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ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป



ความเป็นมา

“จังหวัดสระแก้ว” มีที่มาจากชื่อสระน้้าโบราณในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งมีอยู่ 2 สระ โดยในสมัย
กรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ. 2324 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จ
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพยกไปตีประเทศกัมพูชา (เขมร) ได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระน้้าทั้งสองแห่งนี้
กองทัพได้อาศัยน้้าจากสระใช้สอย ได้ขนานนามสระทั้งสองว่า "สระแก้ว สระขวัญ" และได้น้าน้้าจากสระ
ทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้้าพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้้าบริสุทธิ์

“สระแก้ว” เดิมมีฐานะเป็นต้าบล ได้ตั้งเป็นด่านส้าหรับตรวจคนและสินค้า เข้า-ออก จนถึงปี พ.ศ. 2452 
ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอ้าเภอ ชื่อว่า "กิ่งอ้าเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ในการปกครองของอ้าเภอ
กบินทร์บุรี ต่อมาเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอ้าเภอ ชื่อว่า "อ้าเภอ
สระแก้ว" ขึ้นอยู่ในการปกครอง ของจังหวัดปราจีนบุรี และต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ได้มีพระราชบัญญัติ
จัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110ตอนที่ 125 ลงวันที่
2 กันยายน 2536 เป็นผลให้ “จังหวัดสระแก้ว” ได้เปิดท้าการใน วันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยเป็นจังหวัดที่ 74
ของประเทศไทย 

“จังหวัดสระแก้ว” มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับ 4,000 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม-่ยุคโลหะ  โดยมีการค้นพบ
วัตถุโบราณที่บ้านโคกมะกอก ต้าบลเขาสามสิบ อ้าเภอเขาฉกรรจ์ ในยุคต่อมาก็มีการค้นพบโบราณวัตถุอีก 
เช่น ที่อ้าเภออรัญประเทศและเขตอ้าเภอตาพระยา แสดงหลักฐานว่าสระแก้วเคยเป็นชุมชนส้าคัญที่มีความเจริญ
รุ่งเรืองในยุคเจนละทวารวดี มีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง และมีกษัตริย์หรือผู้ครองเมืองนับถือ
ศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย ดังจะเห็นได้จากโบราณสถานและจารึกรูปอักษรปัลลวะต่าง ๆ 
ที่ปรากฏที่ปราสาทเขาน้อย เขตอ้าเภออรัญประเทศ ซึ่งถือกันว่าเป็นหลักฐานบันทึกศักราชที่เก่าที่สุด
ในกลุ่มจารึกรุ่นแรกที่พบในประเทศไทย สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช 1180 นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานความเจริญ
ของอารยธรรมขอม ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15-16 ในแถบนี้อย่างมากมาย มีทั้งปราสาทอิฐ ปราสาทสด๊กก๊อกธม
เตาเผาเครื่องถ้วย และคูเมืองโบราณที่ยังหลงเหลือร่องรอยปรากฏในปัจจุบัน

๒       บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



ลักษณะทางกายภาพ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอ้าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ้าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ อ้าเภอกบินทร์บุรี อ้าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอ้าเภอสนามชัยเขต  

จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 256 กิโลเมตร   มีเนื้อที่

ประมาณ 7,219.72 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 4,496,962 ไร่ ทิศตะวันออก ติดกับราชอาณาจักร
กัมพูชา เป็นระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร ใน 4 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภออรัญประเทศ  คลองหาด  ตาพระยา
และโคกสูง ดังนั้น ท้าเลที่ตั้งของจังหวัดสระแก้ว จึงมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็นประตู
สู่ภูมิภาคอ่ืนของประเทศได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเป็นประตูสู่อีสาน และประตูสู่อินโดจีน โดยมีจุดผ่านแดน
ที่ส้าคัญ 4 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง และจุดผ่อนปรนการค้า 3 แห่ง รวมทั้ง มีตลาดโรงเกลือ
หรือตลาดชายแดนบ้านคลองลึก อ้าเภออรัญประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งจ้าหน่ายสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาค สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายพันล้านบาท

นอกจากนี้ จังหวัดสระแก้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง และมีความอุดมสมบูรณ์
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกทางธรรมชาติ ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ คือ อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
อุทยานแห่งชาติตาพระยา รวมทั้ง ละลุ ถ้้าน้้า และถ้้าเพชรโพธิ์ทอง เป็นต้น

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐      ๓

อ.เมืองสระแก้ว

อ.วัฒนานคร

อ.ตาพระยา

อ.อรัญประเทศ

อ.โคกสูง

อ.เขาฉกรรจ์

อ.วังน้้าเย็น

อ.วังสมบูรณ์
อ.คลองหาด

จ.ปราจีนบุรี

จ.ปราจีนบุรี

จ.ฉะเชิงเทรา

จ.จันทบุรี

จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์

กัมพูชา

ท้าเลท่ีตั้ง และอาณาเขต

ลักษณะทางกายภาพ



แบ่งออกเป็น 9 อ้าเภอ 58 ต้าบล 731 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง
13 เทศบาลต้าบล 49 องค์การบริหารส่วนต้าบล

ตารางการแบ่งเขตการปกครอง

๔       บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑) เขตการปกครอง

อ าเภอ เน้ือที่ (ตร.กม.) ต าบล หมู่บ้าน อบจ เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต.

อ้าเภอเมืองสระแก้ว 1,832.22 8 123 1 1 2 8

อ้าเภอวัฒนานคร 1,560.00 11 115 - - 1 11

อ้าเภออรัญประเทศ 821.27 12 114 - 1 4 8

อ้าเภอตาพระยา 862.90 5 64 - - 1 5

อ้าเภอวังน้้าเย็น 343.24 4 84 - 1 - 3

อ้าเภอคลองหาด 417.08 7 71 - - 1 6

อ้าเภอเขาฉกรรจ์ 774.31 4 71 - - 1 4

อ้าเภอโคกสูง 219.40 4 41 - - 1 3

อ้าเภอวังสมบูรณ์ 389.30 3 48 - - 2 1

รวม 7,219.72 58 731 1 3 13 49

๒) ประชากร 
ณ เดือนมิถุนายน 2560 รวมทั้งสิ้น 560,531 คน เป็นชาย 280,731 คน หญิง 279,800 คน 

ส้าหรับอ้าเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อ้าเภอเมืองสระแก้ว จ้านวน 110,843 คน รองลงมาได้แก่ 
อ้าเภออรัญประเทศ จ้านวน 89,150 คน และอ้าเภอวัฒนานคร จ้านวน 81,746 คน

ตารางจ านวนประชากรแยกเพศ รายอ าเภอ ล าดับตามจ านวนประชากร

อ าเภอ จ านวนประชากร 
(ชาย)

จ านวนประชากร 
(หญิง)

จ านวนประชากร 
(ทั้งหมด)

จ านวนบ้าน

อ้าเภอเมืองสระแก้ว 55,371 55,472 110,843 40,559

อ้าเภออรัญประเทศ 44,764 44,386 89,150 42,992

อ้าเภอวัฒนานคร 40,979 40,767 81,746 28,429

อ้าเภอวังน้้าเย็น 31,778 31,901 63,679 23,536

อ้าเภอเขาฉกรรจ์ 28,367 28,192 56,559 17,511

อ้าเภอตาพระยา 28,628 28,388 57,016 16,075

อ้าเภอคลองหาด 19,274 19,047 38,321 12,742

อ้าเภอวังสมบูรณ์ 18,074 18,078 36,152 14,411

อ้าเภอโคกสูง 13,496 13,569 27,065 7,702

รวม 280,731 279,800 560,531 203,957

ลักษณะทางกายภาพเขตการปกครองและประชากร



1.1) ป่าไม้  จังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 10 แห่ง เนื้อที่ 3,206454.75 ไร่ เป็นอุทยาน
แห่งชาติปางสีดา มีเนื้อที่ 524,375 ไร่ ตั้งอยู่ที่ต้าบลท่าแยก อ้าเภอเมืองสระแก้ว และตอนเหนือ              
อ้าเภอวัฒนานคร อุทยานแห่งชาติตาพระยา เนื้อที่ 143,750 ไร่ อ้าเภอตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน มีเนื้อที่ 29,275 ไร่ อ้าเภอวังน้้าเย็น และกิ่งอ้าเภอวังสมบูรณ์ ปัจจุบันเหลือป่าไม้คงสภาพสมบูรณ์
ประมาณ ร้อยละ 40 ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติและบริเวณตะวันออกในเขตอ้าเภอวังน้้าเย็น 
ติดต่อแนวเขต 5 จังหวัด ส้าหรับสภาพปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้ที่ส้าคัญ ได้แก่ ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้
เพ่ือครอบครองหรือขยายพ้ืนที่การเพาะปลูก รวมทั้งการตัดไม้ท้าลายป่า โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าไม้ที่อยู่ใกล้
กับแหล่งชุมชนหรือมีชุมชนรายล้อมพ้ืนที่ป่า

1.2) แหล่งน้้า จังหวัดสระแก้ว มีแหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ 12 แห่ง คือ คลองพระสะทึง คลองตาหลัง 
คลองไก่เถื่อน คลองวังจิก คลองพระปรง คลองล้าสะโตน ห้วยยาง ห้วยตะเคียน ห้วยนางาม ห้วยพรมโหด 
ห้วยไผ่ คลองน้้าใส มีแม่น้้า ห้วย ล้าธาร คลอง  จ้านวน 244 สาย ซึ่งในจ้านวนนี้มีที่ใช้งานได้ ในฤดูแล้ง 
จ้านวน 96 สาย มีหนองบึง 106 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 53 แห่ง และอ่ืนๆ 297 แห่ง ที่มีสภาพ
การใช้งานได้ในฤดูแล้ง 202 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ท้าการเกษตรในฤดูฝน 2,078,205 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 
88.80 ของพ้ืนที่การเกษตร และจังหวัดสระแก้ว มีปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย 2,532.660 ล้านลูกบาศก์เมตร
และพ้ืนที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้้าประมาณ 1,154.305 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ในปัจจุบันมีแหล่งเก็บกักน้้า
ได้เพียง 376.705 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย และมีพ้ืนที่
ชลประทานเพียง 244,838 ไร่  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.4 ของพ้ืนที่ท้าการเกษตร ท้าให้เป็นปัญหาส้าคัญ
เร่งด่วนในการจัดหาแหล่งกักเก็บน้้าให้เพียงเพ่ือใช้ในการเกษตร จะส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น และมีรายได้
เพ่ิมข้ึน รวมทั้ง ยังมีแหล่งน้้าไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคอีกด้วย

ตารางพ้ืนที่ลุ่มน้ า และปริมาณน้ าท่าตามธรรมชาติ ของจังหวัดสระแก้ว

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐       ๕

๑) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ลุ่มน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ า
(ตร.กม.)

ปริมาณน้ าท่า
(ล้าน ลบ.ม./ปี)

ปริมาณน้ ากักเก็บ (ล้านลบ.ม.) ปริมาณ         
ความต้องการชลประทาน แหล่งน้ าธรรมชาติ

ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 2,344,443.75 1,491.35 204.31 78.74 644.46

-ลุ่มน้้าคลองพระสะทึง 1,240,293.75 850.84 79.17 38.81 377.81

- ลุ่มน้้าแม่น้้าพระปรง 1,104,150.00 640.51 125.14 39.93 266.65

ลุ่มน้้าโตนเลสาป 1,778,500.00 1041.31 103.36 92.84 426.27

ลุ่มน้้าห้วยล้าสะโตน 531,125.00 230.32 73.36 26.28 128.64

ลุ่มน้้าห้วยตะเคียน 366,687.50 180.52 17.98 19.31 99.09

ลุ่มน้้าห้วยนางาม 140,750.00 71.99 2.28 7.25 28.48

ลุ่มน้้าห้วยพรมโหด 582,125.00 54.00 7.00 31.86 137.01

ลุ่มน้้าคลองน้้าใส 157,812.50 143.00 2.75 8.13 33.05

รวม 4,122,943.75 2,532.66 307.67 171.57 1,070.73

479.24

ลักษณะทางกายภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



2.1) ปัญหาด้านน้้าเสียชุมชนและมลพิษทางน้้า เนื่องจากจังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดที่มีการค้า
ชายแดน ท้าให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย ซึ่งล้วนแต่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้้า ประกอบกับ น้้าเสีย
ส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการบ้าบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้้าต่าง ๆ ท้าให้คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าเสื่อมโทรมลง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน และจากสถิติข้อมูลการร้องเรียน
ของส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ปี 2549-2559 พบว่ามีเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด 118 ครั้ง เป็นเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษทางน้้า  51 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.22 ของเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด ซึ่งสรุปแหล่งก้าเนิดของปัญหาด้านมลพิษทางน้้าได้ ดังนี้

2.1.1) น้้าเสียชุมชน เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคของจังหวัดยังไม่เพียงพอกับ  ความต้องการ
ของชุมชน ได้แก่ ถนน ระบบระบายน้้าในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต้าบล ตลาดสด 
สถานพยาบาล เป็นต้น น้้าเสียชุมชนที่ปล่อยทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและชุมชนมักจะปล่อยลงสู่พ้ืนดิน
หรือแหล่งน้้าธรรมชาติโดยไม่ได้รับการบ้าบัดให้ถูกวิธี 

2.1.2) น้้าเสียอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสระแก้วยังมีจ้านวนน้อย 
และเป็นโรงงานขนาดเล็ก โดยทั่วไปเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ในเขต
อ้าเภอเมืองสระแก้ว และอ้าเภอวัฒนานคร ส้าหรับโรงงานขนาดใหญ่ได้แก่ โรงงานก้าจัดขยะ โรงงานน้้าตาล
โรงงานผลิตเอทานอล โรงงานผลิตแป้งมันส้าปะหลัง และโรงไฟฟ้าชีวมวล ดังนั้น ปัญหาน้้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมจึงเกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่  แต่ในอนาคตอาจส่งผลกระทบมากขึ้น
ตามการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เริ่มมีมากข้ึน

