จังหวัดสระแก้ว

ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้้าตกสวย
มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย – เขมร
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จังหวัดสระแก้ว
๑. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระแก้ว
๑.๑ ประวัติความเป็นมา
ชื่อ “จั งหวัดสระแก้ว ” มีที่มาจากชื่อสระน้้าโบราณในพื้นที่อ้าเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งมีอยู่
2 สระ โดยในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ. 2324 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช
เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพยกไปตีประเทศกัมพูชา (เขมร) ได้แวะพักกองทัพ
ที่บริเวณสระน้้าทั้งสองแห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้้าจากสระใช้ส อย ได้ขนานนามสระทั้งสองว่า "สระแก้ว
สระขวัญ" และได้น้าน้้าจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้้าพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้้าบริสุทธิ์
“สระแก้ว” เดิมมีฐานะเป็นต้าบล ซึ่งสมัยก่อนทางราชการได้ตั้งเป็นด่านส้าหรับตรวจคน
และสินค้า เข้า-ออก มีข้าราชการต้าแหน่งนายกองท้าหน้าที่เป็นนายด่าน จนถึงปี พ.ศ.2452 ทางราชการจึง
ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอ้าเภอ ชื่อว่า "กิ่งอ้าเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ในการปกครองของอ้าเภอกบินทร์บุรี ต่อมาเมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอ้าเภอ ชื่อว่า "อ้าเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ใน
การปกครอง ของจังหวัดปราจีนบุรี และต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัด
สระแก้วขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน
2536 เป็นผลให้ “จังหวัดสระแก้ว ” ได้เปิดท้าการใน วันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยเป็นจังหวัดที่ 74
ของประเทศไทย
“จังหวัดสระแก้ว” มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับ 4,000 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่-ยุคโลหะ
โดยมีการค้นพบวัตถุโบราณที่บ้านโคกมะกอก ต้าบลเขาสามสิบ อ้าเภอเขาฉกรรจ์ ในยุคต่อมาก็มีการค้นพบ
โบราณ วัตถุอีก เช่น ที่อ้าเภออรัญประเทศและเขตอ้าเภอตาพระยา แสดงหลักฐานว่าสระแก้วเคยเป็นชุมชน
ส้าคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคเจนละทวารวดี มีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง และมีกษัตริย์
หรือผู้ครองเมืองนับถือศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย ดังจะเห็นได้จาก โบราณสถานและจารึก
รูปอักษรปัลลวะต่าง ๆ ที่ปรากฏที่ปราสาทเขาน้อย เขตอ้าเภออรัญประเทศ ซึ่งถือกันว่าเป็นหลักฐานบันทึก
ศักราชที่เก่าที่สุดในกลุ่มจารึกรุ่นแรกที่พบในประเทศไทย สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช 1180
นอกจากนี้ยังพบหลักฐานความเจริญของอารยธรรมขอมระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15-16
ในแถบนี้อย่างมากมาย มีทั้งปราสาทอิฐ ปราสาทหิน เตาเผาเครื่องถ้วย และคูเมืองโบราณที่ยังหลงเหลือ
ร่องรอยปรากฏในปัจจุบัน เช่น จารึกพบที่ปราสาทสด็อกก็อกธมอีก 2 หลัก ซึ่งในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15
ปราสาทสด๊อกก๊อกธมได้ถูกสร้างขั้นเพื่อเป็นเทวสถานของพระศิวะ ดังข้อความในจารึกสด็อกก็อกธมหลักที่ 1
ได้กล่ าวถึงว่าในปีพุทธศักราช 1480 พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 โปรดให้น้าศิลาจารึกมาปักไว้ที่ปราสาท
สด็ อกก็อกธม เพื่อประกาศห้ ามเรี ยกข้าของเทวสถานแห่ งนี้ ไปใช้ในกิจการอื่น แต่ให้ข้าของเทวสถาน
ได้บ้ารุงรักษาและบูชาพระศิวลึงค์หรือรูปเคารพ ซึ่งได้ประดิษฐานอยู่ ณ เทวสถานสด็อกก็อกธมนี้ตลอดไป
ส่วนจารึกอีกหลักหนึ่งได้กล่าวสรรเสริญ พระเจ้าอาทิตยวรมันที่ 2 ซึ่งได้ทรงบูรณะโบราณสถานแห่งนี้
จนส้าเร็จ พร้อมจารึกที่เกี่ยวกับอารยธรรม และศาสนา เป็นต้น
จากจารึ ก และโบราณสถานที่ พ บนี้ สามารถบ่ ง บอกให้ ท ราบถึ ง ระบบการปกครองของ
อาณาจักรขอมโบราณบนผืนแผ่นดินสระแก้วแห่งนี้เปรียบเสมือนมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพชนที่ มีคุณค่า
เป็นคุณประโยชน์ต่อการศึกษายิ่ง

~๒~
๑.๒ ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ
237 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 7,195.436 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 4,496,962 ไร่ มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัด ใกล้เคียง ดังนี้
o ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอ้าเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
o ทิศใต้
ติดต่อกับ อ้าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
o ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
o ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ อ้าเภอกบินทร์บุรี อ้าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอ้าเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
แผนภูมิที่ตั้งและอาณาเขต

๑.๓ ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 36.371 เมตร (บริเวณ
วัดสระแก้ว ต้าบลสระแก้ ว อ้าเภอเมืองสระแก้ว ) บริเวณทิศตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัด เป็นที่ราบสูง
คล้ายกับพื้นที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สภาพพื้นที่ดังกล่าวเหมาะต่อการปลูก
พืช ไร่ ยกเว้ น บริ เ วณรอยตะเข็ บ ติ ด ต่ อ กั บ ประเทศกั ม พู ช า ซึ่ ง เป็ น บริ เ วณปุ า ทึ บ มี เ ทื อ กเขากั้ น พรมแดน
และพื้ น ที่ ใ นเขตอ้ า เภอวั ฒ นานคร ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น สั น กั้ น น้้ า โดยทางทิ ศ ตะวั น ตก น้้ า จะไหลลงสู่
อ้าเภอเมืองสระแก้ว ส่วนทางด้านทิศตะวันออกน้้าจะไหลลงสู่อ้าเภออรัญประเทศและประเทศกัมพูชา

~๓~
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปของจังหวัดสระแก้วจะมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และค่อนข้าง
หนาวในฤดูหนาว โดยปกติฤดูฝนยาวนานถึง 6 เดือน สภาพภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล
ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน
ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม

๑.๔ การเมืองการปกครอง
- จังหวัดสระแก้วแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น 9 อ้าเภอ 58 ต้าบล 731 หมู่บ้าน
โดยมีอ้าเภอดังนี้ อ้าเภอเมืองสระแก้ว อ้าเภอคลองหาด อ้าเภอตาพระยา อ้าเภอวังน้้าเย็น อ้าเภอวัฒนานคร
อ้าเภออรัญประเทศ อ้าเภอเขาฉกรรจ์ อ้าเภอโคกสูง และอ้าเภอวังสมบูรณ์ การปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 16 แห่ง (3 เทศบาลเมือง 13 เทศบาลต้าบล)
และองค์การบริหารส่วนต้าบล 49 แห่ง
- สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระแก้ว มีจ้านวน 1 คน คือ พันต้ารวจเอกพายัพ ทองชื่น
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ มีจ้านวน 1 คน คือ นายเสนาะ เทียนทอง
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต มีจ้านวน 3 คน ได้แก่
นายฐานิสร์ เทียนทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 (อ้าเภอเมืองสระแก้ว, อ้าเภอเขาฉกรรจ์
และอ้าเภอวังน้้าเย็น (เฉพาะต้าบลทุ่งมหาเจริญ))
นางสาวตรีนุช เทียนทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 (อ้าเภอวังสมบูรณ์, อ้าเภอคลองหาด,
อ้าเภอวัฒนานคร (ยกเว้นต้าบลแซร์ออ และต้าบลช่องกุ่ม) และอ้าเภอวังน้้าเย็น (ยกเว้นต้าบลทุ่งมหาเจริญ))
นายสรวงศ์ เทียนทอง เขตเลือกตั้งที่ 3 (อ้าเภออรัญประเทศ, อ้าเภอตาพระยา,
อ้าเภอโคกสูง และอ้าเภอวัฒนานคร (เฉพาะต้าบลแซร์ออ และต้าบลช่องกุ่ม))

