
บทท่ี 3 
  

การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
 

การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในบทที่ 3 น้ี เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา แบ่งออก  เป็น 7 ตอน คือ (1) ความเป็นมาของ
จังหวัดสระแก้ว  (2) สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสระแก้ว  (3) การบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  (4) นโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดสระแก้วกับ
ประเทศกัมพูชา (5) ความสัมพันธ์ทางด้านการค้าของจังหวัดสระแก้วกับประเทศกัมพูชา (6) ศักยภาพ
ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  และ (7)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สรุปได้ดังน้ี 
 

1.  ความเป็นมาของจังหวัดสระแก้ว 
 

จังหวัดสระแก้ว ในอดีตเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีประวัติยาวนานตั้งแต่
สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิและอาณาจักรทวาราวดี ซึ่งปรากฏหลักฐานความเจริญของอารยธรรม
โบราณ คือ กลุ่มปราสาท ศิลปะขอม และจารึกต่าง ๆ  รวมทั้งใบเสมา ปัจจุบันได้ช ารุดเสื่อมโทรม
ไปมากและยังไม่มีการบูรณะซ่อมแซม ก าแพงปราสาทและคูเมืองรอบ ๆ ปราสาทจะมีร่องรอยเป็น
หมู่บ้านหรือชุมชนในอดีต ปัจจุบันเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพรมแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
มีท าเลที่ตั้งที่เอื้ออ านวยต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ปัจจุบันการค้าชายแดนของจังหวัด
สระแก้วมีมูลค่าสูงมาก ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ได้รวบรวมข้อมูลของจังหวัดสระแก้วไว้
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้า และการพัฒนาจังหวัดสระแก้วให้มีศักยภาพรองรับการขยาย
เมืองและการเติบโตทางการค้าของจังหวัดสระแก้ว (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว, 2544: 3-5) 

จังหวัดสระแก้วเดิมมีฐานะเป็นต าบล ซึ่งสมัยก่อนได้ตั้งเป็นด่านส าหรับตรวจคนและ
สินค้าเข้าออก มีข้าราชการต าแหน่งนายกองท าหน้าที่เป็นนายด่าน จนถึงปี  พ.ศ. 2452 ทางราชการ
จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอช่ือว่า “กิ่งอ าเภอสระแก้ว” ขึ้นอยู่ในความปกครองของอ าเภอกบินทร์บุรี 
ต่อมาเมื่อวันวันที่ 23 กรกฎาคม 2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอช่ือว่า “อ าเภอ
สระแก้ว” ซึ่งอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาเมื่อวันวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้มี
พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้น ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 110 
ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 เป็นผลให้จังหวัดสระแก้วได้เปิดท าการในวันที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2536 โดยเป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว (2553: 1) 
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สระแก้วเป็นจังหวัดใหม่ทางตะวันออกของไทยที่มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา 
หากย้อนไปในอดีตในช่วงที่ปราศจากพรมแดนของประเทศ สระแก้วเป็นผืนแผ่นดินที่อยู่ระหว่าง
อ่าวไทยและทะเลสาบเขมร และถ้าย้อนไปถึงยุคทวาราวดีช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-11 เมื่อครั้งที่
อ่าวไทยอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดิน ในครั้งน้ันมีเมืองโบราณทางตะวันออกของอ่าวไทยมีสถานะเป็น
เมืองท่า เช่น เมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรีเคยเป็นเมืองท่าชายทะเลที่ เรือเดินทะเลสามารถ
แล่นเข้าถึงได้ และเมืองพระรถในเขตลุ่มน้ าพานทอง จังหวัดชลบุรี เคยเป็นเมืองท่าชายทะเลที่
ส าคัญอีกแห่งหน่ึงเช่นกัน ดังน้ัน อาณาบริเวณที่เป็นจังหวัดสระแก้วจึงเป็นพื้นที่ระหว่างเมือง
ชายฝั่งทะเลกับเมืองบนพื้นแผ่นดินที่อยู่ลึกเข้ามา กล่าวคือ จากสระแก้วไปทางตะวันออกสู่
บ้านเมืองในเขตลุ่มทะเลสาบเขมร ทางเหนือผ่านช่องเขาของเทือกเขาบรรทัดเข้าสู่ที่ ราบลุ่มใน
แอ่งโคราชและชุมชนทางตอนใต้ของลุ่มแม่น้ ามูล ส่วนทางใต้ออกทะเลได้ และมาทางตะวันตกสู่
เมืองศรีมโหสถแล้วเลยไปสู่ชุมชนในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา (ส านักงานจังหวัดสระแก้ว (2555: 6) 