2.1.3) น้้าเสียจากการเกษตร เป็นภาคการผลิตที่ส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดและมีการ
ใช้สารเคมีเป็นจ้านวนมากโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเกษตรกรซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้าโดยเฉพาะน้้า
ผิวดิน ซึ่งมีความส้าคัญต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน  

2.2) ปัญหาด้านขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสระแก้วมีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 524.75 ตัน/วัน 
แยกออกเป็นในเขตเทศบาล มีปริมาณการเก็บขน 189.15 ตัน /วัน นอกพ้ืนที่บริการเก็บขน 206.83 ตัน /วัน
และมีปริมาณขยะสะสม 120,109 ตัน จะเห็นว่าข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557
จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเป็นล้าดับที่ 51 โดยมีปริมาณขยะมูลฝอย
สะสม 35,175 ตัน อัตราการสะสมขยะมูลฝอย 66.43 กก./คน ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วได้รับงบประมาณ
จัดตั้งศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอย 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ปัญหาที่พบ
ในการจัดการขยะ คือ การจัดการไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง                                      

2.3) ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและเสียง มีแนวโน้มวิกฤตและรุนแรงมากในช่วงฤดูแล้ง โดยเป็นปัญหา
มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาเศษผลผลิตทางการเกษตร และปัญหากลิ่นเหม็นจากสถานประกอบการ 
เช่น บริษัท Pro Waste โรงงานน้้าตาล ลานตากมันส้าปะหลัง

2.4) ปัญหาด้านมลพิษทางเสียง จังหวัดสระแก้วยังไม่มีข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. 
เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ของมลพิษทางเสียง แต่อย่างไรก็ตามมลพิษทางเสียงหรือเหตุเดือดร้อนร้าคาญ
จากเสียงดังรบกวนจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงต่าง  ๆเช่น เสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม เสียงจากยานพาหนะ
ฯลฯ ยังถือว่าไม่มีปัญหาที่รุนแรงแต่อย่างใด

๖ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒) ด้านสิ่งแวดล้อม



ตารางอัตราการผลิตขยะมูลฝอยและประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐       ๗

ล าดับที่ เทศบาล พ้ืนที่
(ตร.กม.)

ประชากร
(คน)

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)

วิธีการก าจัดขยะ

1 ทม.วังน้้าเย็น 5.5 9,971 15 ฝังกลบ

2 ทม.เมืองสระแก้ว 28 17,032 18 ฝังกลบ

3 ทม.อรัญญประเทศ 5 17,213 30 กองในหลุม

4 ทต.ศาลาล้าดวน 3.84 2,443 7 ฝังกลบ/เผา

5 ทต.เขาฉกรรจ์ 8.715 7,196 2.5 ฝังกลบ

6 ทต.ท่าเกษม 11.2 3,442 6-8 ขอใช้ร่วมกับ ทม.สระแก้ว

7 ทต.วัฒนานคร 3.544 5,650 6-7 ฝังกลบ/กองถม

8 ทต.ตาพระยา 2.8 2,840 2.5 เผา/ฝังกลบ

9 ทต.วังทอง 143.9 12,756 - เผา/ฝังกลบ

๓) มลพิษทางอากาศและเสียง

มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในบางจุดที่เป็นชุมชนหนาแน่น บริเวณริมถนนและบริเวณ
ใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการหรือโรงงานที่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ 
หม้อต้มไอน้้า หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดไอระเหยของสารเคมีกลิ่นเหม็น รวมถึง การเผาขยะของชาวบ้าน
การเผาพืชไร่และการเผาป่า ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญต่อประชาชนและอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในระยะยาวได้ ส้าหรับมลพิษทางเสียงนั้นจังหวัดสระแก้ว ยังไม่มีข้อมูล
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ของมลพิษทางเสียงโดยทั่วไปในพ้ืนที่
จังหวัด แต่อย่างไรก็ตาม มลพิษทางเสียงหรือเหตุเดือดร้อนร้าคาญจากเสียงดังรบกวนจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ
ทางเสียงต่าง ๆ เช่นเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม เสียงจากยานพาหนะ ฯลฯ  ในพ้ืนที่จังหวัด ยังถือว่าไม่มี
ปัญหาที่รุนแรงแต่อย่างใด



สภาพทางด้านเศรษฐกิจ



สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้วในปี 2558 พบว่า จังหวัดสระแก้วมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
เท่ากับ 36,615 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 35,012 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นล้าดับที่ 8 ของภาค
ตะวันออก และเป็นล้าดับที่ 61 ของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (Gross Provincial Product 
per Capita) ปี 2558 เท่ากับ 60,573 บาทต่อปี เพ่ิมขึ้นจาก 58,846 บาท ในปีที่ผ่านมา รายได้ส่วนใหญ่
ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร คิดจากมูลค่าเท่ากับ 10,663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.12 รองลงมาเป็นสาขา
การค้าปลีกค้าส่ง มีมูลค่าเท่ากับ 5,365 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.65 สาขาการอุตสาหกรรมมีมูลค่า
เท่ากับ 5,068 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.84 และสาขาอ่ืนๆ (สาขาการบริหารราชการและการป้องกัน
ประเทศ  สาขาการศึกษา สาขาบริการด้านอสังหาริมทรพัย์ ฯลฯ) มีมูลค่าเท่ากับ 15,519 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
42.39 (ที่มา: ส้านักงานคลังจังหวัดสระแก้ว)

ลักษณะทางกายภาพมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)

ภาคเกษตร
29.12%

สาขาปลีกค้าส่ง
14.65%

สาขาอุตสาหกรรม
13.84%

สาขาอ่ืนๆ
42.39%

โครงสร้างการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระแก้ว ปี 2558

ภาคเกษตร สาขาปลีกค้าส่ง สาขาอุตสาหกรรม สาขาอ่ืนๆ

ตารางท่ีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว 2554 2555 2556 2557 2558

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ้าปี

(หน่วย : ล้านบาท)

30,773 32,817 33,417 35,997 36,615

รายได้เฉลี่ย/คน/ปี (บาท) 54,420 59,344 59,135 60,502 60,573

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐       ๙



จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ท้าการเกษตรทั้งหมด จ้านวน 2,340,093 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 52
ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด

1) พืชเศรษฐกิจหลัก
ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพด มันส้าปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส พืชผัก และผลไม้ ส้าหรับผลไม้ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ 

แคนตาลูป ชมพู่ กระท้อน เป็นต้น

ตารางท่ีพื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ย  (พ้ืนที่เกษตร 2,032,958 ไร่)

ตารางท่ีพื้นที่ปลูกข้าวโพด พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ย  (พ้ืนที่เกษตร 2,032,958 ไร่)

ตารางท่ีพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ย (พื้นที่เกษตร 2,032,958ไร่)

ตารางท่ีพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง  พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ย  (พ้ืนที่เกษตร 2,032,958 ไร่)

ปี พ.ศ. พ้ืนที่ปลูกข้าว (ไร)่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยวข้าว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)
2555 809,398 718,257 222,481 310
2556 806,379 727,974 240,461 330
2557 794,898 770,105 252139 327
2558 736,165 528,592 171,129 324
2559 733,300 703,689 228,447 325

ปี พ.ศ. พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร)่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)
2555 124,714 122,854 88,957 724
2556 94,243 90,327 65,362 724
2557 102,710 99,887 68,825 670
2558 114,260 111,535 72,486 650
2559 115,846 112,821 74,373 659

ปี พ.ศ. พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร)่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

2555 280,142 236,780 2,513,893 10,617

2556 310,950 310,950 3,301,356 10,875

2557 310,950 310,950 4,097,981 11,620

2558 ไม่ปรากฏข้อมูล 301,652 3,372,473 11,180

2559 ไม่ปรากฏข้อมูล 359,074 3,371,704 9,390

2560 ไม่ปรากฏข้อมูล 339,879 3,191,466 9,393

ปี พ.ศ. พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร)่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

2555 400,954 386,448 1,301,529 3,368
2556 430,019 397,215 1,474,590 3,429
2557 452,652 366,477 1,233,331 3,365
2558 446,238 437,586 1,555,773 3,555
2559 448,730 431,891 1,378,555 3,192
2560 452,492 377,358 1,396,602 3,701

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลักษณะทางกายภาพด้านการเกษตร

๑๐ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



๒) สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด 

ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ และเป็ด

ตารางท่ีจ านวนสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดจ าแนกเป็นรายอ าเภอ ปี 2560

พ้ืนที่
เกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์รวม (ราย)

โคเน้ือ 
(ตัว)

โคนม 
(ตัว)

กระบือ 
(ตัว)

สุกร (ตัว)
ไก่

(ตัว)
เป็ด (ตัว)

สระแก้ว 26,230 38,398 21,257 10,585 20,463 2,015,480 356,675

เมืองสระแก้ว 3,327 608 72 668 107 949,215 123,575

คลองหาด 2,452 2,417 3,125 45 2,055 92,476 6,659

ตาพระยา 3,456 9,754 - 2,983 1,089 80,234 9,224

วังน้้าเย็น 2,484 1,039 10,468 120 493 167,968 11,769

วัฒนานคร 4,290 9,478 211 3,208 4,044 109,588 17,084

อรัญประเทศ 5,267 7,142 44 900 2,547 142,843 21,468

เขาฉกรรจ์ 2,119 2,584 3,293 822 9,245 219,297 24,206

โคกสูง 1,201 3,874 - 1,538 306 81,185 22,549

วังสมบูรณ์ 1,634 1,502 4,044 301 577 172,674 120,141

ท่ีมา: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันท่ี 26 กันยายน 2560)

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐      ๑๑



ส้าหรับการค้าชายแดนของไทยด้านกัมพูชา การน้าเข้าและส่งออกสินค้าจะต้องผ่านพิธีการศุลกากร
โดยมีจุดผ่านแดนที่ส้าคัญ 4 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ้าเภออรัญประเทศ และจุดผ่อนปรน
การค้าชั่วคราวอีก 3 จุด คือ

3.1) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน - บ้านกิโล 13 ระหว่างอ้าเภอคลองหาดกับอ้าเภอส้าเภาลูน จังหวัด
พระตะบอง (อยู่ระหว่างยกฐานะให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร)

3.2) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ - มาลัย ระหว่างอ้าเภออรัญประเทศ กับอ้าเภอมาลัย จังหวัด
บันเตียเมียนเจย

3.3) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยา - บึงตากวน ระหว่างอ้าเภอตาพระยา กับอ้าเภอทมอพวก 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย

ลักษณะทางกายภาพด้านการค้าชายแดน

อันดับสินค้าส่งออก-น าเข้า ผ่านด่านศุลกากรอรัญประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560

ตารางสินค้าส่งออกที่ส าคัญ 

ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59 - มิ.ย.60) มูลค่า (บาท)

รถยนต์ 2,506,994,567.89 
เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ 2,451,695,070.32 
อะไหล่รถจักรยานยนต์ 2,285,523,553.17 
เครื่องดื่มชนิดไม่อัดลม 1,865,170,039.85 
เครื่องนวดเกี่ยวข้าว 1,602,674,071.75 
รถแทร็กเตอร์ 1,414,792,552.91 
ปูนซีเมนต์ 1,395,736,125.42 
ของท้าด้วยพลาสติก 1,047,222,704.32 
เครื่องยนต์ดีเซล 871,316,721.83 
รถไถนาเดินตาม 858,083,276.81 

ตารางสินค้าน าเข้าที่ส าคัญ

ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. 59 - มิ.ย.60) มูลค่า (บาท)

มันส้าปะหลัง 5,733,729,234.39 
ส่วนประกอบมอเตอร์ท้าด้วยอลูมิเนียม 963,225,229.34 
ไอโซแทงค์ 748,336,659.06 
เศษอลูมิเนียม 542,937,420.48 
เศษทองแดง 504,739,279.00 
อาหารส้าหรับสุนัข 474,583,516.02 
มอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก 305,364,025.81 
เสื้อผ้าเก่าใช้แล้ว 212,274,715.82 
เสื้อยืดส้าหรับสตรีหรอืเด็กหญงิ 205,152,441.23 
สายไฟพร้อมขั้วต่อ 196,316,328.75 

๑๒ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



ตารางมูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา

ปี/เดือน
มูลค่า (ล้านบาท)

การค้ารวม การส่งออก การน าเข้า ดุลการค้า
2555 52,511.62 45,859.46 6,625.16 39,207.30
2556 61,704.55 52,469.28 9,234.87 43,233.81
2557 67,750.13 53,823.77 13,926.36 39,897.41
2558 68,374.07 55,436.75 12,937.32 42,499.43
2559 70,143.28 54,093.29 16,049.98 38,043.31
2560

(ข้อมูล เดือน ต.ค.59 - ส.ค.60)
67,095.15 51,846.59 15,248.56 36,598.03
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52,469.28 53,823.77 55,436.75 54,093.29 51,846.59 

9,234.87 
13,926.36 12,937.32 16,049.98 15,248.56 

61,704.55 
67,750.13 68,374.07 70,143.28 67,095.15 

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างปี 2556 - 2560(ต.ค.59 - ส.ค.60) 
(หน่วย:ล้านบาท)

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการน าเข้า มูลค่าการค้ารวม

ที่มา : ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2560)