๑.๕ ประชากร
จังหวัดสระแก้วมีประชากรทั้งสิน้ 546,782 คน เป็นชาย 274,827 คน หญิง 271,955 คน
จ้านวนชายคิดเป็นร้อยละ 50.26 ของประชากรทั้งหมด จ้านวนหญิงคิดเป็นร้อยละ 49.74 ของประชากร
ทั้งหมด (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2555)
ประชากรในจังหวัดสระแก้วส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานทั้งสิ้น 582 แห่ง
แยกเป็น วัดจ้านวน 344 แห่ง และส้านักสงฆ์จ้านวน 238 แห่ง
ส้าหรับการประกอบอาชีพประชากรในจังหวัดสระแก้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูก
และเลี้ยงสัตว์

๑.๖ คาขวัญประจาจังหวัดสระแก้ว
ชายแดนเบื้องบูรพา
ป่างามน้าตกสวย
มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ
ย่านการค้าไทย – เขมร

~๔~
๑.๗ ตราประจาจังหวัดสระแก้ว

1. ด้านหลังเป็นภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ
2. ตอนกลางเป็นภาพโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู
3. ด้านหน้าเป็นภาพพระพุทธรูปปางสรงน้้าฝน ประทับยืนบนดอกบัว
4. ด้านหลังสุดเป็นสระน้้ามีดอกบัว
คาอธิบาย
1. ภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ หมายถึง การที่จังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ทางทิศบูรพา
2. ภาพโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู เป็นโบราณสถานที่ส้าคัญในเขตจังหวัดสระแก้ว
3. ภาพพระพุทธรูปปางสรงน้้าฝน ประทับยืนบนดอกบัว เป็นพระพุทธรูปที่จะสร้างเป็นพระพุทธรูปประจ้าจังหวัด
สูง 2,536 กระเบียด (16.1036 เมตร) เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นนิมิตรหมายแห่งความชุมชื่น ร่มเย็น

๑.๘ ดอกไม้และต้นไม้ประจาจังหวัดสระแก้ว
ดอกไม้ประจาจังหวัด
ดอกแก้ว

ต้นไม้ประจาจังหวัด
มะขามป้อม

๑.๙ แหล่งท่องเที่ยว
-

- อุทยานแห่งชาติปางสีดา
น้้าตกปางสีดา
น้้าตกผาตะเคียน
น้้าตกแควมะค่า
สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ อ่างเก็บน้้าท่ากระบาก

- อ่างเก็บน้้าพระปรง
- ปราสาทสด๊กก๊อกธม
- ปราสาทเขาน้อยสีชมพู
- ละลุ
ตลาดโรงเกลือ

~๕~
๑.๑๐ สินค้าและของฝากที่สาคัญ
- เครื่องจักรสานหุ้มเซรามิก
ข้าวหลามวัฒนานคร
ผลิตภัณฑ์จากไม้
ผ้าทอมือหันทราย
แตงแคนตาลูป
ชมพู่คลองหาด

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)
ในปี 2553 จังหวัดสระแก้ว มีมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จ้านวน ๓๗,๙๘๙ ล้านบาท
อัตราการขยายตัวเท่ากับร้อยละ ๔.๐๖ ถือว่าเป็นล้าดับที่ ๖ ของภาคตะวันออก และล้าดับที่ ๕๕ ของประเทศ
มีสาขาการผลิตที่ส้าคัญ คือ สาขาเกษตรกรรม สาขาการขายส่ง ขายปลีก และสาขาอุตสาหกรรม ตามล้าดับ
ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว ๖๙,๐๙๑ บาท/ปี คิดเป็นล้าดับที่ ๘ ของภาคตะวันออก และเป็นล้าดับที่ ๕๑
ของประเทศ
ตารางที่ ๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ้าปี ปี 2550 - 2553
จังหวัดสระแก้ว
พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
๒๙,๘๓๕
๓๒,๓๙๘
๓๓,๓๕๓
๓๗,๙๘๙
ณ ราคาประจ้าปี (หน่วย : ล้านบาท)
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
๑๐.๔๙
๑.๕๔
๑.๕๙
๔.๐๖
รายได้เฉลี่ย/คน/ปี (บาท)
๕๖,๐๙๒
๖๐,๒๕๓
๖๑,๓๔๐
๖๙,๐๙๑

40,000
35,000
30,000

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระแก้ว ณ ราคาประจาปี
ปี 2550-2553 (หน่วย:ล้านบาท)

37,989

29,835

32,398

33,353

ปี ๒๕๕๑

ปี ๒๕๕๒

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

ปี ๒๕๕๐

ปี ๒๕๕๓

~๖~

-

โครงสร้างการผลิตของจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2553
พิจารณาจากมูลค่าเพิ่ม (ร้อยละ)
เกษตรกรรม มูลค่าเพิ่ม เท่ากับ 11,241 ล้านบาท (30%)
การขายส่ง ขายปลีก มูลค่าเพิ่ม เท่ากับ 9,702 ล้านบาท( 25 %)
อุตสาหกรรม มูลค่าเพิ่ม เท่ากับ 4,630 ล้านบาท (12%)
อื่นๆ มูลค่าเพิ่ม เท่ากับ 12,417 ล้านบาท (33%)

อืน่ ๆ
12,417
33%

โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระแก้ว ปี 2553
ภาคเกษตร
11,241
30%

การค้าส่ ง ค้าปลีก
9,702
25%

อุตสาหกรรม
4,630
12%

2.๒) ด้านการเกษตร
จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ท้าการเกษตรทั้งหมดจ้านวน ๒,๓๔๐,๐๙๓ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๒
ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
๒.๒.๑) พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าวนาปี มันส้าปะหลั ง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์
ยูคาลิปตัส พืชผัก และผลไม้ ส้าหรับผลไม้ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ แคนตาลูป ชมพู่ มะม่วง มะละกอ ล้าไย กระท้อน
เงาะ เป็นต้น
ตารางที่ ๒ พื้นที่เพาะปลูก และผลผลิต ของพืชเศรษฐกิจหลัก ปี 2554
พืชเศรษฐกิจ
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)
ข้าวนาปี
มันส้าปะหลัง
อ้อยโรงงาน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

883,562
658,380
277,602
125,910

381,891
2,150,071
2,354,270
97,566

440
4,055
10,812
809

~๗~
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี ๒๕๕๔
(หน่วย : ไร่)
125,910 , 6%
277,602 ,
14%

ข้าวนาปี
มันสาปะหลัง
อ้อยโรงงาน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

886,562 ,
46%
658,380 ,
34%

๒.๒.๒) สั ต ว์เ ศรษฐกิ จ หลัก ได้ แก่ โคเนื้ อ ซึ่งมีการเลี้ ย งมากที่สุ ดที่อ้าเภอตาพระยา
อ้าเภออรัญประเทศ และอ้าเภอวัฒ นานคร โคนม เลี้ยงมากที่สุดที่อ้าเภอวังน้้าเย็น และอ้าเภอวัง สมบูรณ์
นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร กระบือ แพะ เป็นต้น
ตารางที่ ๓ จ้านวนสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดจ้าแนกเป็นรายอ้าเภอ (หน่วย : ตัว)
อ้าเภอ

