้อย 

อ าเภอกันทรารมย์ อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอไพรบึง อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอราษีไศล อ าเภอ

อุทุมพรพิสัย อ าเภอบึงบูรพ์ อ าเภอห้วยทับทัน อ าเภอโนนคูณ อ าเภอศรีรัตนะ อ าเภอน้ าเกลี้ยง อ าเภอวังหิน อ าเภอภูสิงห์ 

อ าเภอเมืองจันทร์ อ าเภอเบญจลักษ์ อ าเภอพยุห์ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และอ าเภอศิลาลาด โดยแบ่งเขตต าบล ออกเป็น 

204 ต าบล และหมู่บ้าน 2,633 หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดการแบ่งเขตการปกครองแต่ละอ าเภอ ดังตารางข้างล่างน้ี 

ตารางท่ี 1 การแบ่งเขตการปกครองแต่ละอ าเภอ 
ท่ี อ าเภอ พื้นท่ี (ตร.กม.) จ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน 
1 เมืองศรีสะเกษ 576.336 16 163 
2 กันทรารมย์ 664.210 16 175 
3 กันทรลักษ์ 1,237.711 20 279 
4 ขุขันธ์ 914.306 22 276 
5 ราษีไศล 498.806 13 190 
6 อุทุมพรพิสัย 406.613 19 232 
7 ขุนหาญ 723.055 12 145 
8 ปรางค์กู่ 285.475 10 141 
9 ไพรบึง 248.845 6 80 

10 ยางชุมน้อย 209.554 7 80 
11 ห้วยทับทัน 194.586 6 81 
12 บึงบูรพ์ 49.582 2 25 
13 โนนคูณ  256.853 5 80 
14 ศรีรัตนะ  236.648 7 90 
15 น้ าเกล้ียง  257.826 6 75 
16 วังหิน  237.619 8 126 
17 ภูสิงห์  940.105 7 86 
18 เบญจลักษ์ 330.200 5 67 
19 เมืองจันทร์ 95.838 3 52 
20 พยุห์  225.450 5 66 
21 โพธิ์ศรีสุวรรณ  112.420 5 80 
22 ศิลาลาด  137.864 4 44 

รวม 8,839.796 204 2,633 
    (ข้อมูล : ท่ีท าการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ณ 1 เมษายน 2563) 
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ข้อมูลประชำกรจังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ มีประชากร รวมทั้งส้ิน 1,472,728 คน ชาย 734,728 คน หญิง 737,303 คน 
(ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560) 
 
ลักษณะภูมิอำกำศ 

ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไปของจังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดู 
หนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยเฉล่ียแล้วในปีหนึ่งๆ จะมีฝนตก 100 วัน ปริมาณฝนเฉล่ีย 
1,200 - 1,400 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซียส 
เฉล่ียประมาณ 26 - 28 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพันธ์เฉล่ียร้อยละ 66 – 73 
 
กำรใช้ที่ดิน 

จังหวัดศรีสะเกษมีลุ่มน้ ามูลเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยการปลูกข้าว ท าไร่ 
และสวน รวมไปถึงชุมชนเมืองท่ีเริ่มมีการขยายตัวของกิจกรรมต่างๆ และเป็นชุมชนเมืองมีประชากรหนาแน่น จาก 
การจ าแนกพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM พื้นท่ีเกษตรกรรมปลูกข่าวมีการ
ลดลง ในป ีพ.ศ. 2552 และเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2557 จากการส ารวจภาคสนามพื้นท่ีในลุ่มน้ามูลจะมีเข่ือนราษี
ไศล ซึ่งจะมีปริมาณน้ าใช้ตลอดปี ประชาชนส่วนใหญ่จะมีการปลูกข้าวนาปี และนาปรังท าให้มีพื้นท่ีทางการ
เกษตรกรรมมาก ส าหรับพืชสวนมีพื้นท่ีมากในปี พ.ศ. 2552 แต่ลดลงในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งส่วนใหญ่จะท า
เกษตรกรรมปลูกพริก มะนาว กระเทียม และหอมแดง เป็นต้น ท าให้พื้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ
สภาพพื้นท่ีและภูมิอากาศซึ่ง เกษตรกรมีการปรับชนิดของการปลูกพืชท าให้พื้นท่ีนาบางส่วนมีการจัดทาสวนพริก 
หรือพืชระยะส้ันเพื่อรอรับการปลูกข้าวในฤดูกาลต่อไป ท าให้มีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ส าหรับพื้นท่ีชุมชน/ส่ิงปลูกสร้างมีการขยายตัวและมีมากขึ้น 
 
ด้ำนเศรษฐกิจ 

อัตราขยายตัวของ GPP และโครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิต จังหวัดศรีสะเกษ อัตราขยายตัวที ่
แท้จริง ปี 2558 ร้อยละ 2.5 ปี 2559 ร้อยละ 3.8 โครงสร้างเศรษฐกิจและขนาดเศรษฐกิจ ณ ราคาประจาปี 
ปี2558 และ ปี 2559 เท่ากัน ท่ีร้อยละ 4.7 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ในป ี2558 คิดเป็น 63,455 
บาท และในปี 2559 คิดเป็น 66,653 บาท โดยมีข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 ดังนี้ 

- อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 5.04 ต่อป ี
- มูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ เฉล่ียต่อหัว (Per Capita) 64,298 บาท/คน/ปี 
- สัดส่วนคนจนร้อยละ 10.80 
- อัตราการว่างงานรอ้ยละ 0.41 
- ผลิตภาพแรงงานเฉล่ีย 118,964 บาท/คนป ี
- อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.42 
- อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป ร้อยละ 0.62 
- อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ ร้อยละ -22.27 
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ข้อมูลด้ำนธุรกิจและกำรค้ำชำยแดน 

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย และมีจุดผ่านแดนถาวร 
ช่องสะง า  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรท่ีเป็นเส้นทางส าคัญในด้านการค้า การลงทุน 
และการท่องเท่ียว ซึ่งสถานการณ์การค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า  นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2549 เป็น
ต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีมูลค่าการค้าในแต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มสูงมาก โดยในป ีพ.ศ. 2560 มีมูลค่ารวม 818.90 
ล้านบาท(มูลค่าการส่งออก 464.25 ล้านบาท มูลค่าการน าเข้า 354.65 ล้านบาท ดุลการค้า 109.60 ล้าน
บาท) และในปี 2561 (มกราคม-ตุลาคม) มีมูลค่ารวม 703.46 ล้านบาท (มูลค่าการส่งออก 509.56 ล้านบาท 
มูลค่าการน าเข้า 193.90 ล้านบาท ดุลการค้า 315.66 ล้านบาท) ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร กรมการค้าต่างประเทศ 
 
ข้อมูลกำรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ GAP และกำรปศุสัตว์ 

จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นท่ีชลประทานเพื่อการเกษตร ในป ี2559 จ านวน 559,323 ไร ่โดยเพิ่มข้ึนจาก 
ปี 2558 ท่ีมีพื้นท่ี 517,848 ไร ่ละปี 2557 จ านวน 252,406 ไร่ มีปริมาณน้ าต้นทุนต่อความต้องการใช้น้ า
อยู่ท่ี 110 ล้าน ลบ.ม. ในขณะท่ีพื้นท่ีท าการเกษตรท้ังหมด 3,537,833 ไร่ มีพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวในปีการผลิต 
2560/61 จ านวน 3,254,389 ไร ่แยกเป็นพื้นท่ีปลูกข้าวเจ้านาปี (ข้าวหอมมะลิ) 3,150,989 ไร ่ผลผลิต 
1,277,665 ตัน พื้นท่ีปลูก ข้าวเหนียว 103,400 ไร ่ผลผลิต 47,325 ตัน พื้นท่ีปลูกข้าวนาปรัง 68,467 ไร ่
ผลผลิต 30,101 ตัน ผลผลิตรวมทั้งส้ิน 1,355,091 ตัน โดยเป็นพื้นท่ีการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์แล้ว จ านวน 
115,091 ไร ่เกษตรกร จ านวน 12,742 ราย แบ่งเป็น พื้นท่ีท่ีได้รับการรับรองแล้ว จ านวน 30,929 ไร ่
เกษตรกร 1,997 ราย และพื้นท่ีท่ีอยู่ในระยะปรบัเปล่ียน ปีท่ี 1 จ านวน 53,522 ไร ่เกษตรกร จ านวน 5,587 
ราย และระยะปรับเปล่ียน ปีท่ี 2 จ านวน 30,640 ไร ่เกษตรกร จ านวน 5,158 ราย โดยมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี ้