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐      ๑๓



ในปี 2560 (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2560) มีโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น จ้านวน 508 แห่ง 
เงินลงทุนทั้งสิ้น 38,278.09 ล้านบาท สร้างงานให้ประชาชนมีงานท้ารวม 10,989 คน ชี้ให้เห็นว่า
ในภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวลดลงจาก ปี 2559 โดยพิจารณาจากจ้านวนโรงงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ร้อยละ 26.37

ตารางข้อมูลและสถิติจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสระแก้ว

ลักษณะทางกายภาพด้านการลงทุนและอุตสาหกรรม

จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม จ านวนเงินลงทุน และจ านวนคนงาน ปี 2555-2559 จังหวัดสระแก้ว

ปี  พ.ศ. จ านวนโรงงาน (แห่ง) จ านวนเงินลงทุน (บาท) จ านวนคนงาน (คน)

2555 571 12,509,183,136 13,399

2556 534 13,666,078,148 13,525

2557 587 14,034,507,837 13,908

2558 612 14,291,737,837 14,171

2559 690 34,417,767,837 15,031

2560 508 38,278.09 10,989
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จ านวนคนงาน (คน) จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท) จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม (แห่ง)

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแกว้ (ข้อมูล ณ กันยายน 2560)

๑๔ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ตามโครงการ ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด Plus

ลักษณะทางกายภาพด้านการท่องเที่ยว

๑) ปราสาทสด๊กก๊อกธม
โบราณสถานประเภทหินแบบศาสนสถานฮินดูปราสาทก่อด้วยหินทรายและศิลาแลงตามลักษณะศิลปะเขมร

แบบคลัง-บาปวน ในช่วงพุทธศวรรษที่ ๑๕-๑๖ ผังปราสาทด้านนอกเป็นก้าแพงแก้ว ก่อด้วยศิลาแดง ยาวราว 
๑๒๗ เมตร มีทางเข้าหลักคือโคปุระ หรือซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกสร้างด้วยหินทราย ผ่านโคปุระเข้ามา
จะพบคูน้้ารูปตัวยูล้อมปราสาท กว้างราว ๒๐ เมตร ถัดเข้าไปเป็นระเบียงคดล้อมรอบตัวปราสาทยาวราว 
๔๒.๕ เมตร มีโคปุระอยู่กึ่งกลางก้าแพงระเบียงคดทั้งสี่ด้าน ปราสาทนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้วยความเชื่อ
ของขอมที่ว่า ทิศตะวันออกเป็นทิศแห่งพลังแสงสว่างและสิริมงคล ส่วนทิศตะวันตกเป็นทิศแห่งความตาย 
นอกจากนี้ผังปราสาท ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องจักรวาลของศาสนาฮินดู โดยมีเขาพระสุเมรุอยู่กึ่งกลาง
ล้อมด้วยห่วงน้้ามหึมา ปรางค์ประธานเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุล้อมรอบด้วยเสาเป็นปริมณฑลบ่งบอกว่า
เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ด้านหน้าปรางค์ประธาน บริเวณมุมระเบียงคดเป็นที่ตั้งของบรรณาลัยสองหลัง 
สันนิษฐานว่าเป็นที่เก็บต้าราคัมภีร์

ที่ตั้ง : บ้านหนองเสม็ด หมู่ ๓ ต าบลโคกสูง กิ่งอ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ตั้งอยู่บนเขาฉกรรจ์ ซึ่งเป็นเขาหินปูนขนาดใหญ่สามลูกที่ตั้งเรียงตัวติดกัน เป็นภูเขาหินปูนดึกด้าบรรพ์ 
อายุราว ๒-๔ พันปี โดยมีเขาฉกรรจ์เป็นลูกใหญ่ที่สุดและอยู่ตรงกลางมีภูเขามิ่งอยู่ด้านซ้ายและเขาผา
อยู่ด้านซ้าย และขวาตั้งตระหง่านอยู่ริมทาง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะเที่ยวชมได้อย่างง่ายดายและบริเวณเชิงเขา
เป็นสวนรุกขชาติ ใช้เป็นสถานที่ปลูกป่าของกรมป่าไม้บริเวณเขาฉกรรจ์นี้ยังเป็นที่ตั้งของ “วัดถ้้าเขาฉกรรจ์” 
ซึ่งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ 
มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้และมีบันไดประมาณ ๓๐๐ ขั้น 
เพื่อขึ้นไปยังยอดเขาจุดชมวิว มีถ้้าที่ส้าคัญ คือ ถ้้าเขาทะลุมีรอยพระพุทธบาทจ้าลองและจุดชมวิว เมื่อปีนขึ้นไป
บนถ้้าจะมองลงไปเห็นวิวสวยงาม เพื่อให้เห็นทัศนียภาพที่สวยงาม ของอ้าเภอเขาฉกรรจ์ได้อย่างชัดเจน

ที่ตั้ง : ต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

๒) วัดถ้้าเขาฉกรรจ์

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐      ๑๕



๓) โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

“กาสรกสิวิทย์” เป็นชื่อโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนทั่ว ๆ ไปตามที่ใคร ๆ เคยเห็นแต่เป็นโรงเรียนที่สอนคน
และควาย ให้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ ตามวิถีของเกษตรกร ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ซึ่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาด้าเนินการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน
ในเรื่องการอนุรักษ์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านที่เรียบง่ายและพอเพียง ตามแนวพระราชด้าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ได้น้อมน้าวิธีเกษตรพอเพียงมาปรับใช้
ภายในบริเวณโรงเรียนด้วย โดยมีการแบ่ง พื้นที่ ๓๐-๓๐-๓๐-๑๐ เป็นพ้ืนที่เพาะปลูก สระน้้าเพ่ือการใช้สอย 
และพื้นที่ท้านา อย่างละ ๓๐ ส่วน รวม ๙๐ ส่วน และพ้ืนที่พักอาศัย ๑๐ ส่วน ภายในพื้นที่โรงเรียนยังมีโรงเรือน
แสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้ท้านา ที่ใช้กันมาแต่ดั้งเดิม ซึ่งท้าขึ้นตามภูมิปัญญาชาวบ้านและแปลงนา
จะปลูกข้าวในระยะต่าง ๆ กัน เพื่อให้ผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมได้เห็นข้าวในระยะเติบโตที่ต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีที่พัก
ที่ท้าจากดินเป็นที่พักของผู้ฝึกอบรมและวิทยากร เพื่อการสัมผัสวิถีชาวนาอย่างแท้จริง

ที่ตั้ง : ๙๙๙ ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ภายในถ้้ามีหินงอกหินย้อยคล้ายเพชรประดับมุก อากาศในถ้้าถ่ายเทเย็นสบาย มีไฟฟ้าแสงสว่างภายในถ้้า
มีห้องโถงส้าหรับถ่ายภาพ ๔ จุด ได้แก่ ประตูสู่ถ้้าเพชรโพธิ์ทอง ห้องโถงอุโมงค์ใหญ่ ห้องมุกประดับเพชร
และประตูสู่ปราสาทถ้้า นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาพืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้หายาก เช่น ต้นโมกราชินี 
กวาวเครือ สลัดได บนเส้นทางเดินป่าระยะทาง ๓๐๐ เมตร มีฝูงค้างคาว และลิงป่าอาศัยอยู่ใกล้ถ้้า เส้นทาง
เดินจากเชิงเขาไปสู่ทางเข้าถ้้าเพชรโพธิ์ทองนั้นจัดว่าได้รับการปรับแต่งให้เดินได้สะดวกอยู่พอสมควร ส้าหรับ
ถ้้าเพชรโพธิ์ทองนั้น จัดว่าเป็นถ้้าขนาดกลางลวดลายบนผนังของถ้้าซึ่งเกิดขึ้นจากน้้าที่ขังตามธรรมชาติ
อยู่ในแอ่งด้านบนเขา เกิดเป็นสนิมซึมผ่านทะลุผนังออกมาเป็นดวงๆ คล้ายใบโพธิ์จึงกลายมาเป็นที่มาของชื่อ
ถ้้าเพชรโพธิ์ทอง ส่วนด้านในสุดในห้องสุดท้ายจะพบกับหินงอกที่มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปชาวบ้านเรียกกันว่า
เป็นที่ชุมนุมของเทวดา จึงมีผู้ที่ศรัทธามาขอพรกันมาก

ที่ตั้ง : ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๔) ถ้้าเพชรโพธิ์ทอง

๑๖ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



๕) วัดนครธรรม

วัดนี้เป็นวัดโบราณเก่าแก่วัดหนึ่ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจคือ หลวงพ่อขาวหรือ หลวงพ่อปูน ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
โบราณนั่งขัดสมาธิสร้างด้วยปูนขาวจากหนองดินจี่ที่มีอายุ เก่าแก่กว่า ๑๐๐ ปี  พระพุทธรูป หน้าตักกว้าง 
๑๓๐.๙ เซนติเมตร และ สูง ๑๙๙ เซนติเมตร หลวงพ่อขาวหรือหลวงพ่อปูน มีชื่อเสียงด้านอภินิหาร
ความศักดิ์สิทธิ์

โดยเมื่อครั้งที่ ได้ อัญเชิญหลวงพ่อขาวจากวัดร้างบ้านจิกในปี พ .ศ. ๒๔๖๘ ในขณะอัญเชิญ
มีปรากฏการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้น พระภิกษุสงฆ์ได้เห็นน้้าพระเนตรของหลวงพ่อขาวไหลออกมาอย่างชัดเจน  
พร้อมกับมีฝนตกลงมาอย่างหนัก จึงเป็นเรื่องกล่าวขานถึงอภินิหารของหลวงพ่อขาวมาจนปัจจุบัน ทางวัดนครธรรม
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสักการะทุกวันไม่มีวันหยุด

ที่ตั้ง : ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ปัจจุบันตลาดโรงเกลือมีพ้ืนที่ถึง ๕ ตลาด คือ ตลาดโรงเกลือเดิม ตลาดเดชไทย ตลาดเทศบาล ๓ ตลาดเบญจวรรณ
และตลาดทรัพย์สมบูรณ์ รวมแล้วมีร้านค้ามากกว่า ๓,๐๐๐ ร้าน

นักท่องเที่ยวจึงต้องใช้เวลานานหากต้องการจะเลือกซื้อของได้ทั่วทั้งตลาด ด้วยเหตุนี้จึงมีการบริการ
ให้เช่าจักรยานส้าหรับให้นักท่องเที่ยวขี่ภายใน ตลาด และมีบริการรถลากของ ราคาแล้วแต่ตกลง

ที่ตั้ง : ๔๔๙-๔๕๐ ถนนกิโลเมตรที่ ๕ ฝั่งซ้าย ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

๖) ตลาดโรงเกลือ

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐      ๑๗



๗) อุทยานแห่งชาติปางสีดา

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ปกคลุมไปด้วยผืนป่า ทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา
ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากและนกกว่า ๓๐๐ ชนิด จึงเหมาะแก่การมาศึกษา
เรื่องสัตว์ป่าเป็นอย่างยิ่ง ภายในเขตอุทยานฯ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากมาย เช่น น้้าตกปางสีดา
เป็นน้้าตกที่ทิ้งตัวจากหน้าผาสูง ๘ เมตร น้้าตกผาตะเคียนอยู่ห่างจากน้้าตกปางสีดา ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร 
ลักษณะเป็นหน้าผาสูง ๒๐ เมตร ในช่วงฤดูฝนสายน้้าจะไหลทิ้งตัวลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ดูสวยงามมาก ทุ่งหญ้าบุตาปอด
เป็นทุ่งหญ้าที่มีสัตว์ป่าจ้านวนมากเข้ามาอาศัยหากินเหมาะส้าหรับศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่า จุดชมวิว
ลักษณะเป็นหุบเขากว้างมีทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้เป็นอย่างดี น้้าตกแควมะค่า
ตั้งอยู่ลึกจึงเหมาะส้าหรับผู้ที่รักการเดินป่า และบริเวณใกล้เคียงมีน้้าตกรากไทรน้อยด้วย

ที่ตั้ง : ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

อ่างเก็บน้้าพระปรงเป็นอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว มีความจุมากถึง ๙๗ ล้านลูกบาศก์เมตร
เป็นหนึ่งในโครงการพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในจังหวัดสระแก้ว สร้างขึ้น เพื่อช่วยกั้นต้นน้้า
ห้วยพระปรงซึ่งเป็นล้าน้้าที่ไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา  ทั้งนี้ด้วยสภาพป่าที่สมบูรณ์อ่างเก็บน้้าพระปรง
จึงกลายเป็นอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ปลานานาชนิด ชาวบ้านหลังจากว่างเว้นจากการท้าไร่
ท้านา ก็มาหารายได้เสริมด้วยการจับปลาขาย เสน่ห์ของอ่างเก็บน้้าพระปรงอยู่ที่การนั่งเรือล่องแพชมทิวทัศน์
ธรรมชาติ ตกปลา ดูนกป่า นกทุ่ง นกน้้านานาชนิด โดยเฉพาะนกน้้าขนาดใหญ่ที่หายากใกล้สูญพันธุ์
อย่าง “นกอ้ายงั่ว หรือนกงู” มีรายงานการพบนกชนิดนี้มากถึง ๗๐ - ๑๐๐ ตัว ถือเป็นแหล่งหากินของนกงู
ที่ใหญ่ที่สุดของไทย