โคเนื้อ

โคนม

กระบือ

สุกร

ไก่

เป็ด

แพะ

แกะ

เมืองสระแก้ว

1,933

279

1,071

34,730

730,549

488,001

94

2

คลองหาด

5,526

3,376

122

3,857

117,201

5,488

463

0

ตาพระยา

15,203

0

2,915

1,849

66,929

14,940

10

0

วังน้้าเย็น

1,737

14,844

208

2,999

309,203

17,605

140

0

วัฒนานคร

11,519

720

4,768

8,389

158,658

10,997

189

2

อรัญประเทศ

13,432

111

1,504

3,178

167,936

27,187

850

159

เขาฉกรรจ์

3,407

4,157

854

8,084

53,803

4,466

77

0

โคกสูง

4,069

0

1,454

1,981

47,340

6,657

3

0

วังสมบูรณ์

2,239

9,829

143

1,159

54,996

23,521

28

6

รวม

59,065

33,316

1,854

169

13,039 66,226 1,706,615 598,862

**ที่มา : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ 14 พ.ย. ๒๕๕๕)

~๘~
๒.๓) ด้านการค้าชายแดน
ส้ าหรั บการค้ าชายแดนของไทยด้ านกั มพู ชา การน้ าเข้ าและส่ งออกสิ นค้ าจะต้ องผ่ านพิ ธี การ
ศุลกากร โดยมีจุดผ่านแดนที่ส้าคัญ ๔ จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ้าเภออรัญประเทศ และจุดผ่อนปรน
การค้าชั่วคราวอีก 3 จุด คือ
- จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน-บ้านกิโล ๑๓ ระหว่างอ้าเภอคลองหาด กับอ้าเภอส้าเภาลูน
จังหวัดพระตะบอง
- จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ-มาลัย ระหว่างอ้าเภออรัญประเทศ กับอ้าเภอมาลัย จังหวัด
บันเตียเมียนเจย
- จุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยา-บึงตากวน ระหว่างอ้าเภอตาพระยา กับอ้าเภอทมอพวก
จังหวัดบันเตียเมียนเจย
ส้าหรับการค้าชายแดนในปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระแก้วถือว่ามีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดจากทั้ง ๗
จั งหวั ดที่ มี อาณาเขตติ ดต่ อกั บประเทศกั มพู ช า (บุ รี รั มย์ สุ ริ นทร์ ศรี ส ะเกษ อุ บลราชธานี จั นทบุ รี ตราด
และสระแก้ว) โดยในปี ๒๕๕๔ มีมูลค่าการค้าชายแดน รวมทั้งสิ้ น ๓๙,๑๘๒.๑๙ ล้ านบาท มูลค่าการส่ งออก
๓๔,๐๖๙.๑๒ ล้านบาท และมูลค่าการน้าเข้า ๕,๑๑๓.๐๗ ล้านบาท ได้ดุลการค้า ๒๘,๙๕๖.๐๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี ๒๕๕๓ จ้านวน ๖,๕๔๖.๔๕ ล้านบาท (ปี ๒๕๕๓ มีมูลค่าการค้าชายแดน จ้านวน ๓๒,๖๓๕.๗๔ ล้านบาท)
๒.๓.๑) สินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ เครื่องยนต์ อะไหล่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ผ้าพิมพ์/ผ้าทอ
ผ้าถัก/รถไถนา/อะไหล่/โครงเครื่องมือใช้ในการเกษตร/อาหารสัตว์/ปุ๋ย/เคมี/ยูเรีย/ชีวภาพ ยางใน/นอกรถยนต์
ทุกชนิด/รถยนต์/รถบรรทุก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
๒.๓.๒) สินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ เศษเหล็ก ถังแก๊ส/แท้งค์เปล่า/ไอโซแท้งค์ เศษอลูมิเนียม
มั น ส้ า ปะหลั ง สด/ชิ้ น /ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เศษทองแดงและข้ า วของท้ า ด้ ว ยทองแดง เศษตะกั่ ว เศษกระดาษ
อาหารสุนัข เสื้อผ้าส้าเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม ถ่านไม้ฯลฯ
ตารางที่ ๔ มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างปี 2550 – 2554
ปี พ.ศ.
มูลค่าการค้ารวม
มูลค่าการส่งออก
มูลค่าการนาเข้า
ดุลการค้า
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
๒๕๕๐
๑๙,๒๒๔.๑๘
๑๗,๘๗๐.๓๕
๑,๓๕๓.๘๓
๑๖,๕๑๖.๕๒
๒๕๕๑
๒๘,๙๐๗.๔๔
๒๖,๗๔๙.๘๕
๒,๑๕๗.๕๙
๒๔,๕๙๒.๒๖
๒๕๕๒
๒๓,๓๙๖.๐๔
๒๑,๔๕๖.๕๙
๑,๙๓๙.๔๕
๑๙,๕๑๗.๑๔
๒๕๕๓
๓๒,๖๓๕.๗๔
๒๘,๘๙๕.๗๖
๓,๗๓๙.๙๘
๒๕,๑๕๕.๗๘
๒๕๕๔
๓๙,๑๘๒.๑๙
๓๔,๐๖๙.๑๒
๕,๑๑๓.๐๗
๒๘,๙๕๖.๐๕

~๙~
มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างปี 2550 – 2554 (หน่วย : ล้านบาท)
45,000
40,000
35,000

มูลค่าการ
ส่งออก

30,000
25,000

มูลค่าการ
นาเข้า

20,000
15,000

มูลค่าการค้า
รวม

10,000

5,000
ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

๒.๔) ด้านการลงทุนและอุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ข้อมูล ณ ธ.ค.๕๔) จังหวัดสระแก้ว มีโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น ๔๘๙
แห่ง มีเงินลงทุน ๑๒,๒๘๙,๑๔๙,๘๙๔ บาท จ้านวนคนงาน ๑๒,๖๙๑ คน โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุน
มากที่สุด ๓ ล้าดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น การสีข้าว การผลิตมันเส้น อบพืชและไซโล ๙๕
โรงงาน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน ๓๐ โรงงาน อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น
แปรรูปไม้ ๒๖ โรงงาน ส้าหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรม
ขนส่ง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมพลาสติก
ตารางที่ ๕ ข้อมูลและสถิติจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสระแก้ว ปี 2550-2554
จานวนโรงงาน
จานวนเงินลงทุน
จานวนคนงาน
ปี พ.ศ.
(แห่ง)
(บาท)
(คน)
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔

๔๐๖
๔๒๖
๔๔๙
๔๖๔
๔๘๙

๗,๕๙๔,๘๓๘,๔๖๒
๘,๖๘๘,๕๙๑,๐๒๔
๘,๙๗๑,๖๕๓,๕๖๔
๑๐,๑๖๘,๐๕๓,๘๘๒
๑๒,๒๘๙,๑๔๙,๘๙๔

๑๑,๑๘๙
๑๑,๔๒๘
๑๑,๖๑๖
๑๒,๐๕๑
๑๒,๖๙๑

~ ๑๐ ~
จานวนโรงงานอุตสาหกรรม จานวนเงินลงทุน และจานวนคนงาน ปี 2550-2554 จังหวัดสระแก้ว
14,000
11,189

12,000
10,000
8,000

7,594.84

11,428

12,691
12,051 12,289.15

11,616

8,688.59 8,971.65

10,168.05

จ้านวนเงินลงทุน
(ล้านบาท)

6,000
4,000
2,000
0

จ้านวนโรงงาน
อุตสาหกรรม (แห่ง)

406

426

449

ปี 2550 ปี 2251
ปี 2552

464

ปี 2553

489

จ้านวนคนงาน (คน)

ปี 2554

๒.๕) การเงินและการธนาคาร
ประกอบด้วยธนาคารและสถาบันการเงินที่ส้าคัญ จ้านวน 37 แห่ง
๒.๖) การคมนาคม
การเดิน ทางจากกรุ ง เทพฯ มาจัง หวัด สระแก้ว สามารถเดิ นทางโดยรถยนต์ รถโดยสาร
ประจ้าทาง และรถไฟ ดังนี้
๒.๖.1) รถยนต์ สามารถใช้เส้นทางได้ 4 เส้นทาง ได้แก่
- จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางสายพหลโยธินมาถึงรังสิต แล้วให้ชิดซ้ายโดยใช้สะพานวงแหวนข้าม
มาลงที่เส้นทางหมายเลข 305 ผ่านอ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จากนั้นเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 33
ผ่านอ้าเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทางประมาณ 214 กิโลเมตร
- จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 แล้วเลี้ยวขวาที่แยกหินกองไปตามทางหลวง
หมายเลข 33 ผ่านจังหวัดนครนายก อ้าเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทางประมาณ 245
กิโลเมตร
- จากกรุ งเทพฯ ใช้เส้ นทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี ผ่ านจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากนั้น ใช้เส้น ทางไปอ้าเภอพนมสารคาม ถึงกิโลเมตรที่ 35 ให้ เลี้ ยวขวาไปทางอ้าเภอกบินทร์บุรี โดยใช้
เส้นทางหมายเลข 304 ถึงกิโลเมตรที่ 95 ให้ เลี้ยวขวา เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 33 ไปจนถึงจังหวัด
สระแก้ว ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร
- จากกรุ งเทพฯ ใช้เส้ นทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี ผ่ านจังหวัด ฉะเชิงเทรา
จากนั้น ใช้เส้ นทางไปอ้าเภอพนมสารคาม ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิ นซ้อน ประมาณกิโ ลเมตรที่ 54
จะมี ท างแยกขวาไปจั ง หวั ด สระแก้ ว โดยไปตามทางหลวงหมายเลข 359 อี ก ประมาณ 65 กิ โ ลเมตร
ถึงจังหวัดสระแก้ว
๒.๖.๒) รถโดยสารประจาทาง บริษัท ขนส่ง จ้ากัด มีบริการรถโดยสารประจ้าทาง ออกจาก
สถานีขนส่งหมอชิต และสถานีขนส่งเอกมัยทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

~ ๑๑ ~
๒.๖.๓) รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการขบวนรถโดยสารสายกรุงเทพฯ-สระแก้วอรัญประเทศ วันละ 2 ขบวน ขบวนแรกออกจากกรุงเทพฯ 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. ถึ ง สระแก้ ว เวลา 07.26 น. และถึ ง กรุ ง เทพฯ เวลา 11.30 น. ขบวนที่ ส อง
จากอรัญประเทศ เวลา 13.35 น. ถึงสระแก้ว เวลา 14.37 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.30 น.