 

2. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสระแก้ว 
 

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสระแก้ว ที่กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว (2553: 3-15) ใช้เป็นข้อมูลในการท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2554-2556) ของ
จังหวัดสระแก้ว สรุปได้ดังน้ี 

ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสระแก้ว:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วต้ังอยู่ ณ ศาลา
กลางจังหวัดสระแก้วหลังเดิม ถนนเทศบาล 19 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ตามทางหลวงหมายเลข 33 เป็นระยะทาง 236 กิโลเมตร  
และตามทางหลวงหมายเลข 359 (สระแก้ว-เขาหินซ้อน) ประมาณ 200 กิโลเมตร มีพื้นที่ด าเนินงาน 
7,125.295 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,453,309 ไร่ เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกของ
ประเทศไทย มีที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังแสดงในภาพที่ 3.1 ดังน้ี 
 

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และ

อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ภาพที่ 3.1  แผนที่สังเขป แสดงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสระแก้ว  
ที่มา : กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.(2553).  

 

สภาพภูมิประเทศ:  พื้นที่ของจังหวัดสระแก้วโดยทั่วไปเป็นที่ราบจนถึงลักษณะภูเขาสูงชัน 
มีระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 74 เมตร ทางตอนเหนือมีเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็น
ต้นก าเนิดของแม่น้ าบางประกง ลักษณะเป็นเนินสูงจนถึงภูเขาได้แก่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็น
แหล่งต้นน้ าล าธาร ทางตอนใต้มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขามีสภาพเป็นป่าโปร่ง 
ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อท าการเกษตร ท าให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม ทางตอนกลางมี
ลักษณะเป็นที่ราบ ได้แก่ อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอวังสมบูรณ์ เป็นเขตติดต่อกับจันทบุรี ทาง ด้าน
ตะวันออกมีลักษณะเป็นที่ราบสูงจนถึงลักษณะเนินเขา มีสภาพเป็นป่าโปร่ง และพื้นที่ท าไร่ท านา 
ส่วนทางด้านตะวันตก เป็นที่ราบโดยบริเวณอ าเภอวัฒนานครมีลักษณะเป็นสันปันน้ า ทางตะวันตก
ลาดลงสู่อ าเภอเมืองสระแก้ว ทางตะวันออกลาดลงสู่อ าเภออรัญประเทศ เข้าเขตประเทศกัมพูชา 

สภาพภูมิอากาศ: สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสระแก้วเป็นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน 
(Tropical Savanna Climate) แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,296 -1,539 มิลลิเมตร  และ
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะเย็นสบายและมีหมอกในตอนเช้า  
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อุณหภูมิตั้งแต่ปี 2547-2552 ต่ าสุดวัดได้ 13.5 องศาเซลเซียส สูงสุดวัดได้ 40.7 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26.0 องศาเซลเซียส 

สภาพทางการปกครอง: จังหวัดสระแก้วแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ 58 
ต าบล 731 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 10 เทศบาล (2 เทศบาลเมือง 8 เทศบาลต าบล) 
และ 56 องค์การบริหารส่วนต าบล ประชากร ณ เดือนธันวาคม 2552 รวมทั้งสิ้น 542 ,451 คน เป็น
ชาย 273,173 คน เป็นหญิง 269,278 คน  

สภาพทางสังคม:  ทางด้านอาชญากรรมและยาเสพติด จากการพิจารณากลุ่มความผิดใน
คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญในรอบปี พ.ศ. 2552 ของจังหวัดสระแก้ว มีคดีเกิดขึ้น 35 ราย จับกุม
ได้ 21 ราย คิดเป็นอัตราคดีที่เกิดขึ้น 60 คดี/ประชากรแสนคน ส่วนด้านยาเสพติด ในปี พ.ศ. 2552  มี
การจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จ านวน 1,789 คดี และจับกุมผู้ต้องหาได้ 1,984 คน ประเภท
ยาเสพติดที่จับกุมได้มากที่สุด คือ ยาบ้า ร้อยละ 90.10  ของคดีทั้งหมด และประเภทอื่น ๆ ร้อยละ 
2.96 ของคดีทั้งหมด 