ที่ตั้ง : ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

๘) อ่างเก็บน้้าพระปรง

๑๘ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



๙) ปราสาทเขาน้อยสีชมพู

ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถาน
ในศาสนาฮินดูประกอบด้วย ปรางค์ ๓ หลัง คือ ปรางค์ทิศเหนือ ปรางค์องค์กลาง และปรางค์ทิศใต้
แต่เหลือเพียงปรางค์องค์กลางเท่านั้นที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ จึงได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากร และมีการส้ารวจขุดพบโบราณวัตถุจ้านวนมาก เช่น โบราณวัตถุ 
ท้าจากโลหะ  เครื่องปั้นดินเผา ทับหลังหินทราย ๕ ชิ้น และค้นพบแผ่นจารึกบ่งบอกถึงอายุการสร้างปราสาท 
เรียกว่า จารึกเขาน้อยและทับหลังหินทรายอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ศิลาจารึกระบุมหาศักราช  ๕๕๙ 
ตรงกับ พ.ศ. ๑๑๘๐ ซึ่งเป็นจารึกที่ระบุศักราชเก่าที่สุดในประเทศโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ได้จากการขุดค้น 
ปัจจุบันเก็บรักษาและตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

ที่ตั้ง : บ้านคลองน  าใส ต าบลคลองน  าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

“ละลุ” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ทะลุ” มีพื้นที่กว้างกว่า ๒,๐๐๐ ไร่ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
ละลุเกิดจากน้้าฝนกัดเซาะยุบตัวหรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัวเมื่อถูกลมกัดกร่อน
จึงมีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ มองคล้ายก้าแพงเมือง หน้าผาบ้างมีลักษณะเป็นแท่งๆ จึงท้าให้ละลุมีความสวยงาม
และแปลกตาแตกต่างกันตามจินตนาการของแต่ละคน

ในทุก ๆ ปี ละลุจะเปลี่ยนรูปร่างของมันไปเรื่อย ๆ  ตามแต่ลมและฝนที่ช่วยกันตกแต่งชั้นดิน และในบางพื้นที่
ก็จะมีละลุที่มีสีน้้าตาลทองตัดกับสีเขียวสดของต้นข้าวกลางพ้ืนที่ท้านาของชาวบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามมาก 
จนได้รับขนานนามว่าเป็นแกรนด์แคนยอนของเมืองไทยเลยทีเดียว นักท่องเที่ยวที่สนใจอยากชม
ปรากฏการณ์ธรรมชาติละลุจะต้องจอดรถไว้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพ่ือป้องกันการยุบตัวและเสียหาย
จากการขับรถเข้าไปเอง แต่จะมีการให้บริการรถอีแต๊กของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพ่ือเข้าไปชมละลุและจะมีมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น รวมถึงยุวมัคคุเทศก์มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของละลุอีกด้วย

ที่ตั้ง : ๔๔๙-๔๕๐ ถนนกิโลเมตรที่ ๕ ฝั่งซ้าย ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

๑๐) ละลุ

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐      ๑๙



สภาพทางสังคม



๑) ความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ้าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2560 ซึ่งจัดเก็บทุกครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ชนบท
ในจังหวัดสระแก้ว จ้านวน 118,273 ครัวเรือน 712 หมู่บ้าน 57 ต้าบล  9 อ้าเภอ มีจ้านวนประชากร 
รวม 318,241 คน แยกเป็นชาย 158,049 คน หญิง 160,192 คน ในภาพรวม   ทั้งจังหวัดสระแก้ว
ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) รายตัวชี้วัด จ้านวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย
ความจ้าเป็นพื้นฐาน จ้านวน 19 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์ จปฐ. ที่ควรให้ความส้าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาเป็นล้าดับต้นของจังหวัดสระแก้ว จ้านวน 12 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตารางตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560

ลักษณะทางกายภาพด้านคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัดที่ เกณฑ์วัด จ านวนต้องแก้ไข

8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 162 ครัวเรือน
12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 532 ครัวเรือน
13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี 1,497 ครัวเรือน
14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 110 ครัวเรือน
16 เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 2,368 คน
17 เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า 84 คน
19 คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 703 คน
23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 17,118 ครัวเรือน
24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 25,231 คน
26 คนอายุ 6 ปีข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 1,994 คน
27 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือเอกชน 17 คน
28 ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือเอกชน 2 คน

เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว จะเห็นว่าตัวชี้วัดความจ้าเป็นพ้ืนฐานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นปัญหา
ในระดับครัวเรือนของคนในชนบทนั้น จ้าเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรัฐบาลน้าไปวางแผน
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผ่านเกณฑ์ความจ้าเป็นพื้นฐาน และพ้นจากปัญหาต่าง ๆ
ในโอกาสต่อไป

๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิต (กชช.2 ค.)

จากผลการส้ารวจข้อมูล กชช.2 ค. ปี 2559 ของจังหวัดสระแก้ว จ้านวนหมู่บ้านที่ส้ารวจทั้งสิ้น 712 หมู่บ้าน
82,352 ครัวเรือน ราษฎร 302,622 คน (ชาย 152,324 คน,หญิง 150,298 คน) จ้านวน 31 ตัวชี้วัด 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จะท้าให้ทราบถึงสภาพทั่วไป ซึ่งเกี่ยวข้องต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว ในภาพรวมของจังหวัดสรุปได้ว่าตัวชี้วัดที่เป็นปัญหามากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดสระแก้ว
คือ อันดับ 1 การเข้าถึงแหล่งทุนของชุมชน 278 หมู่บ้าน (ร้อยละ 39.04) อันดับ 2 คุณภาพน้้า 243 หมู่บ้าน
(ร้อยละ 34.13) และอันดับ 3 คุณภาพดิน 215 หมู่บ้าน (ร้อยละ 30.20) จากการส้ารวจ 712 หมู่บ้าน 
มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่ง จ้านวน - หมู่บ้าน เร่งรัดพัฒนาอันดับสอง จ้านวน 25 หมู่บ้าน
และหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับสาม จ้านวน 687 หมู่บ้าน

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐      ๒๑



จากข้อมูลการเกิดสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว พบว่า ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในรอบปี (วาตภัย) รองลงมาเป็นปัญหา
ประชาชนถูกลักทรัพย์/ชิงทรัพย์/ถูกท้าลายทรัพย์สินในรอบปีที่ผ่านมา และประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุ
จากยานพาหนะในรอบปีที่ผ่านมา

ตารางข้อมูลการเกิดสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 (จ านวนครั้ง)

ลักษณะทางกายภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปีงบประมาณ วาตภัย ภัยแล้ง อุทกภัย อัคคีภัย ฟ้าผ่า
โรค

ระบาดสัตว์

ดิน

ยุบตัว
ช่างป่า

ทุ่น

ระเบิด

2556 45 4 23 19 - - - 1 -

2557 68 3 8 26 - - - - -

2558 49 4 5 19 - - - - 1

2559 30 6 - 21 - - - - -

2560 77 1 1 11 1 1 1 - -
ที่มา : ข้อมูลฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ส านักงานและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว วันท่ี 27 กันยายน 2560

ตารางข้อมูลการจับกุมผู้กระท าผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น ปีงบประมาณ 2556 – 2560

กลุ่มคดี

2556 2557 2558 2559 2560
รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม

ราย ราย คน ราย ราย คน ราย ราย คน ราย ราย คน ราย ราย คน

กลุ่มที่ 1 
(ความผิด
เกี่ยวกับชีวิต
ร่างกาย และ
เพศ)

211 170 218 226 199 251 323 303 378 314 293 345 268 249 308

กลุ่มที่ 2 
(ความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์)

534 302 398 534 324 425 675 439 601 682 490 617 510 367 456

กลุ่มที่ 3 (ฐาน
ความผิดพิเศษ)

536 341 530 596 317 472 402 216 380 617 179 478 407 203 303

กลุ่มที่ 4 (คดี
ความผิดที่รัฐ
เป็นผู้เสียหาย)

- 5,113 6730 5,581 7,782 5,079 7,016 5,124 6,399 5,373 6,437

รวม 1,281 5,926 7,876 1,356 6,421 8,930 1,400 6,037 8,375 1,613 6,086 7,839 1,185 6,192 7,504

ที่มา : ต ารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว วันท่ี 27 กันยายน 2560
ตารางอุบัติเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ. 2555 – 2559
ปี พ.ศ. จ านวนอุบัติเหตุ (แห่ง) จ านวนคนตาย (ราย) จ านวนคนบาดเจ็บ (ราย) ทรัพย์สินเสียหาย (บาท)

2556 382 103 153 6,460,300

2557 246 68 104 5,474,100

2558 309 83 95 6,550,580

2559 333 144 110 3,209,494

ที่มา : ต ารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
๒๒ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



ลักษณะทางกายภาพด้านการศึกษา

จังหวัดสระแก้ว มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการศึกษาเป็น 2 เขต ดังนี้ เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว
เขต 1 ได้แก่ อ้าเภอเมืองสระแก้ว คลองหาด เขาฉกรรจ์ วังน้้าเย็น และวังสมบูรณ์ เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว
เขต 2 ได้แก่ อ้าเภอตาพระยา อรัญประเทศ วัฒนานคร และโคกสูง ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลด้านการศึกษา
ได้ดังต่อไปนี้

ตารางจ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษารายอ าเภอ ปีการศึกษา 2559

อ าเภอ อนุบาล 
อนุบาล –

ประถมศึกษา

อนุบาล –

มัธยมฯ ตอนต้น

ประถมฯ –

มัธยมฯ ตอนต้น

ประถมฯ –

มัธยมฯ ตอนปลาย

มัธยมฯ ตอนต้น –

มัธยมฯ ตอนปลาย
รวม

เมืองสระแก้ว 2 52 9 1 - 4 68

คลองหาด - 16 5 - - 2 23

วังน้้าเย็น - 18 8 - 1 2 29

เขาฉกรรจ์ - 18 8 - - 2 28

วังสมบูรณ์ - 16 5 - - 2 23

ตาพระยา - 22 7 - - 3 32

วัฒนานคร - 35 14 - - 3 52

อรัญประเทศ - 30 17 - - 2 49

โคกสูง - 12 2 - - 1 15

รวม 2 219 75 1 1 21 319
ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้วตารางจ านวนครูจ าแนก ตามสังกัดรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2559

อ าเภอ

สังกัด

สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส านักบริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

กองก ากับการ

ต ารวจตระเวน

ชายแดน

รวม

เมืองสระแก้ว 704 53 123 - 880

คลองหาด 228 - 10 10 248

วังน้้าเย็น 387 48 73 10 518

เขาฉกรรจ์ 266 7 76 12 361

วังสมบูรณ์ 250 - - 32 282

วัฒนานคร 498 10 164 - 672

อรัญประเทศ 501 229 93 21 844

ตาพระยา 473 9 - - 482

โคกสูง 194 - - - 194

รวม 3,501 356 339 85 4,481
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐     ๒๓



ปี 2559 จังหวัดสระแก้วมีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจ้านวน 470,005 คน เป็นผู้ที่อยู่ในก้าลังแรงงาน
314,643 คน ประกอบด้วยผู้มีงานท้า 296,647 คน ผู้ว่างงาน 5,043 คน ผู้ที่รอฤดูกาล 12,952 คน 
ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในก้าลังแรงงาน มี 155,362 คน

แผนผัง การจ าแนกประชากรตามสถานภาพแรงงานเฉลี่ย  ปี 2559

ลักษณะทางกายภาพด้านการมีงานท้าและรายได้

๑) โครงสร้างของก้าลังแรงงาน

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
470,005 คน

ผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน
314,643 คน

ผู้มีงำนท ำ
296,647 คน

ผู้ว่ำงงำน 
5,043 คน

ผู้ที่รอฤดูกำล
12,952 คน

ผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน
155,362 คน

ท ำงำนบ้ำน
53,309 คน

เรียนหนังสือ
27,104 คน

อื่นๆ
74,948 คน

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

๒) ภาวะการมีงานท้าของประชากร

เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมหรือลักษณะของการประกอบกิจกรรมของผู้มีงานท้า ในเชิงเศรษฐกิจ
พบว่า ผู้ท้างานส่วนใหญ่ท้างานนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 64.9 (ชายร้อยละ 62 หญิงร้อยละ 68.6)
และท้างานในภาคเกษตรกรรมร้อยละ 35.1 (ชายร้อยละ 38.1 หญิงร้อยละ 31.4) โดยผู้ที่ท้างานนอกภาคเกษตรกรรม
ส่วนใหญ่ท้างานในสาขาการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์
ร้อยละ 19.6 รองลงมาคือ สาขาการผลิต ร้อยละ 13.1 สาขาการก่อสร้าง ร้อยละ 8.5 สาขาที่พักแรม
และบริการด้านอาหาร ร้อยละ 6.4 สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม
ภาคบังคับ ร้อยละ 6.8 ที่เหลือกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ

๒.๑) อุตสาหกรรม

๒๔ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



แผนภูมิ ร้อยละของผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรมที่ส าคัญเฉลี่ย ปี 2559

35.1

19.6

13.1

8.5
6.4 6.8

11.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

เกษตรกรรม การขายส่ง/
การขายปลีก ฯ

การผลิต การก่อสร้าง ที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร

การบริหาร
ราชการฯ

อื่นๆ

ร้อยละ

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

จากการส้ารวจสถานภาพการท้างาน พบว่า ผู้มีงานท้าส่วนใหญ่ท้างานในฐานะลูกจ้างมากที่สุด ร้อยละ 42.9
(ลูกจ้างเอกชนร้อยละ 32.2 และลูกจ้างรัฐบาลร้อยละ 10.6) รองลงมาท้างานส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
ร้อยละ 35.2 ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างร้อยละ 18.3 มีสถานภาพเป็นนายจ้าง ร้อยละ 3.7

แผนภูมิ ร้อยละของผู้มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างานเฉลี่ย ปี 2559

๒.๒) สถานภาพการท้างาน

3.7

35.2

18.3

10.6

32.2

42.9

นายจ้าง ท างานส่วนตัว ช่วยธุรกิจครัวเรือน ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างเอกชน