ข้อมูลด้ำนกำรเพำะปลูก 
จังหวัดศรีสะเกษ มีการขับเคล่ือนและขยายพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยต้ังเป้าหมาย

ให้มีพื้นท่ีผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จ านวน 300,000 ไร ่ภายในป ี2562 โดยมีเป้าหมายในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน ในป ี2561-2562 เพิ่มขึ้นอีก จ านวน 182,383 ไร ่ 

การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษมีการขับเคล่ือนการทาเกษตรอินทรีย์
ในพื้นท่ีจ านวน ท้ังส้ิน 115,091 ไร ่โดยแบ่งเป็น พื้นท่ีท่ีได้รับรองมาตรฐานแล้ว (มาตรฐาน มกท. และสากล) 
จ านวน 30,929 ไร่ (ข้าว 30,892 ไร/่ พืชอื่น 37 ไร)่ เข้าสู่ระยะปรับเปล่ียน ปี 2560 จ านวน 30,640 ไร ่
(ได้การรับรองป ี2562) เข้าสู่ระยะปรับเปล่ียน ปี 2561 จ านวน 53,522 ไร ่(ได้การรับรองป ี2562) โดยมี
เป้าหมายในการขับเคล่ือนและส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปี 2562 เพิ่มขึ้นอีกจ านวน 182,383 ไร ่
ท้ังนี้มีการก าหนดด าเนินการขับเคล่ือนโครงการเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ีตามเป้าหมายรวม 194,200ไร ่ในพื้นท่ี 
22 อ าเภอ  
 ด้ำนปศุสัตว์ 

จังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ จ านวน 91,082 ครัวเรือน จ าแนกสัตว์ได้เป็น 8 ประเภท 
ประกอบด้วย โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก ่เป็ด แพะ และแกะ  
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สรุปศักยภำพด้ำนกำรเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาเกษตรกรรมปี 2559 เท่ากับ 18,795 ล้านบาท อัตราการขยายตัว ปี 2557 ร้อยละ 

-17.33 ปี 2558 ร้อยละ -0.04 ปี 2559 ร้อยละ 0.96 และมีข้อมูลตามตัวช้ีวัดท่ีส าคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ดังน้ี 

- สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณลูกโซ ่ร้อยละ 22.05 
- สัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อภาคเกษตร ร้อยละ 72.85 
- อัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญเฉลี่ยต่อไร่ (พืช) ร้อยละ 11.84 
- จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP 84 ฟาร์ม 
- จ านวนโรงงาน/สปก.ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP 2 แห่ง 
- อัตราเพิ่มของแรงงานเกษตรกรในพื้นท่ี ร้อยละ -10.19 
- พื้นท่ีชลประทาน 559,323 ไร ่
- สัดส่วนหน้ีสินต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร 4.44 เท่า 
- สัดส่วนหน้ีเสียต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพื่อการเกษตร ร้อยละ 3.06 
- ปริมาณน้ าต้นทุนต่อความต้องการใช้น้ า 110 ล้าน ลบ.ม. 

 
ข้อมูลด้ำนอุตสำหกรรม 

จังหวัดศรีสะเกษ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาอุตสาหกรรมปี 2559 เท่ากับ 3,991 ล้านบาท อัตราการ 
ขยายตัว ปี 2557 ร้อยละ -17.93 ปี 2558 ร้อยละ 13.96 ปี 2559 ร้อยละ 10.47 มีมูลค่าเศรษฐกิจด้าน 
อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นทุกปี มีโรงงานท่ีได้รับอนญุาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งส้ิน 546 โรงงาน 
เงินลงทุนรวม 12,996.43 ล้านบาท มีการจ้างงาน 5,224 คน แยกตามจ าพวกโรงงาน ได้ดังนี ้
ตารางท่ี 2 จ านวนโรงงานแต่ละประเภท และเงินลงทุน 

ประเภท จ ำนวนโรงงำน เงินลงทุน (ล้ำนบำท) คนงำน (คน) 
จ าพวกท่ี2 99 167.83 591 
จ าพวกท่ี3 447 12,828.60 4,633 

รวม 546 12,996.43 5,224 
ท่ีมา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2559 

ขนำดของโรงงำน 
โรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก (เงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท) จ านวน 495 โรงงาน คิด 

เป็นร้อยละ 90.66 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด รองลงมาเป็นโรงงานขนาดกลาง (เงินลงทุนมากกวา่ 50 ล้านบาท 
ถึง 200 ล้านบาท) จ านวน 43 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 7.88 ของจ านวนโรงงานท้ังหมดและโรงงานขนาดใหญ่ 
(เงินลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาท) จ านวน 8 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 1.47 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด 
ตารางท่ี 3 จ านวนโรงงานแยกตามขนาดโรงงาน 

ขนำดโรงงำน จ ำนวนโรงงำน เงินลงทุน (ล้ำนบำท) คนงำน (คน) 
โรงงานขนาดเล็ก 495 3,859.83 4,072 
โรงงานขนาดกลาง 43 3,354.77 797 
โรงงานขนาดใหญ่ 8 5,781.83 355 

รวม 546 12,996.43 5,224 
ที่มำ : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2559 
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แหล่งที่ต้ังโรงงำน 
โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอเมือง 119 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 21.80 ของจ านวน 

โรงงานท้ังหมด รองลงมา ได้แก่ อ าเภอกันทรลักษ์ 96 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 17.59 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด 
อ าเภอราษีไศล 57 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 10.44 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด อ าเภออุทุมพรพิสัย 55 โรงงาน 
คิดเป็นร้อยละ 10.10 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด 

 หมวดอุตสำหกรรม 
จากจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการท้ังหมด 546 โรงงาน สามารถแบ่งเป็นหมวด 

อุตสาหกรรมตามลักษณะการประกอบกิจการได้ 21 หมวดอุตสาหกรรม โดยมีหมวดอุตสาหกรรมท่ีประกอบ 
กิจการมาก 5 อันดับแรก ดังนี ้

1) หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก ่อุตสาหกรรมประเภทโรงสีข้าว, อบเมล็ดพืช, ท ามันเส้น แป้ง
ขนมจีน เป็นต้น จ านวน 130 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 23.81 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด 

2) หมวดอุตสาหกรรมขนส่ง ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์, ซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น 
จ านวน 77 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 14.10 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด 

3) หมวดอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทเล่ือยไม้, แปรรูปไม ้ท าวง 
กบประตู หน้าต่างจากไม้ เป็นต้น จ านวน 74 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 13.55 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด 

4) หมวดอุตสาหกรรมอโลหะ ได้แก ่อุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น 
จ านวน 52 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 9.52 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด 

5) หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทกลึง เช่ือมโลหะ, ผลิตหลังคาเหล็ก 
รีดลอน เป็นต้น จ านวน 48 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 8.79 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด 

อุตสำหกรรมส่งออก 
1. บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จ ากัด ประกอบกิจการโรงสีข้าว 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหสยามฟาร์ม ประกอบกิจการต้มนึ่งหรืออบพืช, การผสมแป้งและน้าส้มสายชู 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีข้าวตั้งแซเยี้ยง ประกอบกิจการโรงสีข้าว 
4. บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จ ากัด ประกอบกิจการผลิตแป้งมันสาปะหลัง 
5. บริษัท พัฒนกิจ วู๊ดชิพ จ ากัด ประกอบกิจการผลิตช้ินไม้สับจากไม้ยูคาลิปตัสเพื่อจ าหน่าย 

อุตสำหกรรมที่มีเงินลงทุนต้ังแต่ 200 ล้ำนบำทขึ้นไป 
1. บริษัท โรงสีหิรัณย์เจริญ จ ากัด ประกอบกิจการสีข้าว ต้ังอยู่ท่ี ถ.กันทรลักษ์-เดชอุดม ม.5 

ต.ท าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เงินลงทุน 217 ล้านบาท คนงาน 15 คน 
2. บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร ์จ ากัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า ก าลังการผลิต 2.99 

เมกะวัตต์ จากเซลล์แสงอาทิตย์ ต้ังอยู่ท่ี ถ.ศรีสะเกษ-คูซอด ม.4 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เงินลงทุน 
362 ล้านบาท คนงาน 20 คน 

3. บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จ ากัด ประกอบกิจการผลิตแป้งมันสาปะหลัง ต้ังอยู่ท่ี 49 ม.11 ต.จานใหญ่ 
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เงินลงทุน 670.90 ล้านบาท คนงาน 77 คน 