สภาพทางเศรษฐกิจ: ในปี พ.ศ. 2552 จังหวัดสระแก้วมีผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross 
Domestic Product: GDP) คิดเป็นมูลค่า 33,067 ล้านบาท ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 61,499 บาท 
คิดเป็นล าดับที่ 8 ของภาคตะวันออก และเป็นล าดับที่ 49 ของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม  จังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ทั้งหมด 4,496,962 ไร่ จากข้อมูลปี พ.ศ. 
2552 ส่วนใหญ่เป็นเน้ือที่เพื่อการเกษตร  2,099,436 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.69 เป็นพื้นที่ป่าไม้ 
859,813 ไร่ คิดเป็นร้อยละ19.12  ที่เหลือเป็นพื้นที่นอกการเกษตร 1,537,713 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
34.19 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดสระแก้ว 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง และอ้อย 
ทางภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้วมีโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 416 โรง อยู่ในอ าเภอ
สระแก้ว จ านวน 111 โรง อ าเภอวัฒนานคร จ านวน 69 โรง และในอ าเภอเขาฉกรรจ์ จ านวน 14 โรง 

แหล่งท่องเที่ยว: จังหวัดสระแก้วมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนาได้แก่ 
ปราสาทเขาน้อยสีชมพู วัดอนุบรรพต (เขาน้อย)  พระสยามเทวาธิราชจ าลอง ปราสาทเมืองไผ่ 
ปราสาทสต๊อกก๊อกธม ปราสาทเขาโล้น ปราสาทสระแจง ปราสาทบ้านน้อย ประตูชัยอรัญประเทศ 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม ได้แก่ ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก และ แหล่ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา น้ าตกปางสีดา น้ าตกผาตะเคียน กลุ่มน้ าตก
แควมะค่า น้ าตกหน้าผาใหญ่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ าบน อ่างเก็บน้ าท่ากระบาก สวนรุกขชาติ
เขาฉกรรจ์ สระแก้วสระขวัญ อ่างเก็บน้ าเขาสามสิบอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และตลาดชายแดน
บ้านคลองลึกหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ตลาดโรงเกลือ” ซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาที่มี
ช่ือเสียงระดับประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เพิ่งค้นพบใหม่ช่ือมีว่า “ละลุ” 

งานเทศกาลประจ าปี:  งานเทศกาลประจ าปีของจังหวัดสระแก้ว ที่ส าคัญ ได้แก่  (1) งาน
ประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุ จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี  (2) งานกาชาดจังหวัด
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สระแก้ว จัดขึ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี (3) งานประเพณีศรีขวัญข้าว จัดขึ้นในเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี (4) งานวันชมพู่หวานเมืองไม้ผลคนชายแดน จัดขึ้นที่หน้าอ าเภอ
คลองหาดในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี  (5) งานประเพณีวันมาฆะบูชา เวียนเทียนรอบ
ปราสาทสต๊อกก๊อกธม จัดขึ้นในวันมาฆะบูชา (วันขึ้น 15 ค่ า เดือนสาม)  (6) งานสืบสานวัฒนธรรม
เบื้องบูรพา บูชาหลวงพ่อทอง (7) งานแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญประเทศ จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 6-14 เมษายน และ (8) งานดอกแก้วบานเบื้องบูรพา จัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี  

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว: วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว คือ “การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขต
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 

ค าขวัญของจังหวัดสระแก้ว: ค าขวัญของจังหวัดสระแก้ว คือ “ชายแดนเบื้องบูรพา     
ป่างามน้ าตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร”  
 

3. การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วได้บริหารงานและด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ตาม
มาตรา 17 และ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ ดังน้ี  

มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบรหิารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดงัน้ี  

(1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

(2)   การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
(3)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่น 
(4)   การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
(5)   การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(6)   การจัดการศึกษา 
(7)   การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(8)   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
(9)   การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(10)  การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(11)  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
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(12)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
(13)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า  
(14)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(15)  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการ ไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือ

ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 
(16)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่น 
(17)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(18)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ 
(20)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(21)  การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(22)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(23)  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
(24) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่

ในเขตและกิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันด าเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(27) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
(28) จัดท ากิจการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ 

เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(29) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด  
มาตรา 24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียมและเงิน

รายได้ดังต่อไปน้ี  
(1) ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน 

น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน ก๊าชปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์ซึ่งเก็บจากการค้า
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ภายในเขตจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามัน  และ
กิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์ส าหรับก๊าซปิโตรเลียม 

(2)  ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับยาสูบซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัด 
โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์  

(3)  ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตรา
ตามมาตรา 23 (4) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้หัก
ส่วนที่ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(4)  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร  โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตรา
ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 23 (5) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตาม
ประมวลรัษฎากรโดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(5)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ภาษีรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 

(6)  ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(7)  อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น  
(8) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของ

ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน 
(9)  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้ได้รับการจัดสรรในอัตรา

ร้อยละยี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน 
(10)  ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจาก

ผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(11)  ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน และ
ให้ตกเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(12)  ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีขึ้น 

(13)  รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดสระแก้วกับประเทศกัมพูชา 
 

นโยบายและกลไกด้านเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดสระแก้วกับกัมพูชาน้ันเป็นผล
สืบเน่ืองมาจากนโยบายระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาก่อนหน้าน้ัน กล่าวคือ หลังจากการ
เลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาในปี พ.ศ. 2536 ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและการทูตระหว่างรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลใหม่ของราชอาณาจักรกัมพูชาได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สืบเน่ืองมาจากนโยบาย 
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“เปลี่ยนอินโดจีนจากสนามรบให้เป็นสนามการค้า” ของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี
ของไทย (พ.ศ. 2531-2534) ที่ได้รับการสานต่อจากรัฐบาลไทยในยุคต่อ  ๆมา เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน 

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาได้ถูกรื้อฟื้นให้มีขึ้นอีก
ครั้งเมื่อนายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้มีนโยบายแถลงออกมาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 
2532 ว่าไทยควรมีการผ่อนปรนการค้าชายแดนระหว่างประเทศ รวมทั้งการเดินทางเข้า -ออกของ
ประชาชนบริเวณชายแดนด้านกัมพูชา นับเป็นการเปิดจุดผ่อนปรนครั้งแรก หลังจากที่ไทย ได้
ประกาศปิดพรมแดนด้านกัมพูชามาตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2518 (วัชรินทร์ ยงศิริ, 2535: 124) 

ในยุคหลังสงครามเย็นที่การต่อสู้ทางอุดมการณ์สิ้นสุดลง ประเทศต่าง ๆ ในโลกต่างก็
เปิดประเทศและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากที่สุด วิธีการที่ดีที่สุดในการเปิดความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศก็คือการค้า ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่ตระหนักดีถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดน
ใกล้ชิดติดกัน ด้วยวิธีการเปิดความสัมพันธ์ทางด้านการค้าเพื่อการพึ่งพาอาศัยกัน ประเทศเพื่อนบ้าน
ของไทยทางด้านตะวันออกได้แก่ประเทศในกลุ่มอินโดจีนทั้งหมด และทางด้านตะวันตกได้แก่พม่า 
ซึ่งต่างก็ขาดแคลนสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเพราะเพิ่งผ่านพ้นสงครามและการปิดประเทศ จึง
ต่างต้องการสินค้าเพื่อการยังชีพของประชาชนในประเทศ ดังน้ัน การค้าชายแดนจึงเป็นวิธีก าร
เบื้องต้นในการเปิดประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  

สระแก้วเป็นจังหวัดหรือเมืองชายแดนที่จะท าหน้าที่ได้ทั้งเป็นประตูการค้า ประตูการ
คมนาคมและขนส่ง และประตูเช่ือมโยงการท่องเที่ยว หรืออีกนัยหน่ึงจะท าหน้าที่เป็นทั้งเมืองผลิต
สินค้า รับส่งสินค้า เมืองท่องเที่ยว และเมืองบริการที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในตัวเอง โดยมีเมืองอื่น ๆ ใน
พื้นที่ตอนในท าหน้าที่เป็นเมืองสนับสนุนให้เมืองชายแดนสามารถท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีขนาดใหญ่กว่าของประเทศเพื่อน
บ้านค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) คือใหญ่กว่าเกือบ 10 เท่าของประเทศเพื่อนบ้านสามประเทศ คือของ
กัมพูชา ลาว และพม่ารวมกัน ท าให้สภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอิทธิพลต่อ
ประเทศเพื่อนบ้าน (ส านักงานจังหวัดสระแก้ว, 2551: 4) 