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐     ๒๕



ปี 2559 จังหวัดสระแก้ว มีผู้ว่างงานเฉลี่ย จ้านวน 5,043 คน โดยเป็นชายจ้านวน 3,353 คน
หญิงจ้านวน 1,690 คน เมื่อพิจารณาถึงอัตราการว่างงาน จังหวัดสระแก้วมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.6 
โดยชายมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.89 และหญิงมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.23

ตารางจ านวนและอัตราการว่างงาน จ าแนกตามเพศ

๒.๓) ภาวะการว่างงานของประชากร

เพศ ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ผู้ว่างงาน อัตราการว่างงาน

รวม 314,643 5,043 1.6

ชาย 177,640 3,353 1.89

หญิง 137,003 1,690 1.23

หน่วย : คน

หมายเหตุ : อัตราการว่างงาน =  ผู้ว่างงาน x 100
ผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

๒๖ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



ลักษณะทางกายภาพด้านสาธารณสุข

ในปี 2559 จังหวัดสระแก้ว มีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีเตียงรับผู้ป่วยค้างคืน 
ประเภทบริการทั่วไป จ้านวน 9 แห่ง จ้านวนเตียง 894 เตียง สังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ จ้านวน 1 แห่ง จ้านวน
เตียง 60 เตียง และประเภทบริการเฉพาะโรค ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ้านวน 1 แห่ง จ้านวนเตียง 
90 เตียง

ส่วนบุคลากรทางสาธารณสุขที่ส้าคัญคือ แพทย์และพยาบาล มีจ้านวนดังนี้
- แพทย์ 96 คน  อัตราส่วนแพทย์ : ประชากร เท่ากับ 1 : 10,000

- พยาบาล 764 คน อัตราส่วนพยาบาล : ประชากร เท่ากับ 1 : 2,500

ตารางจ านวนโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในแต่ละอ าเภอของจังหวัดสระแก้ว ปี 2559

อ าเภอ

จ านวน
โรงพยาบาล

(แห่ง)

จ านวนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล/
สถานีอนามัย (แห่ง)

จ านวนแพทย์
(คน)

จ านวนพยาบาล
วิชาชีพ (คน)

อ้าเภอเมืองสระแก้ว 1 21 44 328
อ้าเภออรัญประเทศ 2 16 21 127
อ้าเภอวัฒนานคร 1 20 7 72
อ้าเภอวังน้้าเย็น 1 7 8 71
อ้าเภอวังสมบูรณ์ 1 6 - 10
อ้าเภอคลองหาด 1 9 4 40
อ้าเภอตาพระยา 1 15 5 49
อ้าเภอเขาฉกรรจ์ 1 7 6 48
อ้าเภอโคกสูง 1 9 1 19

รวม 10 110 96 764

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสระแก้ว

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐     ๒๗



ลักษณะทางกายภาพด้านประเพณี/วัฒนธรรม

ปฏิทินวัฒนธรรมประเพณี จังหวัดสระแก้ว ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วัฒนธรรม/ประเพณี ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

1.ประเพณีออกพรรษา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
(วันข้ึน ๑๕ ค่้า เดือน ๑๑)

- วัดสระแก้ว 
พระอารามหลวง อ.เมืองสระแก้ว 
จ.สระแก้ว (ระดับจังหวัด)
-ทุกวัดในจังหวัดสระแก้ว

- ท้าบุญตักบาตร
- การแสดงพระธรรม
เทศนา

2. งานตักบาตรเทโวโรหนะ 16 – 19 ตุลาคม ๒๕๕๙
(วันข้ึน ๑๕ ค่้า เดือน ๑๑)

(วันแรม ๑ - ๒ ค่้า เดือน ๑๑)

- วัดสระแก้วพระอารามหลวง 
- วัดศาลาล้าดวน อ.เมืองสระแก้ว
- วัดถ้้าเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ 
อ.เขาฉกรรจ์ 
- วัดอนุบรรพต ต.บ้านใหม่หนองไทร
อ.อรัญประเทศ
-ปราสาทเขาโล้น ต.ทัพราช อ.ตาพระยา
- ทุกวัดในจังหวัดสระแก้ว

- พิธีท้าบุญตักบาตร
- พิธีออกพรรษาที่ยิ่งใหญ่
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน

3. ประเพณี แห่หอ
ปราสาทผึ้ง

ตุลาคม ๒๕๖๐
(วันข้ึน ๑๕ ค่้า เดือน ๑๑)

- วัดเขาน้อยสีชมพู ต้าบลคลองน้้าใส/ 
วัดชนะไชยศรี ต.ฟากห้วย/ต.ป่าไร่ 
อ.อรัญประเทศ 
- วัดราษฎร์นิมิต ต.สระแกว้/
บ้านคลองอาราง ต.บ้านแก้ง 
อ.เมืองสระแก้ว

- พิธีแห่หอปราสาทผึ้ง
- การประกวด
หอปราสาทผึ้ง
- ขบวนแห่หอปราสาทผึ้ง

4. ประเพณีทอดกฐิน 7 – 8 พฤศจิกายน 2559
(แรม ๑ ค่้า เดือน ๑๑ ถึง
วันข้ึน ๑๕ ค่้า เดือน ๑๒)

ทุกวัดในจังหวัดสระแก้ว - สมโภชน์องค์กฐิน
- ถอดถวายพระกฐิน
- ฉลองพระกฐิน

5. ประเพณีลอยกระทง 3 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(วันข้ึน ๑๕ ค่้า เดือน ๑๒)

- เทศบาลเมือง/เทศบาลต้าบล/
อบต. ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
- วัดในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว

- การลอยกระทงเพื่อขอ
ขมาพระแม่คงคา
- การประกวดกระทง
- การประกวดนางนพมาศ
, หนูน้อยนพมาศ
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน และดนตรี
- การแสดงและจ้าหน่าย
สินค้าพ้ืนเมือง และ
สินค้าภูมิปัญญา OTOP

๒๘ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



วัฒนธรรม/ประเพณี ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

6. งานสืบสานวัฒนธรรม
เบื้องบูรพา และงาน
กาชาดจังหวัดสระแก้ว

๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕9 บริเวณอุทยานพุทธมณฑล
สระแก้ว หลังสนามองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
อ.เมืองสระแก้ว 

-การประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น
- ขบวนแห่หลวงพ่อทอง และพิธี
ปิดทองสักการะบูชาหลวงพ่อทอง
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม และ
การละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ 
- นิทรรศการทางด้านการศึกษา, 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม, 
สาธารณสุข, การเกษตร, ปศุสัตว์, 
เทคโนโลยี, อุตสาหกรรม ฯลฯ 
จากหน่วยงานภายในจังหวัด
- มัจฉากาชาด
- การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน
- การแสดงและจ้าหน่ายสินค้า
พื้นเมือง และสินค้าภูมิปัญญา
OTOP

7. งานฉลองศาลแม่ย่าซอม ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕9 ศาลเจ้าแม่ย่าซอม หมู่ ๕ 
ต้าบลคลองหาด
อ้าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว

- พิธีบวงสรวงแม่ย่าซอม, พระเจ้า
ทรงธรรม
- สักการะแม่ย่าซอม และพระเจ้า
ทรงธรรม
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

8. ประเพณีสมโภชน์ 
ศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแก้ว

๑๗ - ๒๑  ธันวาคม ๒๕๕9 - บริเวณศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแก้ว 
อ.เมืองสระแก้ว 

- พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
- พิธีปิดทองและสักการะ
ศาลหลักเมือง
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และดนตรี
- การแสดงและจ้าหน่ายสินค้า
พื้นเมือง และสินค้าภูมิปัญญา
OTOP

9. โครงการถนน
คนเดิน มหกรรมอาหาร 
5 ชนเผ่า

ธันวาคม 2559 อ.อรัญประเทศ - จัดกิจกรรมมหกรรมอาหาร 5 
ชนเผ่า ประกอบด้วย อาหารจีน 
เวียดนาม กัมพูชา ลาว ญ้อ และ
อาหารขึ้นช่ืออ้าเภออรัญประเทศ 
อื่นๆ
- กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรม 5 
ชนเผ่า ได้แก่ จีน เวียดนาม 
กัมพูชา ลาว ญ้อ

10. ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย 
ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ๑ มกราคม ๒๕60

- ระดับจังหวัดวัดสระแก้ว 
พระอารามหลวง 
- ทุกอ้าเภอ

- สวดพระพุทธมนต์ข้ามปี
- ท้าบุญตักบาตร

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐     ๒๙



วัฒนธรรม/ประเพณี ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

11. วันท่ีระลึกสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

18 - ๒2 มกราคม ๒๕60 พระบรมราชานุสาวรีย์
พระนเรศวรมหาราช
อ.วัฒนานคร

- พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- การวางพวงมาลาถวายสักการะ
- การร้าถวายสักการะ ประกอบด้วย
๑) ร้าถวายมือเพื่อถวายสักการะ (ภาคเช้า)
๒) ร้าอาศิรวีรกษัตริย ์(ภาคค่้า)
๓) ร้าบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ดนตรี)
- นิทรรศการทางด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม
- การประกวดไก่ชน, ไก่พ้ืนเมือง
- การแข่งขันกีฬาชกมวย
- การแสดงและจ้าหน่ายสินค้าพื้นเมือง 
และสินค้าภูมิปัญญา OTOP

12. งานประเพณี
บายศรีสู่ขวัญข้าว

30 มกราคม ๒๕60
(ขึ้น ๓ ค่้า เดือน ๓)

ต.เขาสามสบิ อ.เขาฉกรรจ์ - พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว
- การประกวดขบวนแห่ และตกแต่งรถ
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- การประกวดผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร
- นิทรรศการประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว
- การแสดงและจ้าหน่ายสินค้าพื้นเมือง 
และสินค้าภูมิปัญญา OTOP

13. ประเพณีแห่
พระบรมสารีริกธาตุ 
และสักการะหลวงพ่อขาว

มกราคม - กุมภาพันธ์
๒๕60

วัดนครธรรม
อ.วัฒนานคร

- แห่พระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้
ประชาชนไดก้ราบไหว้สักการบูชา
- สักการะและบูชาหลวงพ่อขาว
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม
- นิทรรศการทางด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
- การแสดงและจ้าหน่ายสินค้าพื้นเมือง 
และสินค้าภูมิปัญญา OTOP

14. ประเพณีส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
เนื่องในวันมาฆบูชา

ขึ้น ๑๕ ค่้า เดือน ๓
(11 กุมภาพันธ์ ๒๕60)

-วัดสระแก้วพระอารามหลวง 
อ.เมืองสระแก้ว
(ระดับจังหวัด)
- ปราสาทสด๊กก๊อกธม
อ.โคกสูง
- ทุกวัดในจังหวัดสระแก้ว

- พิธีแห่พระศักดิ์สิทธ์ิ
- การแสดงแสง สี เสียงประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น
- พิธีเวียนเทียนรอบปราสาทสด๊กก๊อกธม
- การแสดงและจ้าหน่ายสินค้าพื้นเมือง 
และสินค้าภูมิปัญญา OTOP

๓๐ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



วัฒนธรรม/ประเพณี ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

15. ประเพณีบุญข้าวจี่ ขึ้น ๑๕ ค่้า เดือน ๓
(11 กุมภาพันธ์ ๒๕60)

- วัดเขาจาน หมู่ ๘ ต้าบล
ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร

- ท้าบุญตักบาตรด้วยข้าวจี่
- ท้าบุญตักบาตร

16. งานวันชมพู่หวาน
เมืองผลไม้ คนชายแดน

มีนาคม ๒๕60 บริเวณหน้าที่ว่าการ
อ้าเภอคลองหาด 

- การประกวดชมพู่หวาน และ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- การประกวดธิดาชมพู่
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
-นิทรรศการด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
- การแสดงและจ้าหน่ายสินค้า
พื้นเมือง และสินค้าภูมิปัญญา
OTOP

17. งานประเพณี
บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 
จังหวัดสระแก้ว

มีนาคม ๒๕60 - วัดสระแก้ว พระอารามหลวง 
อ.เมืองสระแก้ว (ระดับจังหวัด)
-วัดหนองบอน อ.เมืองสระแก้ว
- วัดคลองหินปูน อ.วังน้้าเย็น

- งานบุญผะเหวด
- การเทศน์มหาชาติ
- การประกวดรถขบวนแห่กัณฑ์ต่าง ๆ
- การแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

18. งานฟ้ืนฟูประเพณี 
สู่ขวัญควาย

มีนาคม ๒๕60 โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
ต.ศาลาล้าดวน
อ.เมืองสระแก้ว

- พิธีบวงสรวง
- พิธีบายศรีสู่ขวัญควาย
- การประกวด “ปั้นควาย”
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- นิทรรศการด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณ,ี และ
หน่วยงานทางด้านการเกษตรใน
พื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว
- การถ่ายทอดภูมิปัญญา “บ้าน
ดิน”,การสาธิตการไถนา, การ
ด้านา ฯลฯ

19. งานวันแคนตาลูป
ของดีเมืองอรัญ

๖ - ๑๕ เมษายน ๒๕60 บริเวณตลาดหน้าสถานี
รถไฟ อ.อรัญประเทศ

- ขบวนแหศ่ิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- การประกวดแคนตาลูป และ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- การประกวดธิดาแคนตาลูป
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน
- นิทรรศการด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี
- การแสดงและจ้าหน่ายสินค้า
พื้นเมือง และสินค้าภูมิปัญญา
OTOP

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐     ๓๑



วัฒนธรรม/ประเพณี ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

20. งานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
วันผู้สูงอายุ และ
ครอบครัว

เดือนเมษายน ๒๕60 - ศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแก้ว (ระดับจังหวัด)
อ.เมืองสระแก้ว
- โรงเรียนอนุบาล
ศรีวัฒนา อ.วัฒนานคร
- ทุกอ้าเภอ/ต้าบล/
หมู่บ้านและชุมชน