4. บริษัท ต้ังแซเยี้ยง กรีน พาวเวอร์ จ ากัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 
ต้ังอยู่ท่ี 71/2 ม.7 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ เงินลงทุน 850 ล้านบาท คนงาน 34 คน 

5. บริษัท เอสพีพี โฟร์ จ ากัด ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ต้ังอยู่ท่ี ม.2 
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ต.ท าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เงินลงทุน 892.40 ล้านบาท คนงาน 29 คน 
6. องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบกิจการผลิตยางแท่ง STR 20 ต้ังอยู่ท่ี 

ม.4,5,7 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เงินลงทุน 1,154.60 ล้านบาท คนงาน 120 คน 
7. บริษัท เอสพีพี ทรี จ ากัด ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ต้ังอยู่ท่ี ม.2 

ต.ท าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เงินลงทุน 1,189.92 ล้านบาท คนงาน 37 คน 
8. บริษัท ไพรบึงพืชผล จ ากัด ประกอบกิจการสีข้าว ต้ังอยู่ท่ี 88 ม.11 ต.สาโรงพลัน อ.ไพรบึง 

จ.ศรีสะเกษ เงินลงทุน 275 ล้านบาท คนงาน 30 คน 
 
ข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว 

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดท่ีเพียบพร้อมไปด้วยแหล่งท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม แหล่ง
ท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการ แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร และแหล่งท่องเท่ียวเกี่ยวกับการกีฬา ซึ่งสถานการณ์ด้านการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดในช่วง 5 เดือนแรกของป ี2560 (มกราคม - พฤษภาคม 2560) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า (ปี 2559) พบว่า อัตราการเข้าพักโดยเฉล่ียร้อยละ 59.00 เพิ่มขึ้นร้อยละ +2.61 มีจ านวนผู้
เย่ียมเยือน 799,565 คน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +4.24 เป็นผู้เย่ียมเยือนชาวไทย 790,397 คน ชาวต่างชาติ 
9,168 คน มีรายได้จากผู้เย่ียมเยือน 1,090.49 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +7.64 แบ่งเป็นรายได้จากผู้
เย่ียมเยือนชาวไทย 1,067.10 ล้านบาท ชาวต่างชาติ 23.39 ล้านบาท และในอนาคตคาดการณ์ว่า ปี 2562 
สถิตินักท่องเท่ียวของจังหวัดศรีสะเกษ ท้ังจ านวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวจะมีอัตราขยายตัว
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดศรีสะเกษ แยกตามประเภทการท่องเทียว 

ประเภทของแหล่งท่องเทียว รายช่ือแหล่งท่องเทียว 
1.แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ (Natural 
Attrction) 

1.แก่งพระพุทธบาท 

 2.แก่งอารมณ์ 
 3.ห้วยตามาย 
 4.พลาญจ าปา 
 5.สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 6.ถ้ าขุนศรี (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร) 
 7.น้ าตกขุนศรี (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร) 
 8.น้ าตกซ้ าไทร 
 9.น้ าตกภูละออ 
 10.น้ าตกส าโรงเกียรติ 
 11.น้ าตกห้วยจันทร์หรือน้ าตกกันทรอม 
 12.น้ าตกห้วยวังใหญ ่
 13.น้ าตกห้วยสวาย 
 14.ผามออีแดง 
 15.แม่น้ ามูล 
 16.ล าน้ าเสียว 
 17.ล าห้วยทับทัน (ต.บึงบูรพ์) 
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 18.เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติท่ีน้ าตกภูละออ 
ประเภทของแหล่งท่องเทียว รายช่ือแหล่งท่องเทียว 

 19.หนองไพรบึง (นกเป็ดน้ า) 
 20.ห้วยคล้า 
 21.หาดนางเหงา 
2.แหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ (Historical  1.กู่แก้วส่ีทิศบ้านหว้าน 
Attraction) 2.กู่สมบูรณ์ 
 3.ตึกขุนอ าไพพาณิชย์ 
 4.สถูปคู่ 
 5.สระตราว (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร) 
 6.ปราสาทโดนตวล 
 7.ปราสาทตาเล็ง 
 8.ปราสาทต าหนักไทร หรือปราสาททามจาน 
 9.ปราสาทบ้านปราสาท 
 10.ปราสาทบ้านสมอ 
 11.ปราสาทปรางค์กู่ 
 12.ปราสาทเมืองจันทร์ 
 13.ปราสาทหินวัดสระก าแพงน้อย 
 14.ปราสาทหินวัดสระก าแพงใหญ่ 
 15.ป่าดงบก (วัดป่าดงบก) 
3.แหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม (Cultural  1.พุทธสถานศีรษะอโศก 
Attraction) 2.วัดถ้ าสระพงษ์ 
 3.วัดไพรพฒันา 
 4.วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) 
 5.วัดสิเรียมพุทธาราม 
 6.ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ 
 7.ศูนย์ศิลปาชีพ ห้วยทับทัน 
 8.หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ 
 9.หมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงเกษตรบ้านซ าขี้เหล็ก 
 10.หมู่บ้านทับทิมสยาม 06 
 11.พระพุทธบาทภูฝ้าย 
 12.วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) 
 13.วัดปราสาทเยอเหนือ 
 14.วัดป่าศรีมงคล 
 15.วัดรอยพระพุทธบาท ภูสิงห์ 
 16.วัดศรีบึงบูรพ์ 
 17.พระธาตุเรืองรอง 
 18.วัดบ้านหนองอาร ี
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แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญ 

          จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดท่ีเป็นแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ จะเห็นจากโบราณสถานและโบราณวัตถุ
หลายแห่งท่ีมีความส าคัญและเป็นท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง เช่น ปราสาทสระก าแพงใหญ่, ปราสาทปรางค์กู่,ธาตุบ้าน
ปราสาท หรือปราสาทห้วยทับทัน, ปราสาทต าหนักไทร หรือ ปราสาททามจาม, วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) 
, ผามออีแดง , พระธาตุเรืองรอง , สวนสมเด็จศรีนครินทร์ , น้ าตกห้วยจันทร์  และอ่างเก็บน้ าห้วยศาลา 

1) ปรำสำทสระก ำแพงใหญ่ เป็นปราสาทขอมโบราณขนาดใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดศรีสะเกษต้ังอยู่ในเขต
เทศบาลต าบลสระก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร 

2) ปรำสำทห้วยทับทนั (ธาตุบ้านปราสาท) เป็นปราสาทโบราณท่ีสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า สุริยวรมันท่ี 1 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 16 ใช้เป็นท่ีประดิษฐานเทพเจ้าตีมูรติ ต้ังอยู่ท่ีวัดปราสาทพนาราม บ้านปราสาท หมู่ 12 
ต าบลปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 39 กิโลเมตร 
           3) พระธำตุเรืองรอง เป็นพระธาตุแบบศิลปะพื้นบ้าน จ านวน 6 ช้ัน ประดิษฐานพระธาตุของพระ
อรหันต์  และเป็นท่ีต้ังของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านส่ีเผ่า ( ส่วย เขมร ลาว เยอ ) ต้ังอยู่ท่ีวัดบ้านสร้างเรืองต าบลหญ้า
ปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 10 กิโลเมตร 

4) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ  เป็นสวนสาธารณะขนาด 234 ไร ่ต้ังอยู่ใจกลางเมืองศรีสะ
เกษเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์แห่งแรกของไทยและเป็นสวนท่ีมีต้นล าดวนมากท่ีสุดในประเทศ มีจ านวนกว่า 
50,000 ต้น  และภายในสวนฯ เป็นสถานท่ีต้ังของสวนสัตว์ ซึ่งจัดแสดงพันธุ์สัตว์ไว้จ านวนมากอาทิ กวาง 
นกกระจอกเทศ จระเข้ ฮิปโปโปเตมัส และนกประเภทต่างๆ         

5) ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ ำศรีสะเกษ (SISAKET AQUARIUM) ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ าศรีสะเกษ เป็นศูนย์
แสดงพันธุ์สัตว์น้ าแห่งแรกในอีสานใต้  ต้ังอยู่ท่ีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา  หรือท่ีเรียกกันว่า เกาะกลางน้ าห้วยน้ าค าใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 100 ล้าน
บาทเศษ ใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า 1 ปี เปิดให้เข้าชมครั้งแรก เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2554 ซึ่งตรงกับวันเด็ก
แห่งชาติ  จัดแสดงท้ังพันธุ์สัตว์น้ าจืด และน้ าเค็ม ภายในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จะมีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ าหาชม
ได้ยากกว่า 101 ชนิด  ปลาน้ าจืด 79 ชนิด ปลาน้ าเค็ม 22 ชนิด ซึ่งผู้เข้าชมสามารถชมสัตว์น้ าผ่านอุโมงค์แก้วใต้น้ า
ยาว 24 เมตรใต้บ่อปลาขนาดใหญ่ ส าหรับค่าเข้าชมนั้นจัดเก็บอยู่ท่ี เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท 

6) ผำมออีแดง สุดเขตของดินแดนไทยก่อนขึ้นสู่ปราสาทเขาพระวิหาร เขตแดนของราชอาณาจักร
กัมพูชา  คือ ผามออีแดง  ผาหินสีแดง สุดทางหลวงหมายเลข  221 มีลักษณะเป็นลานหินธรรมชาติ แวดล้อมด้วย
ขุนเขาและผาสูง  ผู้ท่ีไปถึงผามออีแดงแต่เช้า จะได้สัมผัสบรรยากาศของแสงแดดอ่อนกระทบสายหมอกที่ลอยล่อง
เหนือป่าเขาบนแผ่นดินด้านกัมพูชา มองเห็นไปไกลสุดสายตาอากาศสดช่ืน ทัศนียภาพสวยงามให้อาบลมห่มเมฆ 
เก็บภาพเป็นความทรงจ าประทับใจไปแสนนาน ท่ีนี่จึงนับได้ว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์รุ่งอรุณท่ีดี
ท่ีสุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ธงไทยโบกสะบัด อยู่ท่ี  "ผาชูธง" ประกาศอาณาเขตประเทศไทย ให้ความรู้สึกอบอุ่นท่ี
ได้ยืนบนแผ่นดินของเรา ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้ขึ้นไปชมปราสาทเขาพระวิหาร สามารถชมความงามของปราสาทซึ่งอยู่
ห่างออกไป 1 กิโลเมตร ได้จากจุดชมทัศนียภาพฝ่ังไทยเดินลัดเลาะลงบันไดตามหน้าผาลงไป ชมภาพปริศนาภาพ
นางอัปสราบนผาหินเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทย ให้น่าฉงนใจว่าเหตุใดจึงได้สลักภาพไว้ ณ ผาหินแห่งนี้ ชมภาพสลัก
แล้วขึ้นไปกราบสักการะพระพุทธรูปนาคปรก ท่ีประดิษฐานอยู่ในวิหารบริเวณใกล้ๆ กันด้วย 

7) น้ ำตกภูลออ, น้ ำตกส ำโรงเกียรติ, น้ ำตกวังใหญ่และน้ ำตกห้วยจันทร์ (น้ ำตกกันทรอม) น้ ำตกภู
ลออ อยู่ในเขต ต าบลเสาธงชัย อ าเภอกันทรลักษ์  ห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าภูดินน้อยระมาณ 4 กิโลเมตร มีถนนไป
ท่ีน้ าตกภูลออประมาณ 3 กิโลเมตรและเดินเท้าต่อเข้าไป ส าหรับผู้รักธรรมชาติ ถ้าได้สัมผัสสภาพป่าท่ีร่มรื่น 
สายน้ าไหลหล่ังจากผา ลดหล่ันลงมาเป็นธารน้ าใสไหลผ่านบนลานหินเป็นท่ีลงเล่นน้ าคลายร้อนได้ไม้แพ้ผืนป่าใหญ่
ในภูมิภาคอื่นของประเทศไทย 
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                    น้ ำตกส ำโรงเกียรติ อยู่ท่ีบ้านส าโรงเกียรติ ต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ ซึ่งในบริเวณนี้เป็นท่ีต้ัง
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ และส านักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพักผ่อนชม
ธรรมชาติ ศึกษาพรรณไม้ และเล่นน้ าได้ตลอดท้ังปี  

น้ ำตกวังใหญ่ ส่วนหนึ่งของล าห้วยขยูง ในเขตอ าเภอกันทรลักษ์  ช่วงล าห้วยเหนือน้ าตกเป็น
แหล่งรวมฝูงปลาจาดฝูงใหญ่ สวยงามให้ชม (ห่างจากบ้านส าโรงเกียรติ 14 กิโลเมตร ลาดยาง ห่างจากอ าเภอขุน
หาญ 25 กิโลเมตร) 

  น้ ำตกห้วยจันทร์ (น้ ำตกกันทรอม) อยู่ห่างจาก อ าเภอขุนหาญ 24 กิโลเมตร  ห่างจากตัว 
จังหวัด 85 กิโลเมตร ริมทางหลวงหมายเลข 2236 เส้นทางกันทรอม-บ้านส าโรงเกียรติ  เป็นน้ าตกท่ีสวยงามไหล
ลดหล่ันมาตามช้ันหิน มีน้ ามากในช่วงเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ บริเวณร่มรื่นด้วยพันธุไ์ม้ป่านานาชนิด เหมาะ
ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ 

8) หลวงพ่อโตคู่บ้าน ใกล้กับตลาดสดเป็นวัดมหาพุทธารามหรือวัดหลวงพ่อโต พระคู่บ้านคู่เมือง ศรีสะ 
เกษมาแต่โบราณ เข้าไปกราบหลวงพ่อโต เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ในพระอุโบสถท่ีสงบเงียบ หลวงพ่อโต
หรือพระพุทธมหามุนีเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ค้นพบเมื่อพ.ศ. 2328 เมื่อพระยาวิเศษภักดี (ชม)เจ้าเมืองศรีสะเกษ
คนท่ี 2 ได้ย้ายเมืองศรีสะเกษ จากท่ีต้ังเดิมบ้านโนนสามขาสระก าแพงมาต้ังท่ีบริเวณท่ีเป็นศาลหลักเมืองใน
ปัจจุบัน ระหว่างสร้างเมือง มีคนพบหลวงพ่อโต อยู่กลางป่าแดง จึงได้ให้สร้างวัดข้ึนบริเวณท่ีพบหลวงพ่อโต  ต้ังช่ือ
ว่า “วัดพระโต หรือวัดป่าแดง” ซึ่งเจ้าเมืองศรีสะเกษทุกคนได้อุปถัมภ์ท านุบ ารุงเสมือนเป็นวัดคู่เมืองศรีสะเกษ มา
โดยตลอด ในปี พ.ศ.2490 ได้เปล่ียนช่ือใหม่เป็น “วัดมหาพุทธาราม 
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ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข 

จังหวัดศรีสะเกษ มีโรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน 22 แห่ง มีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล จ านวน 254 แห่ง มีคลินิก จ านวน 267 แห่ง และร้านขายยา จ านวน 160 แห่ง ซึ่งผู้พิการ
สามารถมาใช้บริการตามภูมิล าเนาของตนเอง 

จ านวนสถานบริการสุขภาพของรัฐ เอกชน คลินิก และร้านขายยา แยกรายอ าเภอ จังหวัดศรีสะเกษ 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนสถานบริการสุขภาพของรัฐ เอกชน คลินิกและร้านขายยาแยกรายอ าเภอ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

ท่ี อ ำเภอ 
โรงพยำบำล 

จ ำนวน รพ.สต. จ ำนวนคลินิก จ ำนวนร้ำนขำยยำ 
แห่ง จ ำนวนเตียง 

1 เมืองศรีสะเกษ 1 788  17 87 42 
2 ยางชุมน้อย  1 34 6 11 2 
3 กันทรารมย์  1 125 17 11 11 
4 กันทรลักษ์  1 210 33 46 24 
5 ขุขันธ์ 1 130 27 25 12 
6 ไพรบึง  1 45 7 6 3 
7 ปรางค์กู่  1 70 13 3 5 
8 ขุนหาญ  1 94 19 10 9 
9 ราษีไศล 1 149 14 10 11 

10 อุทุมพรพิสัย  1 150 21 10 16 
11 บึงบูรพ์  1 34 2 1 2 
12 ห้วยทับทัน 1 33 8 4 2 
13 โนนคูณ  1 38 8 2 1 
14 ศรีรัตนะ  1 60 8 6 5 
15 น้ าเกล้ียง  1 33 7 3 - 
16 วังหิน  1 34 8 2 - 
17 ภูสิงห์  1 39 9 8 5 
18 เมืองจันทร์  1 32 4 5 1 
19 เบญจลักษ์  1 30 6 7 1 
20 พยุห์  1 30 8 5 3 
21 โพธิ์ศรีสุวรรณ  1 30 6 4 4 
22 ศิลาลาด  1 30 6 1 1 