๓. สภาพทางสังคม
๓.๑) ด้านคุณภาพชีวิต
๓.๑.๑) ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๔ ซึ่งจัดเก็บทุกครัวเรือน
ในเขตพื้ น ที่ ช นบทในจั ง หวั ด สระแก้ ว จ้ า นวน ๘๒๓๕๒ ครั ว เรื อ น ๗๑๒ หมู่ บ้ า น ๕๗ ต้ า บล ๙ อ้ า เภอ
ในภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) รายตัวชี้วัด จ้านวน ๖ หมวด
๔๒ ตัว ชี้วัด ตัว ชี้วัดที่บ รรลุ เปู าหมายความจ้าเป็นพื้นฐาน จ้านวน ๒๔ ตัว ชี้วัด และตัว ชี้วัดที่ยังไม่บ รรลุ
เปูาหมายตามเกณฑ์ จปฐ. ที่ควรให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาเป็นล้าดับต้นของจังหวัดสระแก้ว จ้านวน
๑๘ ตัวชี้วัด ดังนี้
ตารางที่ ๖ ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเปูาหมายตามเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕๔
ตัวชี้วัดที่
เกณฑ์วัด
จ้านวนต้องแก้ไข
26 เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ไม่ได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
27 คน
เทียบเท่า และยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ
18 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
461 ครัวเรือน
20 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
290 ครัวเรือน
32 คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา
807 คน
5
เด็กแรกเกิดได้กนิ นมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 4 เดือนแรกติดต่อกัน
147 คน
35 คนอายุ 6 ปีขึ้นไปทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
141 ครัวเรือน
41 คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน
161 ครัวเรือน
24 เด็กอายุ 6-15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
2 คน
14 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร
59 ครัวเรือน
19 ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี
13 คน
6
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
2 คน
7
เด็กอายุ 6-15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
4 คน
10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู้ในการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม
28 ครัวเรือน
36 คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน
2 คน
37 คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน
2 คน
21 ครอบครัวมีความอบอุ่น
31 ครัวเรือน
27 คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
86 คน
28 คนในครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ครั้ง
15 คน

~ ๑๒ ~
๓.๑.๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิต (กชช.๒.ค)
จากผลการส้ารวจข้อมูล กชช.๒ ค. ปี ๒๕๕๔ ของจังหวัดสระแก้ว จ้านวนหมู่บ้าน
ที่ส้ ารวจทั้ งสิ้ น ๗๑๒ หมู่ บ้ า น ๘๒,๓๕๒ ครั ว เรือ น ราษฎร ๓๐๒,๖๒๒ คน (ชาย ๑๕๒,๓๒๔ คน หญิ ง
๑๕๐,๒๘๙ คน) จ้ านวน ๓๑ ตัวชี้วัด ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดที่จะท้าให้ทราบถึงสภาพทั่วไปซึ่งเกี่ยวข้องต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมของจังหวัดสรุปไดว่า ตัวชี้ วัดที่เป็นปัญหามาก
ที่สุด ๓ อันดับแรกของจังหวัดสระแก้ว คือ อันดับ ๑ การเข้าถึงแหล่งทุนของชุ มชน ๒๗๘ หมู่บ้าน (ร้อยละ
๓๙.๐๔) อันดับ ๒ คุณภาพน้้า ๒๔๓ หมู่บ้าน (ร้อยละ ๓๔.๑๓) และอันดับ ๓ คุณภาพดิน ๒๑๕ หมู่บ้าน
(ร้อยละ ๓๐.๒๐) จากการส้ารวจ ๗๑๒ หมู่บ้าน มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่ง จ้านวน – หมู่บ้านเร่งรัด
พัฒนาอันดับสอง จ้านวน ๒๕ หมู่บ้าน และหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับสาม จ้านวน ๖๘๗ หมู่บ้าน

๓.๒ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากข้อมูล ผลส้ ารวจสถานการณ์ทางสั งคมของผู้ แทนและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสระแก้ว ของส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
พบว่า ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจาก
สาธารณภัยในรอบปี (ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและมนุษย์ ) รองลงมาเป็นปัญหาประชาชนได้ รับอุบัติเหตุ
จากยานพาหนะ และปัญหาประชาชนถูกลักทรัพย์ /ชิงทรัพย์ /ถูกท้าลายทรัพย์สิน ส้าหรับข้อมูลการจับกุม
ผู้กระท้าผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2555 มีดังนี้
ตารางที่ ๗ สถิติข้อมูลการจับกุมผู้กระท้าผิดในคดีแต่ละกลุ่ม ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
กลุ่มความผิด
1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
2. คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
4. คดีอื่นๆที่น่าสนใจ
5. คดีทรี่ ัฐเป็นผู้เสียหาย

จ้านวนคดีที่รับแจ้ง
(คดี)
28
222
407
283
3,523

จ้านวนคดีที่จับกุมได้ จ้านวนผู้กระท้าผิด
(คดี)
ทีจ่ ับกุมได้ (ราย)
22
22
162
162
177
177
63
63
3,523
4,211

ตารางที่ ๘ สถิติการจับกุมยาเสพติด ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
ประเภท
จ้านวนคดียาเสพติด(คดี)
จ้านวนผู้ต้องหาคดียาเสพติด (ราย)
1.ยาบ้า
2.กัญชา
3.สารระเหย
4.กระท่อม
5.ยาอี
6.เคตามีน
7.ไอซ์
8.อื่นๆ
รวม

2,587
37
15
5
0
1
137
18
2,800

**ที่มา : ต้ารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ 16 ต.ค. 2555)

2,772
38
15
5
0
1
166
20
3,017

~ ๑๓ ~
๓.๓ ด้านการมีงานทาและรายได้
จากข้อมูลส้ารวจสถานการณ์แรงงานจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๔ ปรากฏดังนี้
๓.๓.1 โครงสร้ า งของก าลั งแรงงาน จั งหวั ดสระแก้ วมี จ้ านวนประชากรรวมทั้ งสิ้ น
554,887 คน เป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 443,521 คน คิดเป็นร้อยละ 79.93 ของประชากรรวม แยกเป็น
ผู้ที่อยู่ในก้าลังแรงงานรวม 317,087 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในก้าลังแรงงาน 126,434
คน คิดเป็นร้อยละ 22.79 ส่วนผู้ที่มีอายุ ต่้ากว่า 15 ปี จ้านวน 111,367 คน คิดเป็นร้อยละ 20.07
ส้าหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในก้าลังแรงงานทั้งหมด 317,087 คน นั้นแยกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1) ผู้มีงานท้า จ้านวน 312,741 คน คิดเป็นร้อยละ 98.63 ของผู้อยู่ในก้าลัง
แรงงานรวม
2) ผู้ว่างงานซึ่งหมายถึงผู้ไม่มีงานท้า และพร้อมที่จะท้างาน มีจ้านวน 3,277 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของก้าลังแรงงานรวม หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.03 ของผู้อยู่ในก้าลังแรงงานรวม
3) ผู้ที่รอฤดูกาล ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ท้างาน และไม่พร้อมจะท้างาน มีจ้านวน
1,067 คน คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของผู้อยู่ในก้าลังแรงงานรวม
๓.๓.2 ภาวการณ์มีงานทาของประชากร
1) ประเภทกิจการ ผู้มีงานท้าส่วนใหญ่คือประมาณร้อยละ 40.64 หรือ
ประมาณ 127,088 คน เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝี มือในด้านการเกษตรและการประมง โดยสัดส่วนของชาย
มีมากกว่าหญิง คือชายร้อยละ 42.00 ส่วนหญิงร้อยละ 38.93 รองลงมาคือ พนักงานบริการและพนักงาน
ในร้ า นค้า และตลาด มีป ระมาณ 53,467 คน คิด เป็นร้ อยละ 17.10 ซึ่งสั ดส่ ว นชายและหญิงต่ างกั น
คื อ ร้ อ ยละ 12.50 และ 22.88 ตามล้ า ดั บ อาชี พ ขั้ น พื้ น ฐานต่ า งๆ ในด้ า นการขายและการบริ ก าร
มีประมาณ 47,892 คน คิดเป็นร้ อยละ 15.31 โดยสั ดส่ ว นของชายและหญิง คือร้อยละ 15.28 และ
15.35 ตามล้าดับ ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประมาณ 32,903
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.52 ซึ่ ง สั ด ส่ ว นของชายและหญิ ง คื อ ร้ อ ยละ 11.58 และ 9.19 ตามล้ า ดั บ
นอกจากนั้นประกอบอาชีพอื่นๆ ซึ่งมีสัดส่วนไม่มากนักคืออยู่ระหว่างร้อยละ 0.19 ถึง 6.96 ของผู้มีงานท้า
ทั้งหมด
2) สถานภาพการท้างาน ในจ้านวนผู้มีงานท้าทั้งสิ้นประมาณ 312,730 คน
เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพการท้างาน พบว่า ท้างานในฐานะลูกจ้างมีจ้านวนมากที่สุดประมาณ 125,713 คน
หรือร้อยละ 40.20 โดยเป็นลูกจ้างเอกชนร้อยละ 30.96 และลูกจ้างรัฐบาลร้อยละ 9.24 รองลงมาคือ
ท้างานส่วนตัวประมาณ 92,729 คน หรือ ร้อยละ 29.65 ท้างานเป็นผู้ช่วยธุรกิจของครัวเรือนประมาณ
77,743 คน หรือร้อยละ 24.86 และนายจ้างประมาณ 16,557 คน หรือร้อยละ 5.29
3) ภาวการณ์ว่างงานของประชากร ประชากรของจั งหวัดสระแก้ว ที่ว่างงาน
มีประมาณ 3,277 คน เป็นชาย 1,123 คน และหญิง 2,154 คน คิดเป็นร้อยละ 34.27 และ 65.73 ของ
ผู้ว่างงาน ตามล้าดับ ส้าหรับอัตราการว่างงานของประชากร ซึ่งหมายถึง สัดส่วนของผู้ว่างงานต่อจ้านวน
ประชากรที่อยู่ในก้าลังแรงงานรวม จากการส้ารวจพบว่า จังหวัดสระแก้วมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.03
โดยหญิงมีอัตราการว่างงานสูงกว่าชาย คือ ร้อยละ 1.53 และ 0.64 ตามล้าดับ
4) เปรียบเทียบสถานภาพแรงงาน พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2554 เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบสถานภาพแรงงาน ระหว่าง พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2554 พบว่า ใน พ.ศ. 2554 มีจ้านวน
ประชากรเพิ่มขึ้นประมาณ 5,794 คน ภาวะผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน พบว่า พ.ศ.2554 จ้านวนผู้มีงานท้า
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 56.32 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 56.36 และผู้ว่างงานลดลงจากร้อยละ
0.92 ใน พ.ศ.2553 เหลือร้อยละ 0.59 ใน พ.ศ.2554