- พิธีสรงน้้าพระ
- พิธีรดน้้าขอพรผู้ใหญ่
- กิจกรรมวันกตัญญู หรือวันครอบครัว
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- การละเล่น, กีฬาพ้ืนบ้าน

21. ประเพณี
แห่เจ้าพ่อพระปรง
(วันไหลสระแก้ว)

๑๙ เมษายน ๒๕60 ศาลเจ้าพ่อพระปรง
อ.เมืองสระแก้ว

- ขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อพระปรง เพื่อให้
ประชาชนกราบไหว้ สักการะบูชาจากศาลเจา้
พ่อพระปรงมายังศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
- ขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิจาก 
๙ อ้าเภอ ร่วมขบวนกับเจ้าพ่อพระปรง
ให้ประชาชนกราบไหว้ สักการะบูชาสรงน้้า
- วันไหลสระแก้ว (เล่นน้้าสงกรานต์)

22. ประเพณีบุญบั้งไฟ พฤษภาคม ๒๕60 - วัดบ้านทุ่งหินโคน 
หมู่ ๑๒ ต.สระขวัญ
อ.เมืองสระแก้ว
- วัดชัยมงคล ต.พระเพลิง 
อ.เขาฉกรรจ์
- สนามกีฬา อบต.
ตาหลังใน อ.วังน้้าเย็น
-บ้านเขาเลื่อม อ.คลองหาด 

- ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม
- ขบวนแห่บั้งไฟเพื่อขอฝนแบบดั้งเดิม
- การประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม/
การประกวดจุดบั้งไฟ
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
-นิทรรศการด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
- การแสดงและจ้าหน่ายสินค้าพื้นเมือง 
และสินค้าภูมิปัญญา OTOP

23. เทศกาลดูผีเส้ือ
ที่ปางสีดา ครั้งท่ี ๑3

พฤษภาคม – สิงหาคม
๒๕60

อุทยานแห่งชาติปางสีดา
ต.ท่าแยก อ.เมือง
สระแก้ว 

- การประกวดชุดขบวนแห่ผีเสื้อ/หุ่น
ผีเสื้อ, การประกวดภาพถ่ายผเีสื้อ
- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
- การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- การบรรยายเรือ่งผีเสื้อแห่งผืนป่า
ตะวันออก
- กิจกรรมในแหล่งเรียนรู้
- นิทรรศการด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี, ผีเสื้อ, และแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

24. ประเพณีท้าบุญ
กลางบ้าน

พฤษภาคม ๒๕60
(เดือน ๖)

ทุกหมู่บ้านในพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว

- เจริญพุทธมนต์
- ท้าบุญตักบาตร

25.ประเพณีผกูเสี่ยว กุมภาพันธ์ ๒๕60 - วัดคลองพัฒนา 
ต้าบลทุ่งมหาเจริญ
- โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 

- อบรมเยาวชน
- พิธีผูกเสี่ยว, ดื่มน้้าสาบาน

๓๒ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



วัฒนธรรม/ประเพณี ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

26. ประเพณีส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
เนื่องในวันวิสาขบูชา

ขึ้น ๑๕ ค่้า เดือน ๖
(10 พฤษภาคม ๒๕60)

- วัดสระแก้ว 
พระอารามหลวง อ้าเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว (ระดับจังหวัด)
- ทุกวัดในจังหวัดสระแก้ว

- ท้าบุญตักบาตร
- พิธีเวียนเทียน
- นิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา
- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- การปฏิบัติธรรม
- การแสดงพระธรรมเทศนา

27. ประเพณี
กวนข้าวทิพย์ 

ขึ้น ๑๕ ค่้า เดือน ๖
(10 พฤษภาคม ๒๕60)

- วัดวังสมบูรณ์
อ.วังสมบูรณ์
- หมู่ 5 บ้านคลอง
ตะเคียนชัย ต.ทุ่งมหา
เจริญ อ.วังน้้าเย็น

- พิธีพราหมณ์
- พิธีกวนข้าวทิพย์

28. ประเพณีขึ้นเขา
ชาวไทยญ้อ

ขึ้น ๑๕ ค่้า เดือน ๖
(๒5 พฤษภาคม ๒๕60)

- วัดเขาน้อยสีชมพู
ต.คลองน้้าใส อ.อรัญฯ

- ท้าบุญตักบาตร
- ขึ้นเขาสักการะสิ่งศักดิส์ิทธ์ิ

29. ประเพณีส่งเสริม
พระพุทธศาสนา          
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ขึ้น ๑๕ ค่้า เดือน ๘
(8 กรกฎาคม ๒๕60)

- วัดสระแก้ว 
พระอารามหลวง 
อ.เมืองสระแก้ว 
(ระดับจังหวัด)
- ทุกวัดในจังหวัดสระแก้ว

- ท้าบุญตักบาตร
- พิธีเวียนเทียน
- นิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา
- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- การปฏิบัติธรรม
- การแสดงพระธรรมเทศนา

30.ประเพณีสง่เสริม
พระพุทธศาสนา          
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
สานสัมพันธ์อาเซียน

ขึ้น ๑๕ ค่้า เดือน ๘
(8 กรกฎาคม ๒๕60)

- วัดสระแก้ว 
พระอารามหลวง 
อ.เมืองสระแก้ว 
(ระดับจังหวัด)
- ทุกวัดในจังหวัดสระแก้ว

- ท้าบุญตักบาตร
- พิธีเวียนเทียน
- นิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา
- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- การปฏิบัติธรรม
- การแสดงพระธรรมเทศนา

31. ประเพณี
วันเข้าพรรษา 

แรม ๑ ค่้า เดือน ๘
(9 กรกฎาคม ๒๕60)

- วัดสระแก้ว 
พระอารามหลวง
อ.เมืองสระแก้ว
(ระดับจังหวัด)
- ทุกวัดในจังหวัดสระแก้ว

- ท้าบุญตักบาตร
- พิธีถวายเทียน และผ้าอาบน้้าฝน
- การแสดงพระธรรมเทศนา
- หล่อเทียน

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐     ๓๓



โครงสร้างพื้นฐาน



ลักษณะทางกายภาพการคมนาคม

การเดินทางจากกรุงเทพฯ มาจังหวัดสระแก้ว สามารถเดินทางโดยรถยนต์ รถโดยสาร ประจ้าทาง
และรถไฟ ดังนี้

1.1 รถยนต์ สามารถใช้เส้นทางได้ 4 เส้นทาง ได้แก่
- จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางสายพหลโยธินมาถึงรังสิต แล้วให้ชิดซ้ายโดยใช้สะพานวงแหวนข้ามมาลง

ที่เส้นทางหมายเลข 305 ผ่านอ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จากนั้นเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 33
ผ่านอ้าเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทางประมาณ 214 กิโลเมตร

- จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 แล้วเลี้ยวขวาที่แยกหินกองไปตามทางหลวง
หมายเลข 33 ผ่านจังหวัดนครนายก อ้าเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทางประมาณ 245
กิโลเมตร

- จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้น
ใช้เส้นทางไปอ้าเภอพนมสารคาม ถึงกิโลเมตรที่ 35 ให้เลี้ยวขวาไปทางอ้าเภอกบินทร์บุรี โดยใช้เส้นทาง
หมายเลข 304 ถึงกิโลเมตรที่ 95 ให้เลี้ยวขวา เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 33 ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว 
ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร

- จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้น
ใช้เส้นทางไปอ้าเภอพนมสารคาม ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ประมาณกิโลเมตรที่ 54
จะมีทางแยกขวาไปจังหวัดสระแก้ว โดยไปตามทางหลวงหมายเลข 359 อีกประมาณ 65 กิโลเมตร 
ถึงจังหวัดสระแก้ว

1.2 รถโดยสารประจ าทาง บริษัท ขนส่ง จ้ากัด มีบริการรถโดยสารประจ้าทาง ออกจากสถานีขนส่ง
หมอชิต และสถานีขนส่งเอกมัยทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

1.3 รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการขบวนรถโดยสารสายกรุงเทพฯ-สระแก้ว-อรัญประเทศ 
วันละ 2 ขบวน ขบวนแรกออกจากกรุง เทพฯ เวลา 05.55 น. ถึงสระแก้ว เวลา 10.32 น. 
ถึงอรัญประเทศ เวลา 11.30 น. และขบวนที่สอง ออกจากรุงเทพฯ เวลา 13.05 น. ถึงสระแก้ว
เวลา 17.25 น. ถึงอรัญประเทศ เวลา 18.20 น. และเที่ยวกลับวันละ 2 ขบวน ขบวนแรกออกจากอรัญประเทศ
เวลา 06.35 น. ถึงสระแก้ว เวลา 07.26 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.30 น. ขบวนที่สอง
จากอรัญประเทศ เวลา 13.35 น. ถึงสระแก้ว เวลา 14.37 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.30 น.

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐     ๓๕



ลักษณะทางกายภาพประปา

มี 3 อ าเภอ คือ   อ้าเภอเมืองสระแก้ว ผู้ใช้    10,196 ราย
อ้าเภออรัญประเทศ ผู้ใช้    10,782 ราย
อ้าเภอวัฒนานคร ผู้ใช้      3,780 ราย

ลักษณะทางกายภาพไฟฟ้า

ตารางสถานะจ่ายไฟระดับครัวเรือนจังหวัดสระแก้ว

ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว ข้อมูล ณ กันยายน 2560

ลักษณะทางกายภาพโทรศัพท์

ในปี 2559 จังหวัดสระแก้ว มีชุมสายโทรศัพท์ จ้านวน 86 ชุมสาย กระจายอยู่ทุกอ้าเภอ และอ้าเภอ
ที่มีชุมสายโทรศัพท์มากที่สุด คือ อ้าเภออรัญประเทศ จ้านวน 22  ชุมสาย มีเลขหมายโทรศัพท์ทั้งหมด 
จ้านวน  3,393 เลขหมาย แยกเป็นโทรศัพท์ประจ้าที่ จ้านวน 3,057  เลขหมาย โทรศัพท์สาธารณะ 336 เลขหมาย

อ าเภอ จ านวนชุมสาย เลขหมายเต็ม ประจ าท่ีเปิดใช้ สาธารณะเปิดใช้ รวมเปิดใช้
เมืองสระแก้ว 14 5,580 2,836 358 3,194
วัฒนานคร 13 1,952 804 173 977
เขาฉกรรจ์ 8 588 233 75 308

อรัญประเทศ 22 5,113 3,057 336 3,393
โคกสูง 6 876 320 35 355

ตาพระยา 4 472 311 47 358
วังน้้าเย็น 12 2,055 1,162 137 1,299
คลองหาด 3 360 193 29 222

วังสมบูรณ์ 3 332 197 31 228
รวม 86 17,328 9,113 1,221 10,334

ที่มา : ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระแก้ว บริษัท ทีโอทีจ ากัด 
๓๖ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อ าเภอ ครัวเรือนทั้งหมด
มีไฟฟ้าใช้แล้ว (ครัวเรือน)

ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
ปักเสาพาดสาย โซลาร์โฮม รวม

อ.เมืองสระแก้ว 28,029 28,007 2 28,009 20 
อ.เขาฉกรรจ์ 12,300 12,239 45 12,284 16 
อ.โคกสูง 6,603 6,483 - 6,483 120 
อ.วังสมบูรณ์ 9,043 9,029 - 9,029 14 
อ.วังน้้าเย็น 17,255 17,240 - 17,240 15 
อ.อรัญประเทศ 30,444 30,207 35 30,242 202 
อ.วัฒนานคร 27,128 27,032 25 27,057 71 
อ.คลองหาด 12,695 12,424 56 12,480 215 
อ.ตาพระยา 11,757 11,376 10 11,386 371 

รวม 155,254 154,037 173 154,210 1,044 



ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด



ลักษณะทางกายภาพแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)

วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย”

1) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 มาตรา 52/1
ให้จังหวัดมีอ้านาจภายในเขตจังหวัด น้าภารกิจของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิด ผลสัมฤทธิ์
และมาตรา 52 วรรค 3 การบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดให้จังหวัด ยื่นค้าขอจัดตั้งงบประมาณและงานอ่ืน ๆ
ตามท่ีกฎหมายก้าหนด

2) พัฒนาการบริการด้านพื้นฐาน การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพ่ือประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

3) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาปัจจัยสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ เพ่ือเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

4) พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร โดยการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ

5) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
6) พัฒนาการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความพึงพอใจ 

และความเชื่อม่ันให้กับประชาชนให้มีความพึงพอใจในการบริหารงานของจังหวัดสระแก้ว

พันธกิจ

1) เป็นศูนย์กลางรองรับและกระจายสินค้าสู่อินโดจีนและจังหวัดใกล้เคียง
2) เป็นแหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทนที่ส้าคัญของประเทศ
3) เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ 

และส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ
4) เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมรดกโลกของอินโดจีน
5) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ และสิ่งอ้านวยความสะดวกครบวงจร บริการ

แพทย์แผนไทย และเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม
6) เป็นแหล่งการเรียนรู้ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
7) ประชาชนมีสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี
8) คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
9) ประชาชน ชุมชน สังคม ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีข้ึน
10) ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ
11) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
12) ประชาชนตามแนวชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
13) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน

เป้าประสงค์

๓๘ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถด้าเนินการขนส่งและกระจาย
สินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลาประหยัด และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค อินโดจีน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมขอม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว
ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนและพ้ืนที่ตามแนวชายแดน ให้เกิดความปลอดภัย
และม่ันคง เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