เน่ืองจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการค้าและการ
ลงทุนเป็นหลัก รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในโลกจึงต่างพยายามให้ความส าคัญแก่การก าหนด
นโยบายต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชนของตน ประเทศไทยก็
เช่นเดียวกัน ได้ก าหนดนโยบายต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สะท้อน
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก สร้างความสมานฉันท์บนจุดยืนที่ให้เกียรติ
แก่ประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศว่ามีความเท่าเทียมกับประเทศไทยในทุกด้าน เพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือทางด้านการค้าและด้านอื่น ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนทางด้านภาษา วัฒนธรรม การศึกษา การ
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ท่องเที่ยว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาชายแดนที่เผชิญอยู่ร่วมกัน ได้แก่ ปัญหาแรงงานเถื่อน ปัญหา
การค้ายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ปัญหาสาธารณสุข ฯลฯ เป็นต้น 
(ส านักงานจังหวัดสระแก้ว, 2551: 2-15)  

ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีขนาดใหญ่กว่าของประเทศเพื่อนบ้าน
ค่อนข้างมาก คือเกือบ 10 เท่าของประเทศเพื่อนบ้าน คือของกัมพูชา ลาว และพม่ารวมกัน ดังกล่าว
ข้างต้น เมื่อประกอบกับความแตกต่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น สภาพความ
เป็นอยู่ ระดับรายได้ อัตราค่าจ้าง และการจ้างงาน ได้น ามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ สู่ประเทศไทย โดยเฉพาะ
ปัญหาการอพยพของแรงงานต่างด้าวเข้ามายังประเทศไทย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดระบบเศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดน (Economic Cooperation Strategy) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ชายแดนทั้งของ
ไทยและของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการสร้างความต้องใช้การแรงงานไร้ฝีมือในพื้นที่
ชายแดนตอนในของประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อลด
การอพยพของแรงงานต่างด้าวเข้ามายังพื้นที่ตอนในของไทย และเพื่อให้การพัฒนาเมืองชายแดน
ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านบรรลุผลส าเร็จ ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพ
ของพื้นที่เศรษฐกิจร่วมที่อาจท าในรูปแบบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่ประกอบด้วย
เขตประกอบการร่วม สถานีขนถ่ายและบรรจุสินค้า สถานีขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบ้าน การปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานต่าง ๆ  รวมถึงการปรับปรุง
กฎระเบียบให้เอื้อต่อการเสริมสร้างความร่วมมือด้วย (ส านักงานจังหวัดสระแก้ว, 2551: 2-34) 

ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ในทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกัมพูชาด าเนินไปอย่างใกล้ชิด 
มีคนไทยอาศัยอยู่ในกัมพูชาประมาณ 495 คน ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และ
ค้าขาย ส าหรับสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังตลาดกัมพูชาทางช่องปอยเปต (ส านักงานประสานงาน
ชายแดนไทยกัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1: 2552 อ้างใน พรสกลณ์ ณ ศรีโต และคณะ, 
2552: 64) แยกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังน้ี 

1. สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกและกัมพูชายังไม่
สามารถผลิตได้เพียงพอแก่ความต้องการภายในประเทศ 

2. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกและ
กัมพูชามีความต้องการใช้เป็นจ านวนมากเพื่อการผลิตทางการเกษตร 

3. ยานพาหนะ ไทยมีประสิทธิภาพสูงในการผลิตสินค้าประเภทน้ีและตลาดกัมพูชามี
ความต้องการสินค้าประเภทน้ีมาก 

4. วัสดุก่อสร้าง ตลาดกัมพูชามีความต้องการวัสดุก่อสร้างเป็นจ านวนมากเน่ืองจากต้อง
ปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคภายในประเทศที่ได้รับความเสียหายจากการสู้รบภายในประเทศ 
และการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกขึ้นมารองรับการลงทุนจากต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสทาง
การค้าของไทยที่จะส่งเสริมการส่งออกสินค้าประเภทน้ีเข้าสู่ตลาดกัมพูชาให้มากขึ้น 
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นโยบายส่งเสริมการค้าของจังหวัดสระแก้วกับประเทศกัมพูชา 
แนวนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาของจังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน สรุป

ประเด็น (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว, 2548) ได้ดังน้ี 
1. ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการในการส่งออก