~ ๑๔ ~
ภาวะผู้ไม่อยู่ในก้าลังแรงงานเนื่องจากท้างานบ้าน เรียนหนังสือ และอื่นๆ
(ปุวย พิการจนไม่สามารถท้างานได้ ไม่สมัครใจท้างาน ยังเด็กเกินไปหรือชราภาพ เป็นต้น ) พบว่า ผู้ท้างาน
บ้านมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 802 ใน พ.ศ.2553 เป็นร้อยละ 7.88 ใน พ.ศ.2554 ส้าหรับผู้เรียนหนังสือ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.91 ใน พ.ศ.2553 เป็นร้อยละ 5.99 ใน พ.ศ.2554 และผู้ไม่อยู่ในก้าลังแรงงาน
เนื่องจากสาเหตุอื่นๆ สัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือจากร้อยละ 8.71 เป็นร้อยละ 8.92

๓.๔ ด้านการศึกษา
จังหวัดสระแก้ว มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ แบ่ งเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็น ๒ เขต ดัง นี้ เขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้แก่ อ้าเภอเมืองสระแก้ว อ้าเภอคลองหาด อ้าเภอเขาฉกรรจ์ อ้าเภอ
วังน้้าเย็น และอ้าเภอวังสมบูรณ์ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้แก่ อ้าเภอตาพระยา
อ้าเภออรัญประเทศ อ้าเภอวัฒนานคร และอ้าเภอโคกสูง ในปีการศึกษา 2555 จังหวัดสระแก้วมีสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น 331 แห่ง มีครู/อาจารย์4,993 คน และนักเรียน นักศึกษา 106,513 คน อัตราส่วนครู/อาจารย์
ต่อนักเรียน นักศึกษา เป็น 1 : 21
ตารางที่ ๙ จ้านวนสถานศึกษา ครู/อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แยกตามอ้าเภอในจังหวัดสระแก้ว ดังนี้
จ้านวนสถานศึกษา
จ้านวนครู/อาจารย์
จ้านวนนักเรียน นักศึกษา
อ้าเภอ
(แห่ง)

(คน)

(คน)

อ้าเภอเมืองสระแก้ว 72
1,149
21,559
อ้าเภออรัญประเทศ 51
959
18,587
อ้าเภอวัฒนานคร
54
657
16,873
อ้าเภอวังน้้าเย็น
30
590
12,909
อ้าเภอวังสมบูรณ์
23
307
6,219
อ้าเภอคลองหาด
25
279
5,988
อ้าเภอตาพระยา
32
436
10,963
อ้าเภอเขาฉกรรจ์
29
440
9,107
อ้าเภอโคกสูง
15
176
4,308
รวม
331
4,993
106,513
**ที่มา : ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2555)

๓.๕ ด้านการสาธารณสุข
ในปี 2555 จังหวัดสระแก้ว มีจ้านวนสถานพยาบาลแผนปัจจุบันในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทีม่ ีเตียงรับผู้ปุวยค้างคืนทั้งสิ้น 7 แห่ง มีจ้านวนเตียง 699 เตียง และมีจ้านวนโรงพยาบาลที่ไม่ได้
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจ้านวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจิตเวช อ้าเภอ
วัฒนานคร และโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท อ้าเภออรัญประเทศ
ส่วนบุคลากรทางสาธารณสุขที่ส้าคัญคือ แพทย์และพยาบาล มีจ้านวนดังนี้
- แพทย์ 59 คน อัตราส่วนแพทย์ : ประชากร เท่ากับ 1 : 7,431
- พยาบาล 736 คน อัตราส่วนพยาบาล : ประชากร เท่ากับ 1 : 827

~ ๑๕ ~
ตารางที่ ๑๐ : จ้านวนโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในแต่ละอ้าเภอของจังหวัดสระแก้ว
ปี 2555
อ้าเภอ

จ้านวน
โรงพยาบาล
(แห่ง)

จ้านวนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล/
สถานีอนามัย(แห่ง)

จ้านวนแพทย์
(คน)

อ้าเภอเมืองสระแก้ว
1
21
อ้าเภออรัญประเทศ
1
16
อ้าเภอวัฒนานคร
1
20
อ้าเภอวังน้้าเย็น
1
7
อ้าเภอวังสมบูรณ์
0
6
อ้าเภอคลองหาด
1
9
อ้าเภอตาพระยา
1
15
อ้าเภอเขาฉกรรจ์
1
7
อ้าเภอโคกสูง
0
9
รวม
9
110
**ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ 15 ก.ค. 2555)

จ้านวนพยาบาล
(คน)

29
11
5
6
0
4
2
2
0
59

296
133
67
85
8
44
51
48
4
736

๓.๖ ด้านวัฒนธรรม/ประเพณี
ตารางที่ ๑๑ : ปฏิทินวัฒนธรรมประเพณีจังหวัดสระแก้ว ประจ้าปี ๒๕๕๕
ระยะเวลา
วัฒนธรรม/ประเพณี
สถานที่ดาเนินการ
รายละเอียดกิจกรรม
ดาเนินการ
๑. ประเพณี
๒๐ – ๒๘ วัดนครธรรม
- แห่พระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้
แห่พระบรมสารีริกธาตุ
มกราคม
อาเภอวัฒนานคร
ประชาชนได้กราบไหว้ สักการะบูชา
และสักการะ
๒๕๕๕
จังหวัดสระแก้ว
- สักการะและบูชาหลวงพ่อขาว
หลวงพ่อขาว
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม
- นิทรรศการทางด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
- การแสดงและจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง
และสินค้าภูมิปัญญา OTOP
๒. วันที่ระลึก
๑๘ – ๒๒ พระบรมราชานุสาวรีย์ - พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์
พระนเรศวรมหาราช
มกราคม
พระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๒๕๕๕
อาเภอวัฒนานคร
- การวางพวงมาลาถวายสักการะ
จังหวัดสระแก้ว
- การราถวายสักการะ ประกอบด้วย
๑) ราถวายมือเพื่อถวายสักการะ
(ภาคเช้า)
๒) ราอาศิรวีรกษัตริย์ (ภาคค่า)
๓) ราบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
(ดนตรี)

~ ๑๖ ~

๓. งานประเพณี
บายศรีสู่ขวัญข้าว

๒๕ – ๒๖
มกราคม
๒๕๕๕

วัดพวงนิมิต
ตาบลเขาสามสิบ
อาเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว

๔. งานสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพา
บูชาหลวงพ่อทอง และ
งานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว

๑๔ – ๒๐
กุมภาพันธ์
๒๕๕๕

บริเวณสนาม
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

๕. งานวันชมพู่หวาน
เมืองไม้ผล
คนชายแดน

มีนาคม ๒๕๕๕ บริเวณหน้าที่ว่าการ
อาเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว

- นิทรรศการทางด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
- การประกวดไก่ชน, ไก่พื้นเมือง
- การแข่งขันกีฬาชกมวย
- การแสดงและจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง
และสินค้าภูมิปัญญา OTOP
- พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว
- การประกวดขบวนแห่ และตกแต่งรถ
- การประกวดธิดาบายศรีสู่ขวัญข้าว
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- การประกวดผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร
- นิทรรศการประเพณีบายศรี
สู่ขวัญข้าว
- การแสดงและจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง
และสินค้าภูมิปัญญา OTOP
- การประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
- ขบวนแห่หลวงพ่อทองและพิธี
ปิดทองสักการะบูชาหลวงพ่อทอง
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม และ
การละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ
- การแสดงแสง สี เสียง ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น
- นิทรรศการทางด้านการศึกษา,
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม,
สาธารณสุข, การ เกษตร, ปศุสัตว์,
เทคโนโลยี, อุตสาหกรรม ฯลฯ จาก
หน่วยงานภายในจังหวัด
- มัจฉากาชาด
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- การแสดงและจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง
และสินค้าภูมิปัญญา OTOP
- การประกวดชมพู่หวาน และ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- การประกวดธิดาชมพู่
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- นิทรรศการด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี
- การแสดงและจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง

~ ๑๗ ~
๖. ประเพณี
เวียนเทียนวันมาฆปูรมี

๗. งานประเพณี
บุญผะเหวด
เทศน์มหาชาติ
จังหวัดสระแก้ว

ขึ้น ๑๕ ค่า
เดือน ๔
(๗ มีนาคม
๒๕๕๕)

ปราสาทสด๊กก๊อกธม
อาเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว

๒๑ – ๒๒ วัดสระแก้ว
มีนาคม ๒๕๕๕ พระอารามหลวง
อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

๘. งานวันแคนตาลูป
ของดีเมืองอรัญ

๕–๑๕
เมษายน
๒๕๕๕

บริเวณตลาด
หน้าสถานีรถไฟ
อาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว

๙. ประเพณีสงกรานต์
และวันกตัญญู

๑๓-๑๕
เมษายน
๒๕๕๕

- เทศบาลตาบล
ท่าเกษม
อาเภอเมืองสระแก้ว
- เทศบาลตาบล
วัฒนานคร
อาเภอวัฒนานคร
- ทุกอาเภอ/ตาบล/
หมู่บ้านและชุมชน
ศาลเจ้าพ่อพระปรง
อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

๑๐. ประเพณี
แห่เจ้าพ่อพระปรง

๑๙ เมษายน
๒๕๕๕

๑๑. ประเพณี

พฤษภาคม

- วัดบ้านทุ่งหินโคน

และสินค้าภูมิปัญญา OTOP
- พิธีแห่พระศักดิ์สิทธิ์
- การแสดงแสง สี เสียง ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น
- พิธีเวียนเทียนรอบปราสาท
สด๊กก๊อกธม
- การแสดงและจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง
และสินค้าภูมิปัญญา OTOP
- งานบุญผะเหวด
- การเทศน์มหาชาติ
- การประกวดรถขบวนแห่กัณฑ์ต่าง ๆ
- การแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- การประกวดแคนตาลูป และ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- การประกวดธิดาแคนตาลูป
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- นิทรรศการด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี
- การแสดงและจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง
และสินค้าภูมิปัญญา OTOP
- พิธีสรงน้าพระ
- พิธีรดน้าขอพรผู้ใหญ่
- กิจกรรมวันกตัญญู หรือวันครอบครัว
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- การละเล่น, กีฬาพื้นบ้าน

- ขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อพระปรง
เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้ สักการบูชา
จากศาลเจ้าพ่อพระปรง
มายังศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
- ขบวนแห่พระศักดิ์สิทธิ์จาก ๕๘
ตาบล ร่วมขบวนกับเจ้าพ่อพระปรง
ให้ประชาชนกราบไหว้ สักการบูชา
สรงน้า
- วันไหลสระแก้ว (เล่นน้าสงกรานต์)
- ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม

~ ๑๘ ~
บุญบั้งไฟ

๒๕๕๕

หมู่ ๑๒ ตาบลสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว
- วัดชัยมงคล
ตาบลพระเพลิง
อาเภอเขาฉกรรจ์
- ตาบลตาหลังใน
อาเภอวังน้าเย็น
- บ้านเขาเลื่อม
อาเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว
อุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา
ตาบลท่าแยก
อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

๑๒. เทศกาลดูผีเสื้อ
ที่ปางสีดา ครั้งที่ ๘

พฤษภาคม –
กรกฎาคม
๒๕๕๕

๑๓. ประเพณี
ฟื้นฟูสู่ขวัญควาย

๘ มิถุนายน
๒๕๕๕

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
ตาบลศาลาลาดวน
อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

สิงหาคม
๒๕๕๕

วัดสระแก้ว
พระอารามหลวง
อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

๑๔. ประเพณี
หล่อเทียน และ
ประกวดเทียนพรรษา
จังหวัดสระแก้ว

- ขบวนแห่บั้งไฟเพื่อขอฝนแบบดั้งเดิม
- การประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม/
การประกวดจุดบั้งไฟ
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- นิทรรศการด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี
- การแสดงและจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง
และสินค้าภูมิปัญญา OTOP
- การประกวดชุดขบวนแห่ผีเสื้อ/
หุ่นผีเสื้อ, การประกวดภาพถ่ายผีเสื้อ
- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
- การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- การบรรยายเรื่องผีเสื้อแห่งผืนป่า
ตะวันออก
- กิจกรรมในแหล่งเรียนรู้
- นิทรรศการด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี, ผีเสื้อ, และแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
- การแสดงและจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง
และสินค้าภูมิปัญญา OTOP
- พิธีบวงสรวง
- พิธีบายศรีสู่ขวัญควาย
- การประกวด “ปั้นควาย”
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- นิทรรศการด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี, และหน่วยงานทางด้าน
การเกษตรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
- การถ่ายทอดภูมิปัญญา “บ้านดิน”,
การสาธิตการไถนา, การดานา ฯลฯ
- การแจกพันธุ์พืช
- การแสดงและจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง
และสินค้าภูมิปัญญา OTOP
- การหล่อเทียนพรรษา
- การประกวดขบวนแห่รถเทียน
- การถวายเทียนพรรษา
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- การแสดงและจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง

~ ๑๙ ~
๑๕. ประเพณี
บวงสรวง
ศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแก้ว
๑๖. งานตักบาตร
เทโวโรหนะ

๒๕ – ๒๗
กันยายน
๒๕๕๕

- บริเวณศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

และสินค้าภูมิปัญญา OTOP
- พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
- พิธีปิดทองและสักการะศาลหลักเมือง
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และดนตรี
- การแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP
- พิธีทาบุญตักบาตร
- พิธีออกพรรษาที่ยิ่งใหญ่
- การแข่งขันเรือพาย
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วันแรม ๑ ค่า - วัดถ้าเขาฉกรรจ์
เดือน ๑๑ ตาบลเขาฉกรรจ์
อาเภอเขาฉกรรจ์
- วัดอนุบรรพต
ตาบลบ้านใหม่หนองไทร
อาเภออรัญประเทศ
- ปราสาทเขาโล้น
ตาบลทัพราช
อาเภอตาพระยา
๑๗. ประเพณี
วันขึ้น ๑๕ ค่า ทุกพื้นที่ในจังหวัด
- การลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่
ลอยกระทง
เดือน ๑๒ สระแก้ว
คงคา
- การประกวดกระทง
- การประกวดนางนพมาศ, หนูน้อย
นพมาศ
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และดนตรี
- การแสดงและจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง
และสินค้าภูมิปัญญา OTOP
๑๘. ประเพณี
วันขึ้น ๑๔ ค่า วัดเขาน้อยสีชมพู
- พิธีแห่หอปราสาทผึ้ง
แห่หอปราสาทผึ้ง
เดือน ๑๑ ตาบลคลองน้าใส
- การประกวดหอปราสาทผึ้ง
อาเภออรัญประเทศ
- ขบวนแห่หอปราสาทผึ้ง
จังหวัดสระแก้ว
๑๙. งานฉลอง
๑๐ ธันวาคม ศาลเจ้าแม่ยา่ ซอม
- พิธีบวงสรวงแม่ย่าซอม, พระเจ้า
ศาลแม่ย่าซอม
๒๕๕๕
หมู่ ๕
ทรงธรรม
ตาบลคลองหาด
- สักการะแม่ย่าซอม และพระเจ้า
อาเภอคลองหาด
ทรงธรรม
จังหวัดสระแก้ว
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
**ที่มา : ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