จังหวัดสระแก้วได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือด้าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ้านวน 34 โครงการ งบประมาณ 
154,742,100.00 บาท และโครงการที่ใช้เงินเหลือจ่าย 6 โครงการ รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด งบประมาณ(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ร้อยละ

ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 62,774,500.00 60,243,979.00 38.93

ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 9,780,000.00 9,638,800.00 6.23

ผลผลิตที่ 3 สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ 34,155,500.00 32,337,897.50 20.90

ผลผลิตที่ 4 การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
31,686,800.00 23,908,561.61 15.45

ผลผลิตที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความสงบ 7,345,300.00 7,345,300.00 4.75

ผลผลิตที่ 6 การบริหารจัดการ 9,000,000.00 7,906,736.87 5.11

รวม 154,742,100.00 141,381,274.98

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย

ประจ้าปี 2558
9,428,025.75 6,724,362.76 4.35

รวมท้ังสิ้น 154,742,100.00 148,105,637.74 95.71

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐     ๓๙



จังหวัดสระแก้วได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือด้าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ้านวน 54 โครงการ งบประมาณ 
188,582,000.00 บาท

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการ งบประมาณ

หลังส านัก

งบประมาณโอนกลับ

18.05.59

เบิกจ่าย ร้อยละ

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 73,070,200.00 72,119,491.28 69,669,631.43 42.18

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม 4,997,800.00 4,997,800.00 3,690,097.00 2.23

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
94,480,400.00 72,004,908.72 68,286,323.64 41.34

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและ

ความสงบ
7,033,600.00 7,033,600.00 7,033,600.00 4.25

ผลผลิต : การบริหารจัดการ 9,000,000.00 9,000,000.00 8,699,684.36 5.26

รวมท้ังสิ้น 188,582,000.00 165,155,800.00 157,379,336.43 95.29

จังหวัดสระแก้วได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือด้าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้านวน 73 โครงการ งบประมาณ 
217,226,100 บาท และโครงการที่ใช้เงินที่เหลือจ่ายกรณีไม่มีผลกระทบต่อแผน 9 โครงการ และโครงการ
ที่ใช้เงินเหลือจ่ายที่มีผลกระทบต่อแผน 31 โครงการ รวมทั้งสิ้น 113 โครงการ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 73,384,800.00 71,224,936.00 32.78

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 35,255,000.00 31,421,787.65 14.46

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
93,031,200.00 57,860,954.59 26.63

ผลผลิต:การรักษาความมั่นคงและความสงบ 6,555,100.00 6,455,099.00 2.97

ผลผลิต: การบริหารจัดการ 9,000,000.00 7,194,787.48 3.31

รวม 217,226,100.00 174,157,564.72 80.17

โครงการที่ได้รับการจดัสรรงบประมาณเหลอืจ่าย 

ประจ้าปี 2560 จังหวัดสระแก้ว ไปด้าเนิน

โครงการ Y2 (งบประมาณจังหวัด)  

37,550,792.20 31,485,392.20 14.45

รวมท้ังสิ้น 217,226,100.00 205,642,956.92 94.67
ข้อมูล ณ วันท่ี 26 กันยายน 2560

๔๐ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



ลักษณะทางกายภาพแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์ “เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง”

1)  ปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายก้าหนดให้บรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน

2) พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

3) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อ้านวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่
4) พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
5) รักษาความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพ้ืนที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน
6) ปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

พันธกิจ

1. เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด มีดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว 
ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าประสงค์

กลยุทธ์ : มีจ านวน ๙ กลยุทธ์ ดังนี้
1. ส่งเสริมการด้ารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา
3. มีอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานท้าและมีสวัสดิการ
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
8. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชด้าริ
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน

ร้อยละท่ีลดลงต่อปีของจ้านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ก้าหนด (ร้อยละ 50)

ตัวชี้วัด

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐     ๔๑



1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล 
2. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

กลยุทธ์ : มีจ านวน ๗ กลยุทธ์ ดังนี้

1. พัฒนาแหล่งน้้า และระบบชลประทาน ตลอดจนฟื้นฟู และปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุง

คุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน
5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

เพ่ือปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี เพ่ือลดการใช้สารเคมี
6. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชปศุสัตว์ และประมงที่ปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน
7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตรปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ร้อยละของสินค้า GAP ที่เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5)ตัวชี้วัด

1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัยรวมทั้งเพ่ิมทางเลือกในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์ : มีจ านวน ๗ กลยุทธ์ ดังนี้
1. พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานปลอดภัย

ถูกสุขลักษณะ ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

ทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟ้ืนฟูและจัดระเบียบให้คงสภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ที่สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
7. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพื่อเพ่ิมทางเลือกในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

การแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณ
ตัวช้ีวัด ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปีของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2)

๔๒ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



1. สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
2. ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า  การลงทุน พัฒนา
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

เป้าประสงค์

กลยุทธ์ : มีจ านวน ๙ กลยุทธ์ ดังนี้
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน การจราจร และการขนส่งสินค้าในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สระแก้ว ทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพ่ือนบ้าน
2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน  มาด้าเนินกิจการ

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
3. อ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การสร้างคลังสินค้า 

และการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยด้าเนินการให้ได้มาตรฐานเป็นสากล มีประสิทธิภาพ ประหยัด 
รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา 

4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของบุคลากรให้ตรงตามตลาดแรงงาน
5. เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการด้ารงชีวิต การประกอบอาชีพการอยู่อาศัย การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS) 
7. เตรียมการรองรับการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปีของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ 3)ตัวชี้วัด

1. สร้างความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน
3. คนและชุมชนมีจิตส้านึกในด้านความม่ันคง
4. มีระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคง

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ :  เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์ : มีจ านวน ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามในพื้นที่จังหวัดชายแดน
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. เสริมสร้างคนและชุมชนให้มีจิตส้านึก รู้ตระหนักในด้านความมั่นคง
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ทันที

และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
จ้านวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภยัคุกคามต่าง ๆ  อย่างน้อย 2 เรื่อง จาก 14 เรื่อง (จ้านวน 2 เรื่อง)

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐     ๔๓



งบประมาณตามแผนพัฒนา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณตามกรอบการจัดสรร งบประมาณ ร้อยละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 โครงการ 36,699,200 21.03

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การเกษตรปลอดภัย 3 โครงการ 66,662,000 38.20

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การท่องเที่ยว 1 โครงการ 15,200,000 8.71

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 โครงการ 39,710,700 22.76

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง 4 โครงการ 7,230,000 4.14

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 5.16

รวม 48 โครงการ 109 กิจกรรม 174,501,900 100

งบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
(แผนพัฒนาภาค) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดสระแก้วได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ้านวน 3 โครงการ
4 กิจกรรม งบประมาณ 65,878,000 บาท

ลักษณะทางกายภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และสมุทรปราการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ท้ังหมด 12,771,621 ไร่ หรือ 20,434.89 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 55 ของพ้ืนที่
ภาคตะวันออก และคิดเป็นร้อยละ 3 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ โดยจังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
35.21 ของกลุ่มจังหวัด ในขณะที่จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่น้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 4.91 ของกลุ่มจังหวัด

“ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ แหล่งผลิต
สินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์”

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)

วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเป็น

ศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิต ระบบการตลาด และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ (ZONING) เพ่ือให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน        

สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุน เพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
๔๔ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



“เส้นทางการค้าการลงทุนไปสู่อินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและนวัตกรรมเกษตรแปรรูป
ระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์”

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเป็นศูนย์กลาง

การค้าการลงทุนภาคตะวันออกไปสู่อินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการน้านวัตกรรมมาใช้ในการผลิต ระบบการตลาด

และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ (ZONING) เพ่ือให้สินค้าเกษตรปลอดภัย
ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนวัตกรรมเกษตรแปรรูป
และสมุนไพร พลังงานทดแทน และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและกลุ่มเกษตรกร สร้างบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (จังหวัดสระแก้ว)

ปีงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละ     

การเบิกจ่าย 
2557 57,350,000.00 57,350,000.00 100.00
2558 30,619,900.00 27,515,000.00 89.86

2559 41,600,500.00 41,349,000.00 99.40
2560 201,215,800.00 121,913,552.25 60.59
2561 61,896,600 - -

หมายเหตุ งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2560 จ้านวน 
107,000,000 บาท งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จ้านวน 76,828,300 บาท และงบกลาง 
รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
เมืองสมุนไพรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (สระแก้ว) งบประมาณ 17,387,500 บาท รวมทั้งสิ้น 
201,215,800 บาท

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐     ๔๕



เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว



ลักษณะทางกายภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

รัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน จึงได้ก้าหนดให้ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยได้มีการประกาศระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ. 2556 ขึ้น จนมาถึงรัฐบาลภายใต้การน้าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นว่าควรจะขับเคลื่อน 
และด้าเนินการเร่งด่วน จึงเร่งจัดให้ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีประกาศที่ 1/2558 ก้าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา จังหวัดตราด
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสระแก้ว โดยในส่วนของจังหวัดสระแก้วได้ด้าเนินการในพ้ืนที่ 4 ต้าบล ของ 2 อ้าเภอ
ได้แก่ ต้าบลผักขะ อ้าเภอวัฒนานคร ต้าบลบ้านด่าน, ต้าบลป่าไร่ และต้าบลท่าข้าม อ้าเภออรัญประเทศ
รวมพ้ืนที่ 207,500 ไร่ หรือคิดเป็น 332 ตร.กม.

ด้านศักยภาพและโอกาสของนักลงทุน

1) ต้าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความได้เปรียบ เพราะตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังและกรุงเทพฯมีจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านคลองลึก อ้าเภออรัญประเทศ ซึ่งถือเป็นประตูการค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา
ซึ่งปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ้าเภออรัญประเทศ มีมูลค่าการค้าชายแดน
ถึง 77,173.31 ล้านบาท สูงที่สุดของการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 64 ของมูลค่าการค้าชายแดน
ไทย - กัมพูชาทั้งหมดนอกจากนี้ จังหวัดสระแก้วยังตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ที่เชื่อมโยง กรุงเทพฯ -
สระแก้ว-พนมเปญ-โฮจีมินหซิ์ต้ี-วังเตา สามารถขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือหรือขนส่งสินค้าเข้าไปยังกรุงพนมเปญ
และเวียดนามตอนใต้ได้อย่างสะดวก

๒) จังหวัดสระแก้วมีชายแดนติดกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย  ของประเทศกัมพูชา ซึ่งรัฐบาลกัมพูชา
ได้มีการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมา 2 แห่ง คือ

๒.๑) ขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียง อยู่ห่างจากชายแดน 40 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 2,424 ไร่
โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ การแปรรูปสินค้าเกษตร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุน
ของนักลงทุนไทย เช่น โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า และกล่องใส่เครื่องประดับ

๒.๒) เขตเศรษฐกิจพิเศษ Sanco-Poipet อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง
กัมพูชากับญี่ปุ่น ในระยะแรกจะมีพื้นที่ 519 ไร่

๓) พ้ืนที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง เป็นแหล่งปลูกพืชพลังงาน ได้แก่ อ้อย , มันส้าปะหลัง  
และพืชผลทางการเกษตรจ้านวนมาก เหมาะส้าหรับอุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูป หรือส่งออก รวมถึง
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

๔) จังหวัดสระแก้วเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยจะเห็นได้จากกลุ่มปราสาทโบราณที่มีมากมาย
อยู่ทั่วจังหวัด เช่น ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทเขาน้อย เขารัง และช่องสระแจง บอกเล่าเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองของแผ่นดินในอดีตให้แก่คนรุ่นหลัง และยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ 
เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติตาพระยา

บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐     ๔๗



ความก้าวหน้าด้านการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ที่ ชื่อบริษัท สัญชาติ ยื่นค าขอ อนุมัติ ผลิตภัณฑ์
ก าลังการผลิต/

หน่วย

การจ้าง เงินลงทุน
ไทย ต่างชาติ (ล้านบาท)

1 บจก.ช็อคโกแลทเค้ก ต. ผักขะ อ.วัฒนานคร ไทย 12 พ.ค. 59 25 ก.ค. 59 ผลิตอาหารสัตว์ 20,000 ตัน 12 - 35

2 บจก.พลาสติคและหีบห่อไทย (มหาชน)
ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ

ไทย 29 มิ.ย. 59 3 ส.ค.59 บรรจุภัณฑ์พลาสติก 13,392 ตัน 200 1 728.752

3 บจก.ชูบุซึ (ประเทศไทย) ต.บ้านด่าน อ.
อรัญประเทศ

ญี่ปุ่น 
100%

5 ส.ค. 59 23 ส.ค. 59 ผลิตและจ้าหน่าย
ช้ินส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า

และช้ินส่วนยานยนต์
ประเภทฉนวนกัน

ความร้อน เก็บเสียง

276,400,000 

ชิ้น

215 8 515

4 บริษัท เอ็กซตรีมวิชช่ัน เอ็น จิเนียร่ิง จ้ากัด 
ต.ผักขะ อ.อรัญประเทศ

มาเลเซีย 14 ธ.ค. 59 15 พ.ค. 60 Metal parts 80 ตัน 36.8

รวมทั้งสิ้น 1,315.552

ที่มา : BOI ณ กันยายน 2560

แนวทางการพัฒนาและความคืบหน้าการด้าเนินงานในพื้นท่ี

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร

๑.๑) ด้านด่านศุลกากร มีโครงการรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ดังนี้