สินค้าให้มากที่สุด เพื่อน ารายได้มาสู่ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเหลือประชาชนและผู้ส่งออกให้มีรายได้ 
มีงานท า และช่วยบรรเทาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ประสบ ในเวลาเดียวกันจะไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบ
คู่ค้าจากกัมพูชา คือให้มีการค้าอย่างเป็นธรรม และต้องการขจัดการลักลอบการค้าสินค้าหนีภาษี  

2. การน าเข้าสินค้าจากกัมพูชาจะส่งเสริมและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
เช่นกัน ทั้งน้ีจะมีศุลกากรอรัญประเทศเป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ 

3. ยึดถือข้อตกลงไทย-กัมพูชาว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนที่รัฐบาลทั้งสองประเทศได้ท า
ร่วมกัน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเป็นผู้ลงนามเมื่อวันที่ 
21 มิถุนายน 1997 โดยพิจารณาแยกเรื่องการสัญจรข้ามแดนและการค้าชายแดนออกจากกัน 

4. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญในการ
ติดต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม การกีฬา และการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ  
 

นโยบายของกัมพูชาต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าชายแดนกับไทย 
รัฐบาลกัมพูชาซึ่งมาจากการเลือกตั้งได้ตระหนักถึงความส าคัญของการฟื้นฟูและการ

พัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่าง ๆ 
ในประชาคมโลก ส าหรับนโยบายของกัมพูชาต่อการปรับปรุงและส่งเสริมด้านการค้าชายแดนกับ
ไทยถือเป็นส่วนหน่ึง และได้น านโยบายที่ได้แถลงเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1998 ในวาระเปิดสมัย
ประชุมรัฐสภาเพื่อรับรองรัฐบาลมาประยุกต์ใช้ (วัชรินทร์ ยงศิริ, 2547: 35-37) ดังน้ี 

1. นโยบายทั่วไป: รัฐบาลกัมพูชายึดมั่นนโยบายเป็นกลางและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ด าเนิน
ความสัมพันธ์ฉันมิตร สันติภาพ ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศภูมิภาค และในโลก 
โดยไม่แบ่งแยกระบอบเพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานเสมอภาค เคารพเอกราช 
อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน ดังปรากฏในมาตรา 2 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญกัมพูชา ดังน้ี 

(1)  เสริมสร้างความสัมพันธ์แบบทวิภาคีกับประเทศใกล้เคียงบนพื้นฐานดังกล่าว
ข้างต้น ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพ และความร่วมมือ
แก้ไขปัญหาพรมแดนกับประเทศใกล้เคียงโดยสันติ  

(2)  เสริมสร้างความสัมพันธ์แบบทวิภาคีและพหุภาคีกับบรรดาประเทศในภูมิภาค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศอาเซียน เพื่อมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพ เสถียรภาพ เป็นกลาง และความร่วมมือ และเมื่อ
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กัมพูชาได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนแล้ว จะเคารพนโยบายพื้นฐานของอาเซียนดังข้อความใน
สนธิสัญญาที่ประเทศกัมพูชาได้ลงนามรับรองกับบรรดาประเทศอาเซียน 

(3)  ส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบรรดาประเทศในโลก การยึดมั่น
หลักการของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ ส่งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ด้านการทูตกับบรรดาประเทศในโลกตามฐานะเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
เกื้อกูลต่อผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของประชาชนกัมพูชา 

รัฐบาลกัมพูชาท างานเพื่อผลประโยชน์ของชาติ เคารพผลประโยชน์ของมนุษยชาติ 
ปรับปรุงประเทศกัมพูชาให้กลายเป็นประเทศที่ดีในสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ  

แก้ไขปัญหาคนเข้าเมืองโดยสันติ บนพื้นฐานรัฐศาสตร์ เคารพสิทธิมนุษยชนและ
กฎหมายระหว่างประเทศ 

ขอบคุณประชาคมระหว่างประเทศที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศกัมพูชา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาความปรองดองแห่งชาติเพื่อสันติภาพ ระบอบประชาธิปไตยใน
กัมพูชา รัฐบาลกัมพูชามีความเช่ือมั่นว่าประเทศกัมพูชาจะได้รับการรับรองเอกราช อธิปไตย บูรณภาพ
แห่งดินแดน และความเป็นกลางจากบรรดาประเทศในประชาคมโลกมากยิ่งขึ้น 