~ ๒๐ ~
๓.๗ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๑) ปุาไม้ ปัจจุ บันจัง หวัดสระแก้วมีเนื้อที่ปุาไม้ จ้านวน ๘๖๑,๙๙๙,๕๑๘ ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๑๙.๑๗ ของพื้นที่จังหวัด มีพื้นที่ปุาตามกฎหมายที่เป็นอุทยานแห่งชาติ ๒ แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
๑ แห่ ง และปุ าสงวนแห่ งชาติ ๑๐ แห่ ง โดยปัญ หาที่พ บเป็น การลั กลอบตั ดไม้ท้ าลายปุา และการบุกรุ ก
แผ้วถางปุา สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มจ้านวนของประชากรและความต้องการที่ดินท้ากินของราษฎร
๒) แหล่ งน้้ า จั งหวัดสระแก้ว มีแหล่ งน้้าธรรมชาติที่ส้ าคัญ ๑๒ แห่ ง คือ คลองพระสะทึง
คลองตาหลัง คลองไก่เถื่อน คลองวังจิก คลองพระปรง คลองล้าสะโตน ห้วยยาง ห้วยตะเคียน ห้วยนางาม
ห้ ว ยพรมโหด ห้ ว ยไผ่ และคลองน้้ า ใส มี แ ม่ น้ า ห้ ว ย ล้ า ธาร คลอง จ้ า นวน ๒๔๔ สาย ซึ่ ง ในจ้ า นวนนี้
มีที่ใช้งานได้ในฤดูแล้ง จ้านวน ๙๖ สาย มีหนองบึง ๑๐๖ แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง ๕๓ แห่ง และอื่นๆ
๒๙๗ แห่ง ที่มีสภาพการใช้งานได้ในฤดูแล้ง ๒๐๒ แห่งครอบคลุมพื้นที่ท้าการเกษตรในฤดูฝน ๒,๐๗๘,๒๐๕ ไร่
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐ ของพื้นที่การเกษตร มีปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย ๒,๕๓๒.๖๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และพื้นที่
มีศักยภาพในการกักเก็บน้้าประมาณ ๑,๑๕๔.๓๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ในปัจจุบันมีแหล่งกักเก็บน้้าได้เพียง
๓๗๖.๗๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้ อยละ ๑๕ ของปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย และมีพื้นที่ชลประทานเพียง
๒๔๔.๘๓๘ ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔ ของพื้นที่ท้าการเกษตร

๓.๘ ด้านสิ่งแวดล้อม
๑) ปัญหาด้านน้้าเสียชุมชนและมลพิษทางน้้า จากสถิติข้อมูลการร้องเรียนของส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ พบว่า มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๔๓ ครั้ง
เป็ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นด้ า นมลพิ ษ ทางน้้ า ๒๔ ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๖ ของเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั้ ง หมด ซึ่ ง สรุ ป
แหล่งก้าเนิดของปัญหาด้านมลพิษทางน้้าได้ดังนี้
๑.๑) น้้าเสียชุมชน เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคของจังหวัดยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของชุมชน ได้แก่ ถนน ระบบระบายน้้าในเขตเทศบาล ตลาดสด สถานพยาบาล เป็นต้น น้้าเสียชุมชน
ที่ปล่อยทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและชุมชนมักจะปล่อยทิ้งลงสู่พื้นดินหรือแหล่งน้้าธรรมชาติโดยไม่ได้รับการ
บ้าบัดให้ถูกวิธี
๑.๒) น้้าเสียอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสระแก้วยังมี
จ้านวนน้อย และเป็นโรงงานขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองสระแก้ว และอ้าเภอวัฒนานคร ดังนั้น
ปัญหาน้้ าเสี ย จากโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ที่มีโ รงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ แต่ในอนาคต
อาจส่งผลกระทบมากขึ้นตามการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เริ่มมีมากขึ้น
๑.๓) น้้าเสียจากการเกษตร ภาคการเกษตรมีความส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดและมีการใช้ส ารเคมีเป็ นจ้ านวนมาก โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเกษตรกร ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพน้้า โดยเฉพาะน้้าผิวดิน ซึ่งมีความส้าคัญต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน
๒) ปัญหาด้านขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสระแก้วมีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ ๒๘๐.๔๗
ตัน/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมากที่สุด ได้แก่ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ รองลงมาได้แก่ เทศบาล
เมืองสระแก้ว และเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ตามล้าดับ แหล่งก้าเนิดขยะมูลฝอยในจังหวัดสระแก้ว ที่ส้าคัญ
มาจาก ๓ แหล่งใหญ่ๆ ดังนี้
๒.๑) แหล่งชุมชนและพาณิชยกรรม เป็นมูลฝอยรวมที่มาจากบ้านเรือน อาคาร
พาณิชย์ และแหล่งท่องเที่ยว
๒.๒) โรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นกากหรือขยะเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
๒.๓) โรงพยาบาลและสถานพยาบาล เป็นขยะมูลฝอยพิเศษและอันตราย
เพราะไม่มีวิธีการก้าจัดที่ดีและถูกต้อง อาจท้าให้เกิดปัญหาการแพร่เชื้อโรคได้

~ ๒๑ ~
๓) ปั ญหาด้ านมลพิษทางอากาศและเสี ย ง มลพิษทางอากาศเป็ นปัญหาที่เกิ ดขึ้นเฉพาะ
บางจุดที่เป็นชุมชนหนาแน่น บริเวณริมถนนและบริเวณใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
หรือโรงงานที่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการระเหยของสารเคมี กลิ่นเหม็น รวมถึงการ
เผาขยะของชาวบ้าน ส้าหรับมลพิษทางเสียงจังหวัดสระแก้วยังไม่มีข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยเพื่อให้
ทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางเสียงโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แต่อย่างไรก็ตาม มลพิษทางเสียงหรือ
เหตุเดือดร้อนร้าคาญจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงต่างๆในพื้นที่จังหวัดสระแก้วยังถือว่าไม่มีความ
รุนแรงแต่อย่างใด

๔. วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖
นับ ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นมา จังหวัดสระแก้ว ได้ด้าเนินการทบทวนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาจั ง หวั ด โดยผ่ า นกระบวนการมี ส่ วนร่ วมจากทุ กภาคส่ วน และได้ ก้ าหนดยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนา
เพื่อเชื่อมโยงภาคตะวันออก (Eastern seaboard) กับจังหวัดสระแก้วไปยังอีสานใต้ ขึ้นไปจนถึง สปป.ลาว รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชา และเวียดนาม โดยได้ก้าหนดวิสัยทัศน์จังหวัดขึ้นใหม่ว่า “ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย” ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์
ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ให้สามารถด้าเนินการขนส่งและกระจาย
สินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลาประหยัด และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัวประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ได้ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม อี ก ๑ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป็ น ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน และพื้นที่ตามแนวชายแดน ให้เกิดความปลอดภัยและมั่นคง
เพื่อสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
งบประมาณและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
จังหวัดสระแก้ว ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 จ้านวน
47,714.272 ล้านบาท
ตารางที่ ๑๒ : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2553-2556
จ้าแนกตามแหล่งงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
แหล่งงบประมาณ ด้านโลจิสติกส์ ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านคุณภาพชีวิต
รวม
จังหวัด
๓,๙๐๘.๗๘๙
๑,๙๕๓.๖๔๔
๑,๖๔๘.๗๔๗
๔,๐๗๖.๐๖๑
11,587.241
กระทรวง/กรม ๑๒๑,๖๔๙.๑๓๗ ๒,๕๑๒.๙๐๘
๒๘.๙๘๐
๓,๘๑๔.๑๑๐
12,8005.134
ท้องถิ่น
๓
๒๔๙.๓๒๓
๗๗.๓๔๙
๗,๐๗๒.๒๒๔
7,401.896
ภาคเอกชน
๗๒๐
720.000
จ้านวนโครงการ
๗๗
๑๑๔
๗๓
๑,๑๔๒
1,406
รวม
๑๒๖,๒๘๐.๙๒๖ ๔,๗๑๕.๘๗๕
๑,๗๕๕.๐๗๖
๑๔,๙๖๒.๓๙๕
147,714.272