1) โครงการแก้ปัญหาหาจราจรของด่านพรมแดนบ้านคลองลึก วงเงินงบประมาณ 115 ล้านบาท
ในการก่อสร้างลานตรวจสินค้าด้วยระบบเครื่องเอ็กซเรย์ และลานจอดรถบรรทุกสินค้า เพ่ือเป็นการบรรเทา
และแก้ไขปัญหาจราจรแออัด บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ซึ่งเป็นปัญหาสะสมมานานตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกมีความคับแคบ ไม่สามารถขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติม อีกทั้ง เพ่ือให้สามารถ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

2) โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนบ้านคลองลึก วงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท และได้รับอนุมัติ
เงินทุนสนับสนุนภารกิจกรมศุลกากร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและออกแบบโครงการปรับปรุงอาคาร
ด่านพรมแดนคลองลึก (CIQ) จ้านวน 900,000 บาท เนื่องจากสภาพอาคารด่านพรมแดนมีความทรุดโทรม 
ซึ่งยังไม่เป็นมาตรฐานที่จะรองรับการขยายตัวทางการค้า และการท่องเที่ยว รวมทั้ง มิติด้านการอ้านวยความสะดวก
จึงจ้าเป็นต้องท้าการปรับปรุงพ้ืนที่ส้าหรับรองรับการให้บริการ เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากขึ้นต่อการให้บริการ
แก่ผู้เดินทางเข้าออกและการขนส่งสินค้าผ่านพรมแดน ตลอดจนต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน CIQ ณ ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก

3) โครงการด่านศุลกากรพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) วงเงินงบประมาณ 800 ล้านบาท 
(ผูกพัน 3 ปีงบประมาณ 2560-2562) เพ่ือเป็นการรองรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้โครงการ 
Greater Mekong Sub-region (GMS) ในเส้นทาง R.1 หรือ Southern Economic Corridor (SEC)
โดยจะต้องมีการก้าหนดพ้ืนที่ตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศ (Common Control Area : CCA)
และเพ่ือรองรับขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้พ้ืนที่มากพอสมควร ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกมีความคับแคบ และไม่สามารถ
ขยายพ้ืนที่เพ่ือรองรับได้

๔๘ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



4) โครงการด่านพรมแดนบ้านหนองเอ่ียน (อยู่ระหว่างด้าเนินการขอรับงบประมาณ) เพ่ือเป็นการรองรับ
การขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้โครงการ Greater Mekong Sub-region (GMS) ในเส้นทาง R.1
หรือ Southern Economic Corridor (SEC) โดยจะต้องมีการก้าหนดพ้ืนที่ตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ทั้งสองประเทศ (Common Control Area : CCA) และเพื่อรองรับขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการรวมตัว
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้พ้ืนที่
มากพอสมควร ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกมีความคับแคบ และไม่สามารถขยายพื้นที่เพ่ือรองรับได้

๑.๒ ) ด้านถนน เพื่อรองรับระบบคมนาคม และ Logistics ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วจึงมีแผนด าเนินการก่อสร้างถนนสายต่าง ๆ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนนอ้อมเมืองอรัญประเทศ ด้านทิศใต้ สายแยก ทล.33 – ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก
อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 15.425 กิโลเมตร งบประมาณ 935 ล้านบาท (ผลการด้าเนินงาน
65.84%)

- โครงการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 33 – อรัญประเทศ อ้าเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 329.85 ล้านบาท (ผลการด้าเนินงาน 30.81%)

- โครงการก่อสร้างถนนแยกทางหลวงหมายเลข 33- บ้านภูน้้าเกลี้ยง ต้าบลป่าไร่ อ้าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 93.28 ล้านบาท (ผลการด้าเนินงาน 58.10%)

- โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านป่าไร่ อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ระยะทาง 12.500 กิโลเมตร 

- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สก .3085 – บ้านป่าไร่ อ้าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 

- แผนงานโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน – สตึงบท โดยกรมทางหลวงได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงกับกรมการทหารช่าง กองทัพบก ในการก่อสร้างทางหลวงสายอรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา
(หนองเอ่ียน-สตึงบท) ระยะทาง 4.714 กม.และสะพานยาว 620 ม. งบประมาณ 670 ล้านบาท  (ในส่วนของงานถนน 
รวมพ้ืนที่ด่านฯ และสะพาน)

- แผนโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพ่ือสนับสนุนโลจิสติกส์จุดผ่อนปรนบ้านป่าไร่ ซึ่งจะด้าเนินการ
ในปี 2562-2564 ประกอบด้วย

• ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 348 ตอน อรัญประเทศ-แก้วเพชรพลอย ระยะทาง 6.21 กม. 
งบประมาณ 280 ล้านบาท
• ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 372 ตอน ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ ระยะทาง 4.581 กม. 
งบประมาณ 140 ล้านบาท
• ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 3446 ตอน ตลาดโรงเกลือ-ป่าไร่ระยะทาง 10.875กม. 
งบประมาณ 300 ล้านบาท

๑.๓) การคมนาคมระบบราง

การรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการด้าเนินการก่อสร้างทางรถไฟ  แก่งคอย -คลองสิบเก้า-
สุดสะพานคลองลึก
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๑.๔) ด้านระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า โดยจะสร้างสถานีไฟฟ้าเพ่ิมอีก 1 สถานี เงินลงทุน 617
ล้านบาท จะด้าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (จ้านวน 3 แปลง) ได้แก่ พ้ืนที่ตั้งด่านศุลกากร, พ้ืนที่ตั้งนิคม
อุตสาหกรรม และพ้ืนที่รองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมในอนาคต และมีแผนงานพัฒนาระบบจ้าหน่าย
22 kV. เพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

๑.๕) ด้านระบบประปา

การประปาส่วนภูมิภาคมีแผนพัฒนาระบบประปา ปัจจุบันก้าลังการผลิตอยู่ที่ 19,200 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะสามารถ
ใช้ได้ถึง ปี พ.ศ. 2561 โดยได้วางแผนให้มีก้าลังการผลิตอยู่ที่ 43,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมทั้งมีโครงการ
ปรับปรุงขยายในปี พ.ศ. 2559 เพ่ือที่จะสามารถใช้น้้าได้ถึงปี พ.ศ. 2569 โดยได้มีโครงการรองรับการประกาศ
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ้านวน 2 โครงการ ได้แก่

1) สร้าง mobile plant ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. งบประมาณ 66.2 ล้านบาท สัญญาเริ่ม 25 มิถุนายน 2559 -
19 มิถุนายน 2560 ขณะนี้มีผลการด้าเนินงานร้อยละ 61.23

2) สร้างสถานีผลิตน้้าที่อ่างเก็บน้้าพระปรง เพ่ือส่งไปที่อ้าเภออรัญประเทศ และอ้าเภอวัฒนานคร 
งบประมาณ 871 ล้านบาท สัญญาเริ่ม 26 มิถุนายน 2559-29 มิถุนายน 2560 ขณะนี้มีผล
การด้าเนินงานร้อยละ 63.43

๑.๖) ด้านการโทรศัพท์

TOT ได้มีการขยายโครงข่ายตามแนวชายแดนแล้ว ซึ่งท้าให้มีความพร้อม   ในการให้บริการสัญญาณโทรศัพท์
และสามารถรองรับทุกความเร็ว (Speed) ที่ผู้รับบริการร้องขอ
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๒. ด้านแรงงาน และสาธารณสุข

2.1) ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้วได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข
และความมั่นคง ที่อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (บริเวณตลาดอินโดจีน) เลขที่ ๕๕๕/๒๘๓ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว การสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยมีภารกิจเพ่ือพิจารณา
ออกใบอนุญาตท้างานให้แก่คนต่างด้าวที่เข้ามาท้างานตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  คนต่างด้าวที่เข้ามาท้างาน
ในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล  และคนต่างด้าวที่เข้ามาท้างานตามกฎหมายพิเศษ

2.2) ด้านการสาธารณสุข มีหน่วยบริการประเภทโรงพยาบาล จ้านวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.อรัญประเทศ, 
รพ.วัฒนานคร และ รพร.สระแก้ว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนต้าบลจ้านวน 6 แห่งซึ่งในปีงบประมาณ 
2560 รพ.สต.ป่าไร่, รพ.สต.บ้านโรงเรียน  และ รพ.สต.อรัญประเทศ ได้รับอนุมัติอาคาร 3 ชั้น /รถรับส่ง PT
ส่วน รพ.สต.ที่เหลือ อยู่ในขั้นตอนการเสนอขอและเตรียมจัดบริการด้านอาชีวอนามัย ส้าหรับการเฝ้าระวัง
โรคและภัยสุขภาพ ได้มีการฝึกอบรมให้กับ อสม. ผู้น้าในเขต SEZ จ้านวน 25 คน และในเครือ 20 คน 
พร้อมทั้งได้เตรียมพัฒนาระบบการจัดบริการ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านสารเคมี ภัยจากโรงงาน การพัฒนา
ด้านควบคุมโรคติดต่อ ภายในประเทศให้ผ่านกฎอนามัยระหว่างประเทศต่อไป

๓. ด้านสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการพื้นท่ี และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

๓.๑) การให้สิทธิประโยชน์ท้ังท่ีเป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี

ปัจจุบันเอกชนขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้แล้ว โดย BOI มีประกาศนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ระดับสูงสุด ผ่อนปรนเงื่อนไขส้าหรับ SMEs ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และก้าหนดกิจการเป้าหมายส้าหรบัการลงทุนในโครงการที่ไม่ได้รับการส่งเสรมิจาก BOI มีการลดอัตราภาษีเงินได้
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งมีการผ่อนปรน
เงื่อนไขการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน และการจัดสินเชื่อเพ่ือการลงทุน

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (BOI)

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 8 ปี
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพ่ิมอีก 5 ปี
• หักค่าขนส่งไฟฟ้า และประปา 2 เท่า 10 ปี 
• หักค่าติดตั้งสิ่งอ้านวยความสะดวกได้ร้อยละ 25
• ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพ่ือส่งออก

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (BOI)

• น้าคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือ ผู้ช้านาญการเข้ามาท้างานได้
• น้าคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
• ส่งออกเงินตราต่างประเทศได้ 
• ผ่อนผันแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
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• ยกเว้นอากรขาเข้า
• ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม
• ยกเว้นภาษีสรรพสามิต
• ยกเว้นอากรขาออก

สิทธิประโยชน์ทีไ่ม่เกี่ยวกับภาษีอากรในพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

• อนุญาตให้คนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือ ผู้ช้านาญการ เข้ามาท้างานในนิคมฯ และอนุญาตให้ครอบครัว
และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะอยู่ในราชอาณาจักร
• ส่งออกเงินตราต่างประเทศได้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

๓.๒) ความคืบหน้าการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ครม. ได้มีมติเห็นชอบการลงทุนเพ่ือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของการนิคม
สระแก้ว ภายใต้วงเงินงบประมาณ 700 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณปี 2560 จ้านวน 140 ล้านบาท 
และปี 2561 จ้านวน 560 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษก่อสร้างโครงการนิคม
อุตสาหกรรมสระแก้ว ระยะที่ 1 โดยงบประมาณของ กนอ. จ้านวน 100.64 ล้านบาทอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) บนพื้นที่ประมาณ 660 ไร่ ในเขตพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

๓.๓) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS)

เพื่อเป็นการอ้านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนในลักษณะเชิงรุก จังหวัดสระแก้วจึงจัดตั้งศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service) ซึ่งเน้นการให้บริการด้านการค้าการลงทุน รวมถึงด้านแรงงาน
สาธารณสุขและความมั่นคง ที่รวดเร็วและครบวงจร นักลงทุนสามารถติดต่อหลายหน่วยงานได้ในที่เดียว    
เป็นศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จในการให้ข้อมูลและประสานการด้าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอ
ใบอนุญาตต่าง ๆ  โดยศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
สระแก้ว ต้าบลท่าเกษม อ้าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว



๕๓ บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๔. ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
- วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “เดินหน้า...เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษของไทย” ภายใต้โครงการ Open House เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานจ้านวนมาก โดยมีผู้ประกอบการที่มีความสนใจ
จะลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จ้านวนหลายราย

- วันที่ 2 มิถุนายน 2559 จังหวัดสระแก้วได้จัดโครงการ “ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน
ผู้มีความสนใจลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีคุณอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต กับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 300 คน ซึ่งภายในงานได้มีการเสวนาพิเศษ 
“กลยุทธ์การน้าธุรกิจ   สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” อีกด้วย ท้าให้มีผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะลงทุน
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเป็นจ้านวนมาก

ปัญหา/อุปสรรคในการด้าเนินงาน

1) การขาดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับทุกภาคส่วน เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่
และยังส่งผลกระทบต่อประชาชนและวิถีการด้าเนินชีวิตของชุมชนเป็นวงกว้าง

2) การขาดการจัดระเบียบพ้ืนที่และการลงทุนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจุบันในพ้ืนที่ยังมีการลงทุน
ไม่มากเท่าที่ควร

3) การบริหารจัดการและการมอบอ้านาจให้หน่วยงานในพ้ืนที่ อนุมัติ อนุญาต ในการด้าเนินการต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ เนื่องจากปัจจุบันการด้าเนินการดังกล่าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วยังต้องผ่านความเห็น
จากหน่วยงานในส่วนกลางทั้งสิ้น

ข้อเสนอแนะ

1) ควรมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการด้าเนินงาน และประสานงานกับทุกภาคส่วน หรือมีการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงานให้ประจ้าอยู่ในพื้นที่

2) หน่วยงานส่วนกลางควรพิจารณาเรือ่งการมอบอ้านาจให้สามารถ อนุมัติ อนุญาต ในการด้าเนินการต่าง ๆ
ในพ้ืนที่ตามกรอบอ้านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้ผู้บริหารในพ้ืนที่ แล้วรายงานส่วนกลางทราบในล้าดับต่อไป