รวม 22 2,218 254 267 160 
ท่ีมา : 1. กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันท่ี 29 เมษายน 2563 
        2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563 
        3. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ข้อมูล ณ วันท่ี 
12 พฤษภาคม 2563 
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จังหวัดศรีสะเกษ มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย แพทย์ จ านวน 316 คน           

ทันตแพทย์ จ านวน 84 คน เภสัชกร จ านวน 170 คน  พยาบาล จ านวน 2,063 คน โดยมีอัตราส่วน
บุคลากรทาง การแพทย์ และสาธารณสุขต่อประชากร ดังนี้ 
ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ี อ าเภอ 

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 

จ านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

จ านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

จ านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

จ านวน 
สัดส่วน

ต่อ
ประชากร 

1 
เมืองศรีสะ
เกษ 

154 976 15 10,015 48 3,130 657 229 

2 กันทรารมย์ 14 9,123 2 18,246 4 9,123 44 829 
3 กันทรลักษ์ 22 9,212 9 22,519 16 12,667 206 984 
4 ขุขันธ์ 16 9,490 5 30,369 10 15,184 144 1,054 
5 ราษีไศล 13 6,179 6 13,388 9 8,925 97 828 
6 อุทุมพรพิสัย 20 5,339 6 17,798 11 9,708 131 815 
7 ขุนหาญ 14 7,724 7 15,448 10 10,814 103 1,050 
8 ปรางค์กู่ 5 13,536 3 22,559 5 13,535 65 1,041 
9 ไพรบึง 5 9,651 2 24,128 6 8,043 52 928 

10 ยางชุมน้อย 4 9,123 2 18,246 4 9,123 44 829 
11 ห้วยทับทัน 5 8,510 2 21,275 6 7,092 42 1,013 
12 บึงบูรพ์ 3 3,528 2 5,292 4 2,646 36 294 
13 โนนคูณ  4 9,881 2 19,761 4 9,881 55 719 
14 ศรีรัตนะ  5 10,693 3 17,822 5 10,693 63 849 
15 น้ าเกล้ียง  4 11,135 3 14,847 4 11,135 68 655 
16 วังหิน  6 6,672 2 20,016 4 10,008 39 1,026 
17 ภูสิงห์  5 10,930 3 18,217 5 10,930 61 896 
18 เบญจลักษ์ 4 9,309 2 18,619 3 12,412 42 887 
19 เมืองจันทร์ 3 6,000 2 9,000 3 6,000 36 500 
20 พยุห์  4 9,000 2 18,001 3 12,000 26 1,385 

21 
โพธิ์ศรี
สุวรรณ 

3 7,938 2 11,907 3 7,938 28 851 

22 
อ าเภอศิลา
ลาด 

3 6,689 2 10,034 3 6,689 24 956 

รวม 316 180,638 84 377,507 170 207,676 2,063 18,618 
ท่ีมา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563 
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ข้อมูลด้ำนคนพิกำร 
  จากการรายงานผลการด าเนินงานศูนย์บริการจังหวัดศรีสะเกษ พบว่าสถิติผู้ขอรับบริการมีบัตรประจ าตัว
คนพิการ มีจ านวน 58,591 คน โดยสามารถจ าแนกได้ตามตาราง ดังนี้ 
ตารางท่ี 7 สถิติผู้ขอรับบริการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 

ท่ี ประเภทคนพิกำร 
จ ำนวนผู้พิกำร (คน) 

ร้อยละ 
ชำย หญิง รวม 

1 ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 14,551 16,121 30,672 52.35 
2 ความพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย 5,366 4,824 10,190 17.39 
3 ความพิการทางการมองเห็น 2,626 2,888 5,514 9.41 
4 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 3,348 2,251 5,599 9.56 
5 ความพิการทางสติปัญญา 2,266 1,842 4,108 7.01 
6 ความพิการออทิสติก 109 49 158 0.27 
7 ความพิการทางการเรียนรู้ 172 44 216 0.37 
8 ความพิการมากกว่า 1 ประเภท 1,125 981 2,106 3.59 
9 ไม่สามารถระบุประเภทความพิการ 17 11 28 0.05 

รวม 29,580 29,011 58,591 100 
ท่ีมา : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ (พมจ.)  
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 
ท่ีมา : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  (พมจ.) 

คนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวนท้ังส้ิน 58,591 คน จ าแนกตาม
ประเภทความพิการ ตามล าดับ ดังนี้ อันดับแรก ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย จ านวน 
30,672 คน คิดเป็นร้อยละ 52.35 ความพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย จ านวน 10,190 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.39 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จ านวน 5,599 คน คิดเป็นร้อยละ 9.56 ความพิการ
ทางการมองเห็น จ านวน 5,514 คน คิดเป็นร้อยละ 9.41 ความพิการทางสติปัญญา จ านวน 4,108 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.01 ความพิการมากกว่า 1 ประเภท จ านวน 2,106 คน คิดเป็นร้อยละ 3.59 ความพิการ
ทางการเรียนรู้ จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 ความพิการออทิสติก จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.27 และไม่สามารถระบุประเภทความพิการ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05 
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ตารางท่ี 8 แสดงสถิติจ านวนงานบริการด้านคนพกิาร 

ท่ีมา: ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
 จากตารางพบว่าผู้พิการในจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่จะกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง
ท้ังด้านเกษตรกรรม ด้านการค้าขาย และงานบริการ/งานฝีมือ และสามารถน าเงินมาช าระหนี้เงินกู้ได้จ านวน 
6,755 คน จากผู้กู้จ านวน 1,100 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 และยังมีโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูท่ียังช่วยสนับสนุนคนพิการในจังหวัดศรีสะเกษให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รำยกำร จ ำนวน  จ ำนวนเงิน 
1 เงินกู้ยืมกองทุน 1,100 คน 66,000,000.- 

-ค้าขาย                                    300  ราย -  
-งานบริการ/งานฝีมือ                    200  คน -  
-เกษตรกรรม                              600  ราย -  

2 เงินสงเคราะห์และฟื้นฟ ู   219 คน 440,000.- 
3 ช าระหนี้เงินกองทุนฯ 6,755 คน 69,076,164.88.- 
4 ขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ 
     50 แห่ง  

5 ขอรับกายอุปกรณ์     219 คน 161,000.- 
6 ท าบัตรประจ าตัวคนพิการ   3,465 คน  
7 สถานประกอบการท่ีมีส านักงานใหญ่ต้ังในเขตพื้นท่ีจังหวัด 

ศรีสะเกษ 
  

-ปฏิบัติตามกฎหมาย 19  แห่ง 27 คน  
-ชมรม/องค์กรคนพิการ    50 แห่ง  
-ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป    56 แห่ง  

- อปท.     47 แห่ง  
- องค์กรคนพิการ     7 แห่ง 3,832,160.- 

รวม หน่วยงำนของรัฐ     2 แห่ง   
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ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนนักเรียนพิการของจังหวัดศรีสะเกษ แยกตามประเภทความพิการ 

ที ่
ชื่อ

หน่วยงาน 

จ านวน รร.
ที่

รับผิดชอบ
ที่มี

นักเรียน
พิการ 

ประเภทความพิการ 

รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

1 
สพป.ศก.
เขต 1 

211 รร. 4 4 2 1 45 28 34 19 2,249 692 11 6 22 6 14 7 28 11 3,183 

2 
สพป.ศก.
เขต 2 

179 รร. 6 5 3 2 47 34 26 23 3,001 1,192 33 19 29 8 24 6 88 21 4,567 

3 
สพป.ศก.
เขต 3 

189 รร. 9 12 4 4 93 40 28 24 3,090 1,068 19 8 42 14 14 6 46 27 4,548 

4 
สพป.ศก.
เขต 4 

209 รร. 8 4 6 2 72 43 28 17 3,269 1,148 11 6 34 - 26 6 37 13 4,730 

5 สพม.28 70 รร. 8 4 2 2 13 11 13 13 614 162 2 4 5 1 11 - 2 1 868 
6 กศน.  4 14 4 6 24 18 28 10 6 1 - - 5 4 4 2 - 1 131 

7 
ศูนย์

การศึกษา
พิเศษ ศก. 