~ ๒๒ ~
ด้านคุณภาพชีวิต,
14,962.40 , 10%

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี 2553-2556
จาแนกตามแนวทางการพัฒนา (หน่วย:ล้านบาท)

ด้านการท่องเที่ยว,
1,755.08 , 1%

ด้ านโลจิสติกส์

ด้านการเกษตร,
4,715.88 , 3%

ด้ านการเกษตร
ด้านโลจิสติกส์,
126,280.93 , 86%

ด้ านการท่ องเที่ยว
ด้ านคุณภาพชีวิต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปงงบประมาณ .ศ. ๒๕๕๕
จังหวัดสระแก้ว มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม (ตาม Function) เป็นล้าดับที่ 10 ของประเทศ
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด (ภาพรวม) เป็นล้าดับที่ 19 ของประเทศ
ตารางที่ ๑๓ : งบประมาณและผลการเบิกจ่าย ประจ้าปี 2555- 2556 (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. ๒๕๕๕)
ปีงบประมาณ

2555
2556

จังหวัดสระแก้ว
งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ที่ได้รับ
จ้านวนเงิน
คิดเป็น
(บาท)
(บาท)
ร้อยละ

กลุ่มจังหวัด
งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ที่ได้รับ
จ้านวนเงิน คิดเป็น
(บาท)
(บาท)
ร้อยละ

155,444,000 125,237,460.04 80.57 76,370,000 43,760,999 57.30
155,818,500
70,000,000
-

๕. การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่ มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาส
และรับมือสิ่งท้าทาย ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคระบาด
การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยพิบัติ ฯลฯ ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้ อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) เพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สั ง คม วั ฒ นธรรม การเมื อ งและความมั่ น คง และก้ า วให้ ทั น กั บ ประเทศอื่ น ที่ เ ป็ น สมาชิ ก อาเซี ย น
ทั้ง ๑๐ ประเทศ

~ ๒๓ ~
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีประเด็นหลักๆ ที่จะต้องเตรียมด้าเนินการ
รวม ๓ ประการ ดังนี้
๑) การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและทักษะด้านภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่
ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน
๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
๓) การก้าหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อปูองกันสินค้าและบริการน้าเข้า
ที่ไม่ได้คุณภาพ
การกาหนดนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว ได้ก้าหนดนโยบายระดับจังหวัด ซึ่งเป็นวาระงาน
เร่ ง ด่ ว นของจั ง หวั ด สระแก้ ว ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ ไว้ ร วม ๔ ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการเกษตร
ด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยว และด้านการค้าชายแดน โดยเฉพาะในด้า นการศึกษานั้น มุ่งเน้นไปที่
การยกระดับการศึกษาของประชาชนและระบบการศึกษาของจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชน
ตามแนวทาง “การศึกษาสร้ างสรรค์ ” โดยมีจุดเน้นด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน
สู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้แนวคิด “๔ ภาษา ๒ เงื่อนไข” ได้แก่
๑) เด็กและเยาวชนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ๔ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ
จีน และเขมร
๒) เด็กและเยาวชนมีความสามารถและคุณลักษณะเด่น ๒ ประการ ได้แก่
๒.๑) มีความสามารถในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้
๒.๒) เด็กและเยาวชนเป็น คนดี เก่ง กล้า ร่าเริง แข็งแรง
โครงการ/กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดสระแก้วและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้จัดท้าโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี
๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้
๑) สอนภาษาเขมรเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
จังหวัดสระแก้วได้สนับสนุนงบประมาณจากงบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จ้านวน ๑๙๐,๙๐๐ บาท ให้ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต ๒ จัดท้าโครงการ“การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเขมร)”
เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่โรงเรียนเปูาหมาย
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๒ จ้านวน ๒๕ โรงเรียน
๒) โรงเรียน Buffer School
จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สพฐ. ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฯลฯ
รวมทั้งพัฒนาโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดย
โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ ในระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี
(อ้าเภออรัญประเทศ) และในระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนคลองน้้าใสวิทยาคาร (อ้าเภออรัญประเทศ)
๓) การเปิดสอนหลักสูตร EP (English Program) และหลักสูตร MEP (Mini English Program)
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว ได้เปิดห้องเรียนพิเศษสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ดังนี้

~ ๒๔ ~
๓.๑) โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว (อ้าเภอเมืองสระแก้ว) เปิดสอนหลักสูตร MEP (Mini English
Program) ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
๓.๒) โรงเรียนชุมชนพัฒนา (อ้าเภอเมืองสระแก้ว ) เปิดสอนหลักสูตร MEP (Mini English
Program) ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ - ๓
๓.๓) โรงเรียนพวงคราม (อ้าเภออรัญประเทศ) เปิดห้องเรียนพิเศษ Multi Language Program
(หลักสูตร ๔ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน เขมร) เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ ส้าหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอนเสริมให้สัปดาห์ละ ๑ คาบ (๕๐ นาที)
๔) โครงการ English Speaking Year ๒๐๑๒ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ในฐานะผู้บริหารโครงการดังกล่าว
ได้ก้าหนดให้ครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสัปดาห์ละ ๑ วัน ผ่านการท้ากิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดมุมภาษาอังกฤษหรือหมู่บ้านภาษาอังกฤษในโรงเรียน หรือการให้นักเรียนไปฝึกเป็น
มัคคุเทศก์ เป็นต้น
๕) โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
จังหวัดสระแก้ว ได้คัดเลือกผู้แทนจากส่ วนราชการ/หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน อ้าเภอ
ทุกอ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลเมือง) รวม ๓๐ คน เข้าร่วม
โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ จัดโดย
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ
ด้านพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘
๖) โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาข้าราชการไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
ส้านักงาน ก.พ.จัดโครงการสัมมนาฯ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อสร้างองค์ความรู้และความตระหนักแก่ข้าราชการในภูมิภาค เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยเชิญผู้บริหาร
ระดั บ สู ง ของจั ง หวั ด หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานทหารและต้ า รวจในจั ง หวั ด และผู้ บ ริ ห าร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๕๐ คน เข้าร่วมการสัมมนาฯ

๖. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ ที่ท้าให้การบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑) มีการบูรณาการภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม-สื่อมวลชน และภาควิชาการ
๒) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้แก่ ส่วนราชการ/หน่วยงานได้มีโอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสม่้าเสมอ เช่น กิจกรรมของชมรมดอกแก้ว การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ”
กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น กี ฬ าเชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ แ ละนั น ทนาการ รวมตลอดถึ ง การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เชื่ อ ม
ความสั มพัน ธ์และความเข้าใจอัน ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูช า) ด้า นจังหวัดบันเตียเมียนเจย จังหวัด
พระตะบอง อ้าเภอชายแดนอื่นๆ ที่มีเขตติดต่อกับพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว ด้วย
๓) เน้นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) เช่นการจัดรายการ“สายตรงผู้ว่าฯ”
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว ทุกวันพุธของสัปดาห์ ที่มีช่วงเวลาเปิดโอกาสให้
ผู้ฟังได้แจ้งข้อมูล ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือตอบค้าถามต่างๆ กับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วโดยตรงอย่าง
ใกล้ชิด

~ ๒๕ ~
๔) เน้นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก เช่น การจัดกิจกรรม “หน่วยบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่
ประชาชน” ตามโครงการ “สระแก้ ว ผู กใจประสาน ให้ บริ ก ารประชาชน” เพื่ อให้ หั ว หน้ าส่ ว นราชการ/
หน่วยงานได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านและเข้าไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน รวมทั้งได้น้างานหรือบริการต่างๆ ไปบริการประชาชนในพื้นที่ด้วย
๕) เน้ น การท้ า งานเป็ น ที ม ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด และค่ า นิ ย มสร้ า งสรรค์ ข องจั ง หวั ด สระแก้ ว
ที่ว่า “ยึดมั่นความดี มีศีลธรรม ท้างานเป็นทีม สู่ความส้าเร็จ”
๖) ให้ความส้าคัญเป็นพิเศษกับการพัฒนาคน โดยมีเ ปูาหมายการพัฒนาคนที่ว่า “ดี เก่ง กล้า ร่าเริง
แข็งแรง” เช่น จังหวัดสระแก้วร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดติวเข้มให้แก่นักเรียนของ
จังหวัดสระแก้วที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมทั้งจังหวัดสระแก้ว ได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานด้าน
การศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษา
เขมร ฯลฯ แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนบริเวณชุมชนตามแนวชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น
********************

~วิสัยทัศน์จังหวัดสระแก้ว~
“ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน
ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย”