2. นโยบายเศรษฐกิจ: ป้องกันสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของประเทศกัมพูชา ปฏิบัติ
นโยบายจัดสรรกรรมสิทธ์ิที่ดินที่มีก าหนดเวลาชัดเจนให้แก่นักลงทุนเอกชน เพื่อส่งเสริมและ
เสริมสร้างกิจการลงทุนในกัมพูชา ป้องกันการละเมิดในทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมายของ
ประชาชนกัมพูชาและนักลงทุนเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงและ
การท าผิดกฎหมายอื่น ๆ  รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคในประเทศกัมพูชาให้มั่นคงเพื่อ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนกัมพูชา และสนับสนุนนักลงทุนทั้งในประเทศและจาก
ต่างประเทศ เพื่อให้มีความเช่ือมั่นในนโยบายรัฐบาลกัมพูชามากยิ่งขึ้น ปฏิบัติตามนโยบาย
เศรษฐกิจตลาดเสรี อ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนในกัมพูชา และมุ่งมั่นพัฒนาประเทศกัมพูชา
ให้เจริญรุ่งเรือง มีสันติภาพ เสถียรภาพ ยุติธรรม และความผาสุก สอดคล้องตามความปรารถนาของ
ประชาชนกัมพูชาและรัฐบาลกัมพูชา 

3. นโยบายการลงทุนของรัฐบาล: รัฐบาลกัมพูชายอมรับนักลงทุนทั้งภายในและ
ต่างประเทศที่มีความประสงค์จะลงทุนในกัมพูชา บนพื้นฐานแห่งการเคารพกฎหมายการลงทุนของ
กัมพูชา เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันระหว่างประเทศ 
เรียกร้องให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศกัมพูชามากยิ่งขึ้น มีความต้องการให้
ต่างประเทศช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศกัมพูชา และให้การอนุเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการค้า
ต่างประเทศของกัมพูชา 

รัฐบาลกัมพูชาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลงทุนในกัมพูชาให้ถูกต้องยิ่งขึ้น รับรอง
เสถียรภาพทางการเมือง ความสงบสุขในสังคม และเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค แก้ไขกฎหมาย
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อ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนภายในและต่างประเทศ ปรับปรุงสถาบันที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทลงทุนภายในและต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลกัมพูชาจะมีนโยบาย
ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมายของนักลงทุนภายในและต่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

4. นโยบายการค้า: รัฐบาลกัมพูชาด าเนินนโยบายการค้าแบบเสรี ช้ีแนะแนวนโยบาย
ด้านการค้าให้แก่นักธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ท าการค้าของตนให้ถูกต้องตามทิศทาง 
นโยบายและกฎหมายของประเทศกัมพูชา อ านวยความสะดวกให้แก่การขนส่งทั่ วทั้งประเทศตาม
แบบเสรี สนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าในประเทศกัมพูชาให้มีปริมาณและคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างตลาดภายในกบั
ตลาดต่างประเทศ ทั้งน้ีเพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

5. นโยบายการท่องเที่ยว: รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวทั้งจากภายในและต่างประเทศ อ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนด้านการท่องเที่ยว
ทั้งจากภายในและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้น พร้อมกันน้ี รัฐบาลกัมพูชามีนโยบาย
อนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกัมพูชา เพื่อให้การท่องเที่ยว
เป็นแหล่งรายได้อย่างส าคัญของประเทศกัมพูชา   

 

5.  ความสัมพันธ์ทางด้านการค้าของจังหวัดสระแก้วกับประเทศกัมพูชา 
 

จังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ติดกับกัมพูชาด้านทิศตะวันออกติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
(ข้อมูลราชอาณาจักรกัมพูชา ดูภาคผนวก ง)  เป็นระยะทาง 165 กิโลเมตร ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
ตาพระยา โคกสูง อรัญประเทศ และคลองหาด ดังน้ัน ท าเลที่ตั้งของจังหวัดสระแก้วจึงมีสภาพ
ในทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมแก่การเป็นประตูสู่ภูมิภาคอื่นของประเทศไทย โดยเฉพาะในการเป็น
ประตูสู่อินโดจีน โดยมีจุดผ่านแดนที่ส าคัญ 4 จุด คือจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง และจุดผ่อนปรน
การค้า 3 แห่ง รวมทั้งมีตลาดโรงเกลือหรือตลาดคลองแดนบ้านคลองลึกอ าเภออรัญประเทศเป็น
แหล่งจ าหน่ายสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้ปีละ
หลายพันล้านบาท (คณะกรรมการติดตามการบริหารงานงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร, 2555: 1) 