1 9 5 1 - 108 85 85 67 - - 3 - 1 1 49 31 72 75 592 

รวม 48 48 22 17 402 259 242 173 12,229 4,263 79 43 138 34 142 58 273 149 18,619 
รวม ชายและหญิง 96 39 661 415 16,492 122 172 200 422  

ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563   
หมายเหตุ :  1. บกพร่องทางการเห็น 2.บกพร่องทางการได้ยิน 3.บกพร่องทางสติปัญญา 4.บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 5. บกพร่องทางการเรียนรู้  
6.บกพร่องทางการพูดและภาษา 7.บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 8.ออทิสติก 9.ความพิการซ้อน  
 จากตารางพบว่า อันดับแรกนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ จ านวน 16,492 คน  ท่ีอยู่ในระบบการศึกษา  รองลงมาเป็นนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 
จ านวน 661 คน ความพิการซ้อน จ านวน 422 คน บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ จ านวน 415 คน  บุคคลออทิสติก จ านวน  200 คน บกพร่องทาง
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พฤติกรรมหรืออารมณ์ จ านวน 172 คน บกพร่องทางการพูดและภาษา จ านวน 122 คน บกพร่องทางการเห็น จ านวน 96 คน และอันดับสุดท้าย บกพร่องทางการได้ยิน จ านวน 
39 คน 
  
ข้อมูลจ านวนเด็กพิการอายุ แรกเกิด – 25 ปี (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 
 ตารางท่ี 10 แสดงข้อมูลนักเรียนพิการท่ีมารับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2563  

ล ำดับ ประเภทควำมพิกำร 
บริกำรในศูนย ์ บริกำรนอกศูนย์ 

รวม 
ประจ ำ ไป-กลับ รวม ที่บ้ำน โรงพยำบำล หน่วยบริกำร ศูนย์กำรเรียนฯ รวม 

1 บกพร่องทางการเห็น 0 0 0 4 0 10 0 14 14 
2 บกพร่องทางการได้ยิน 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
3 บกพร่องทางสติปัญญา 0 17 17 29 0 147 0 176 193 
4 บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 0 14 14 55 0 83 0 138 152 
5 บกพร่องทางการเรียนรู ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 บกพร่องทางการพูดและภาษา 0 0 0 1 0 2 0 3 3 
7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 0 0 0 0 0 2 0 2 2 
8 ออทิสติก 0 18 18 10 0 52 0 62 80 
9 ความพิการซ้อน 0 9 9 78 0 60 0 138 147 

รวมทั้งหมด 0 58 58 177 0 357 0 534 592 
  

จากตาราง ข้อมูลประเภทนักเรียนพิการท่ีมาขอรับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2563 จ านวนท้ังหมด 592 คน แยกตามประเภท
ความพิการ เรียนตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ความพิการซ้อน บุคคลออทิสติก บกพร่องทางการเห็น บกพร่อง
ทางการพูดและภาษา บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บกพร่องทางการได้ยิน 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2563-2566 คณะผู้จัดท าได้

ศึกษา สถานการณ์คนพิการ สภาพปัญหาความต้องการของการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ แนวคิดและนโยบาย 
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ รวมถึงได้ท าการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา ส าหรับคนพิการกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรด้านคนพิการ เพื่อประเมินศักยภาพด้านการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อค้นหาจุด
แข็ง จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค/ภัยคุกคาม ดังนี้ 

1 สภำพแวดล้อมภำยใน 
จากข้อมูลสถานการณ์และการวิเคราะห์จุดแข็ง (strong) และจุดอ่อน (weak) การจัดการศึกษาส าหรับคน

พิการ พบว่า จังหวัดศรีสะเกษมีจุดแข็งและจุดอ่อนส าคัญดังนี้   
     1.1 จุดแข็ง  (S : Strong)  

       1) จังหวัดศรีสะเกษมีหน่วยงานท้ังภาครัฐ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน  สถาบันการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานราชการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล) และ องค์กรด้านคนพิการ (ชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก) ท่ีเข้มแข็ง
ในการท างานด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ให้ความส าคัญกับการให้บริการและพัฒนาการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการอย่างเท่าเทียม 

  2) จังหวัดศรีสะเกษมีกลไกการขับเคล่ือนการท างานด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการใน
รูปแบบคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการประจ าจังหวัด 
          3) บุคลากรผู้ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนเฉพาะทาง เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษมีจ านวนเพียงพอต่อการ

จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ และมีชมรมครูการศึกษาพิเศษท่ีมีความเข้มแข็งมีความต้ังใจและดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน
อย่างเท่าเทียม 

         4) มีหลักสูตรเฉพาะทางในการการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เช่น หลักสูตรการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่เหมาะสมต่อความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการทุกประเภท การจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ส าหรับคนพิการ เป็นต้น 

         5) จังหวัดศรีสะเกษมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560-
2565 ท่ีให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาคนพิการโดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการไว้ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง 
แนวทางท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท้ังในระบบและนอกระบบทุกระดับ
การศึกษารวมท้ังการเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ การศึกษานอกระบบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การเรียน 

1.2 จุดออ่น (W : weak) 
       1) จังหวัดศรีสะเกษมีบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ บุคลากรในโรงเรียน
เรียนร่วมมีไม่เพียงพอ บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการดูแลนักเรียนพิการ และบุคลากรใน
โรงเรียนเฉพาะทางยังมีศักยภาพไม่เพียงพอคนพิการ 

2) จังหวัดศรีสะเกษไม่มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
3) ด้านฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการไม่มีการเช่ือมโยงข้อมูลกันระหว่าง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง 
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 4) การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการจัดศึกษาส าหรับคน
พิการมีจ านวนไม่เพียงพอ 
                 5) หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชา
สังคมและองค์กรด้านคนพิการขาดการบูรณาการการท างานร่วมกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
                 6) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการของหน่วยงานในจังหวัด
ศรีสะเกษ ถึงแม้จะมีส่ือประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเช่น หนังสือแจ้งข่าวสารวิทยุประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ ส่ือสังคม
ออนไลน์ (Website/Facebook/LINE) แต่การเผยแพร่ข้อมูลไม่ท่ัวถึงคนพิการบางกลุ่มไม่ทราบข้อมูลข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์ไม่มีความต่อเนื่อง 
                     7) คนพิการ ผู้ปกครองคนพิการ บางส่วน บางพื้นท่ีมีทัศนคติท่ีเก็บตัวไม่ยอมเข้าสังคม ไม่สร้างและ
พัฒนาศักยภาพตัวเองเพื่อให้สามารถดูแลตัวเองได้ อีกท้ังขาดความรู้และความเข้าใจถึงสิทธิ สวัสดิการ บริการ
สาธารณะท่ีพึงได้รับการดูแลทางด้านการศึกษาตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงทัศนคติของครอบครัวคนพิการ
บางส่วนมองคนพิการเป็นภาระของครอบครัว ไม่มีเวลาดูแลส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจของคนพิการ เป็นต้น 
                     8) ส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน ไม่ทันสมัยและไม่เหมาะสมกับสภาพความ
พิการของผู้เรียน 
 
     2.สภำพแวดล้อมภำยนอก 

จากข้อมูลสถานการณ์และการวิเคราะห์โอกาส O:Opportunity  และอุปสรรค (T:Threat) การจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พบว่าจังหวัดศรีสะเกษมีโอกาสและอุปสรรค/ภัยคุกคามท่ีส าคัญดังนี้ 
             2.1 โอกำส   (O:Opportunity)    

1) นโยบายรัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนเป็นส าคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนท่ีจะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับท่ี 5 พ.ศ.2560 -2564 เพื่อ
เป้าหมายให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ด ารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน และมีกฎหมาย
สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ การ    
พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 
และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 เป็นต้น 
    2) จังหวัดศรีสะเกษมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีจ านวนมากซึ่งเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสมี
งานให้กับคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 และสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

3) ปัจจุบันสังคมโลกอยู่ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมท่ีมีความทันสมัยสามารถเข้าถึงส่ือ
สังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการท้ังในด้านการด ารงชีวิตได้อย่างอิสระและ
สะดวกจากนวัตกรรมการเรียนการสอนคนพิการ ตลอดจนการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับรู้
และให้เข้าถึงสิทธิของคนพิการได้เพิ่มขึ้น 

4) ปัจจุบันสังคมไทยรวมถึงประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีต่อคนพิการเปิด
โอกาสให้คนพิการมีส่วนร่วมในสังคมและช่วยส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับคนพิการ 
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2.2  อุปสรรค (T: Threat) 
1) สภาพเศรษฐกิจท่ีผันผวน ท าให้ผู้ปกครองคนพิการบางส่วนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ประสบ

ปัญหาการประกอบอาชีพและรายได้ของครอบครัวซึ่ง ส่งผลต่อการให้เด็กพิการและคนพิการไม่ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสมท้ังในด้านคุณภาพชีวิตและการเรียนหนังสือ 

2) สถานการณ์จ านวนคนพิการท่ีเพิ่มขึ้นท้ังจากการท่ีสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากข้อมูลกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2560 พบว่า คนพิการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 876,918 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปัญหา
สุขภาพและปัญหาอุบัติเหตุท่ีพบว่า สาเหตุท่ีท าให้เกิดความพิการ ภาวะความเจ็บป่วยและโรคต่าง ๆ ในภายหลัง 
(ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดหัวใจตีบ/ข้อสันหลังอักเสบ/โรคติดเช้ือ/เบาหวาน/ลมชัก) ร้อยละ 31.82 ความพิการ
แต่ก าเนิด ร้อยละ 18.11 อุบัติเหตุ ร้อยละ 13.95 ซึ่งหน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกษต้องเตรียมความพร้อมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

3) ระบบการขนส่งมวลชนภายในจังหวัด เส้นทางการคมนาคม การบริการสาธารณะและส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยท่ีไม่เอื้อต่อการเดินทางมาเรียนในโรงเรียนเฉพาะทาง เช่น ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เป็นต้น 

4) โรงเรียน สถานศึกษา ท่ีเหมาะสมกับประเภทของคนพิการในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษมีจ านวนไม่
สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการ 
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บทที่ 2 
ทิศทำงของแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรของจังหวัดศรีสะเกษ 

  
  เพื่อให้คนพิการในจังหวัดศรีสะเกษได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กท่ัวไป มีคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้ จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีต้องก าหนดให้มีนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดมรรคผลอย่างจริงจัง จังหวัดศรีสะเกษตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการผลักดันการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง เสมอภาค และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่ น จึงก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ ท่ีมุ่งเน้นให้ “คนพิการจังหวัดศรีสะเกษได้รับการศึกษาท่ัวถึงและเท่าเทียม
อย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” เพื่อเป็นกรอบ ทิศทาง และเป้าหมาย การพัฒนา
การศึกษาส าหรับ คนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ในปี พ.ศ. 2563-2566 

 
วิสัยทัศน์ 
“คนพิการจังหวัดศรีสะเกษได้รับการศึกษาท่ัวถึงและเท่าเทียมอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข” 
พันธกิจ 
 1. สร้างโอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และเท่าเทียม 
 2. จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานของแต่ละประเภทความพิการ ในทุก
ระบบและรูปแบบการศึกษา 
 3. ส่งเสริมการบูรณาการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 5. สร้างเจตคติ และทัศนคติ ท่ีดีต่อคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เป้ำประสงค์รวม 

 คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นของแต่ละบุคคล ให้มีทักษะการด าเนินชีวิต โดยการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน และ
ทุกคนในสังคมมีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 1 เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางศึกษา 
 ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมการบูรณาการภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
 ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ 
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มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางศึกษา  
เป้ำประสงค์ : คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถเข้าถึงการบริการทางการศึกษา อาชีพ สังคม ได้อย่าง

ท่ัวถึงและเสมอภาค 
มำตรกำร/แนวทำง 

  1. จัดระบบค้นหา คัดกรอง วินิจฉัย การดูแลช่วยเหลือ และประเมินสมรรถภาพพื้นฐานของคน
พิการเพื่อเข้ารับการศึกษา 

 2. พัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลคนพิการ ด้านการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและมีคุณภาพ 
  3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย ท้ังในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษา
ทางเลือก โดยเฉพาะศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการทุก
ประเภท และทุกระดับ 
  4. เพิ่มจ านวนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน สาขา ห้องเรียน และเครือข่ายครอบครัว ชุมชน 
ในการจัดการศึกษาให้กับคนพิการอย่างหลากหลาย และครอบคลุมทุกพื้นท่ีโดยเฉพาะโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วมและห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
เป้ำประสงค์ : คนพิการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระบบสอดคล้องกับ

ความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลและมีทักษะการด ารงชีวิตสามารถประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ 
มำตรกำร/แนวทำง 

  1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้มีระบบการประกันคุณภาพและ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะ บุคลากร ผู้ดูแลคนพิการ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 
  3. ส่งเสริมการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับความต้องการ
จ าเป็นของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
  4. พัฒนาระบบและให้การสนับสนุนส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 

 5. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการใช้หลักสูตรในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการมีงานท าของคนพิการ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
เป้ำประสงค์ : คนพิการเข้าถึงและได้ประโยชน์จากระบบการบริการด้านการศึกษา  
มำตรกำร/แนวทำง 
 1. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้ครอบคลุมทุกระดับและประเภทความพิการ 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 3. พัฒนาการส่ือสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ 
 4. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการการศึกษาส าหรับคนพิการแบบมีส่วนร่วม  
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบูรณาการภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 

เป้ำประสงค์ : องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายทุกระดับ ทุกพื้นท่ี ทุกสถาบัน มีศักยภาพสามารถขับเคล่ือน
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิผลต่อเนื่อง และยั่งยืน 

มำตรกำร/แนวทำง 
 1. ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

  2. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร เอกชน ฯลฯ ให้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ 
เป้ำประสงค์ : สังคมมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ปราศจากการ

เลือกปฏิบัติและความเหล่ือมล้ าในสังคมทีอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยนื 
มำตรกำร/แนวทำง 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้จัดกิจกรรมท่ีเป็น
การสร้าง เจตคติท่ีดีต่อคนพิการ รวมถึงให้เกิดความรู้และความเข้าใจในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้านคนพิการว่าด้วยสิทธิ
คนพิการ 

2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความ
พิการ 
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บทที่ 3 

กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 - 2566 สู่กำรปฏิบัติ 

 
เพื่อให้การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 256 3 - 

2566 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และเกิดการขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ท่ี ได้ก าหนดไว้ จึงได้
ก าหนดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทาง โครงการ พื้นท่ีด าเนินการ และ ผู้รับผิดชอบ โดยสังเขปเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการของจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไปดังนี้ 
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1.แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

เพิ่มโอกาสให้คน
พิการได้รับบริการ
ทางศึกษา 

1.จัดระบบค้นหา คัดกรอง 
วินิจฉัย การดูแลช่วยเหลือ 
และประเมินผลสมรรถภาพ
พื้นฐานของคนพิการเพื่อเข้า
รับการศึกษา 

1. โครงการการพัฒนา
กระบวนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
Early Intervention : (EI) 

1.ร้อยละของนักเรียนพิการ
ได้รับบริการในการให้ค าปรึกษา 
แนะแนวทางด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ 
การศึกษา สังคม  

2. ร้อยละของนักเรียนได้รับ
การประเมินคัดกรองเด็กพิการ
เพื่อส่งต่อไปรับบริการฟื้นฟูยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

80 85 85 90 
ศกศ.ศก 

2.พัฒนาระบบและจัดท า
ฐานข้อมูลคนพิการ ด้าน
การศึกษาให้เป็นปัจจุบันและ
มีคุณภาพ 

1.ส่งเสริมการมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการ 

1. คนพิการทุกคนมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการเพื่อเข้าถึง
สิทธิด้านการศึกษาและอื่นๆ   

100 100 100 100 พมจ.ศก. 

  2.งานระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

2.มีข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ประโยชน์เพียงพอต่อการ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน 

80 85 85 90 
ศกศ.ศก/
พมจ.ศก/
สพป.ศก/สพ
ม.เขต 28/
กศน.ศก 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=176750516975786&set=a.103805120936993&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=176750516975786&set=a.103805120936993&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=176750516975786&set=a.103805120936993&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=176750516975786&set=a.103805120936993&type=3
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
 เพิ่มโอกาสให้คน
พิการได้รับบริการ
ทางการศึกษา 

3.พัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายท้ังใน
ระบบ นอกระบบและ
การศึกษาทางเลือกโดยเฉพาะ
ศูนย์การเรียนเฉพาะความ
พิการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของคน
พิการทุกประเภทและทุก
ระดับ 

พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพิการ 

มีจ านวนศูนย์การเรียนท่ี
ให้บริการเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษในพื้นท่ีจังหวัดศรี
สะเกษได้อย่างมีคุณภาพ 

2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง ศูนย์การเรียน
เฉพาะความ
พิการ 
ออทิสติก
,สติปัญญา 

4.เพิ่มจ านวนสถานศึกษาท่ี
จัดการเรียนการสอน สาขา 
ห้องเรียน และเครือข่าย
ครอบครัว ชุมชน ในการจัด
การศึกษาให้กับคนพิการอย่าง
หลากหลายและครอบคลุมทุก
พื้นท่ีโดยเฉพาะโรงเรียนแกน
น าจัดการเรียนร่วม และ
ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับ
บุคคลออทิสติก 

จัดต้ังหน่วยบริการเพื่อ
ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ 

จ านวนหน่วยบริการท่ีได้รับการ
จัดต้ัง 

22 แห่ง 22 แห่ง 22 แห่ง 22 แห่ง ศกศ.ศก 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 

1.ส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการให้มีระบบ
การประกันคุณภาพและได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
การศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
 

โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

ร้อยละของสถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการได้อย่างมี
คุณภาพ 

80 85 85 90 ศกศ.ศก/
สพป.ศก/สพ
ม.เขต 28 

2.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
สมรรถนะ บุคลากร ผู้ดูแลคน
พิการ และผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
แต่ละประเภทในทุกระบบ
และรูปแบบการศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้ผู้ดูแล
คนพิการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
อย่างยั่งยืน 
2. อบรมหลักสูตร
ผู้ด าเนินการคัดกรองคน
พิการทางการศึกษา 
3. พัฒนาผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชนให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส าหรับเด็กพิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดศรีสะเกษ 

ร้อยละของผู้ดูแลคนพิการ มี
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ใน
การดูแลและส่งเสริมให้แก่เด็ก
พิเศษ 
๒.ร้อยละของผู้ดูแลคนพิการมี
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ของผู้ดูแลผู้พิการในสถานศึกษา
และเครือข่ายบริการ
สาธารณสุข 
 

80 85 85 90 ศกศ.ศก/สสจ.
ศก 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 

3.ส่งเสริมการวิจัยการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การวัดผล
และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ความจ าเป็นของคนพิการแต่
ละประเภทและบุคคล 
 

ส่งเสริมการจัดท างานวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ร้อยละของครูมีการท าวิจัยใน
ช้ันเรียน 

80 85 85 90 ศกศ.ศก 

4.พัฒนาระบบและการ
สนับสนุนส่ือ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นของคนพิการแต่ละ
ประเภทในทุกระบบและ
รูปแบบการศึกษา 

งานบริการส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส่ือบริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา (ระบบคูปอง
การศึกษา) 

ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียน
เรียนรวม ศูนย์ฯ และส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ได้รับ คูปองส่ือ และบริการสอน
เสริมภายในเวลาท่ีก าหนด และ 
นักเรียนได้ส่ือการเรียนการสอน
ท่ีตรงกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคล 
 

80 85 85 90 ศกศ.ศก 
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ยุทธศาสตร์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 

5.ส่งเสริมให้มี 
การบูรณาการ การใช้
หลักสูตรในการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ส่งเสริมการมีงานท าของคน
พิการ 

1.ฝึกอาชีพเพื่อคนพิการ
จังหวัดศรีสะเกษ 
2.โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้พิการเพื่อการ
ด ารงชีวิต 

ร้อยละของจ านวนคนพิการท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

80 85 85 90 -สช. 
-พมจ. 
-ศกศ.ศก 
-มรภ.ศก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนาระบบการ
บริหารและกลไก
ในการจัด
การศึกษาส าหรับ
คนพิการ 

1.จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการให้
ครอบคลุมทุกระดับและ
ประเภทความพิการ 

โครงการประชุม
คณะอนุกรรมการการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการจังหวัดศรีสะ
เกษ  
 

1 1 1 1 สสจ.ศก/สป.สช./
พมจ.ศก/ศกศ.
ศก/อปท./อบจ.
ศก/อบต./ททท.
ศก/สพป.ศก/สพ
ม.เขต28/กศน.
ศก/สช./มรภ.ศก 

2.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฐานข้อมูลการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 

โครงการพัฒนางานศูนย์
ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์เพียงพอต่อน าไปใช้ใน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 

1 1 1 1 ศกศ.ศก 

3.พัฒนาการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารจัดการศึกษาส าหรับผู้
พิการ 

งานประชาสัมพันธ ์ ร้อยละของหน่วยงานได้รับ
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ 
วารสาร แผ่นพับ วิทยุ และป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

80 85 85 90 ศกศ.ศก 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนาระบบการ
บริหารและกลไก
ในการจัด
การศึกษาส าหรับ
คนพิการ 

4.พัฒนาระบบกลไกการ
บริหารจัดการการศึกษา
ส าหรับคนพิการแบบมีส่วน
ร่วม 

ประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการจังหวัดศรี
สะเกษ 

1.มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ จ.ศรี
สะเกษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563- 
พ.ศ.2566 
2.ร้อยละของหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ต่าง ๆ เกิดการประสานความ
ร่วมมือและสนับสนุนการ
ด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการทุกระบบ และครบ
วงจร 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

80 

1 
 
 

85 

1 
 
 

85 

1 
 
 

90 

สสจ.ศก/สป.สช./
พมจ.ศก/ศกศ.
ศก/อปท./อบจ.
ศก/อบต./ททท.
ศก/สพป.ศก/สพ
ม.เขต28/กศน.
ศก/สช./มรภ.ศก 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ส่งเสริมการบูรณา
การภาคีเครือข่าย
และสร้างการมี
ส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาส าหรับ
คนพิการ 

1.ส่งเสริมความเข้มแข็งและ
พัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้
พิการ 
2. โครงการเปล่ียนผ่าน
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
จากศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษสู่
โรงเรียน 
3. ประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

80 85 85 90 สสจ.ศก/สป.สช./
พมจ.ศก/ศกศ.
ศก/อปท./อบจ.
ศก/อบต./ททท.
ศก/สพป.ศก/สพ
ม.เขต28/กศน.
ศก/สช./มรภ.ศก 

2.ส่งเสริม สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
เอกชน ฯลฯ ให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ 
 

งานส่งเสริม สนับสนุนการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
โดยครอบครัวและชุมชน  

ร้อยละของนักเรียนท่ีรับบริการ
ท่ีบ้านได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชน 

80 85 85 90 ศกศ.ศก 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
เสริมสร้างความ
เข้าใจและเจตคติ
เชิงสร้างสรรค์ต่อ
คนพิการและ 
ความพิการ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุน 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมให้จัด
กิจกรรมท่ีเป็นการสร้างเจต
คติท่ีดีต่อคนพิการ รวมถึงให้
เกิดความรู้และความเข้าใจใน
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้านคน
พิการว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
 
2.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความเข้าใจและเจต
คติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ
และความพิการ 

1. วันคนพิการสากล 
2. ค่ายส่งเสริม
สมรรถภาพและการ
ด าเนินชีวิตอิสระส าหรับ
บุคคลออทิสติก 

ร้อยละของคนพิการและ
ครอบครัวผู้ดูแลคนพิการ
อาสาสมัครและเครือข่ายด้าน
คนพิการคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการจังหวัดผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ี
เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประชาชนผู้สนใจ
ท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน 

80 85 85 90 ศกศ.ศก/พมจ.
ศก./อปท. 
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2. กำรติดตำมประเมินผล 
2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล 

การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 - 
2566 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ ท่ีปรากฏในแผนฯ การติดตามประเมินผลต้องด าเนินการเป็นระยะอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
หัวหน้าส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรด้านคนพิการ และคนพิการในระดับจังหวัดได้ทราบความก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้น เพื่อจะได้ด าเนินการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ต่อไป 

2.2 แนวทางการด าเนินงาน 
2.2.1 การประเมินเป้าหมายรวมของแผน 
2.2.2 การประเมินการบรรลุเป้าประสงค์ของแผน 
2.2.3 การประเมินระดับกลยุทธ์ 
2.2.4 การประเมินผลระดับโครงการ 
2.2.5 จัดให้มีการติดตามประเมินผลในทุก ๆ ปี ในประเด็นของความก้าวหน้า และผลการด าเนินงาน

เพื่อการบรรลุภารกิจ ในแต่ละระดับท้ังภาพรวมของแผน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และระดับโครงการ โดย
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ แต่งต้ังคณะท างานเพื่อประเมินผล/
แผน หรือจัดให้มีผู้ประเมินผล/แผน โดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา 
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