อ าเภออรัญประเทศมีพื้นที่ติดกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย (Banteay Meanchey) และติด
กับจุดผ่านแดนนานาชาติที่ต าบลปอยเปต (Poypet) ของกัมพูชา ความสัมพันธ์ทางด้านการค้าของ
จังหวัดสระแก้วกับประเทศกัมพูชาที่ส าคัญ ได้แก่ การค้าระหว่างจังหวัดสระแก้วกับจังหวัด
บันเตียเมียนเจย และเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย -กัมพูชา (สระแก้ว-ปอยเปต) ตลาดการค้าชายแดน
ไทย-กัมพูชา และภาวะการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้ว (มิถุนายน 2554) สรุปได้
ดังน้ี 
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1. จังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา  
จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประกอบด้วย 8 อ าเภอ ติดกับประเทศไทย 3 อ าเภอ คือ อ าเภอ

ปอยเปต (Poypet) บึงตรอกวน (Beungtrakuon) และมาลัย (Malai)  มีลักษณะทั่วไป เขตการปกครอง การ
เศรษฐกิจ การสาธารณูปโภค และการลงทุน (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว, 2548) ดังน้ี 

ลักษณะทั่วไป: จังหวัดบันเตียเมียนเจยตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า 
ศรีโสภณ (Serei Sophoan) มีพื้นที่ 6,679 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน 
มีอาณาเขตทางทิศตะวันออกติดกับจังหวัดเสียมเรียบ ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยด้านจังหวัด
สระแก้ว ทิศเหนือติดกับจังหวัดอุดอร์เมียนเจย (Udor Meanchey) และประเทศไทย ทิศใต้ติดกับ
จังหวัดบัตต็อมบอง (Battambang) มีจุดผ่านแดนนานาชาติที่ต าบลปอยเปต (Poypet) และจุดผ่านแดน
ของภูมิภาคที่บึงตรอกวน (Beungtrakuon) และมาลัย (Malai)  

เขตการปกครอง: จังหวัดบันเตียเมียนเจยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ ดังนี้  
1) อ าเภอมงคลบุรี (Mongkol Borei) 2) อ าเภอพนมซรก (Phnom Srok) 3) อ าเภอปรียะเนตรเปรียะ 
(Preah Netr Preah) 4) อ าเภอโอโจรว (Ou Chrov) 5) อ าเภอเซเรียโซพ็วน (ศรีโสภณ) (Serei 
Sophoan) 6) อ าเภอทมอโปก (Thma Puok) 7) อ าเภอซวายเจก (Svay Chek) และ 8) อ าเภอมาลัย 
(Malai)  

การเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจหลักของจังหวัดบันเตียเมียนเจย มีดังน้ี 
1. การเกษตรกรรม มีที่ส าคัญ คือ 

1)  ข้าว มีพื้นที่ปลูกประมาณ 1,243,593 ไร่ ได้ผลผลิตในอัตรา 1.8 ตัน/6.25 ไร่ 
2)  ถั่วเหลือง มีพื้นที่จัดสรรให้ปลูกประมาณ 73,687 ไร่ แต่ใช้เพาะปลูกเพียง 

37,581 ไร่  
3)  การประมง มีการท าประมงน้ าจืดและการเลี้ยงจระเข้ 
4)  การปศุสัตว์ มีการเลี้ยงโค กระบือ หมู และสัตว์ปีก 

2. การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ พิพิธภัณฑ์ วัด ภูเขา 
3. การเหมืองแร่ แร่ที่ส าคัญ ได้แก่ ถ่านหิน และฟอสเฟต 

การสาธารณูปโภค: ที่ส าคัญมีดังต่อไปน้ี 
1. ทางหลวง มีทางหลวงจากกรุงพนมเปญถึงจังหวัดบันเตียเมียนเจยเป็นระยะทาง 

359 กิโลเมตร และมีทางหลวงหมายเลข 5 6 18 และ 56 ตัดผ่าน  
2. ทางรถไฟ มีทางรถไฟจากกรุงพนมเปญระยะทาง 338 กิโลเมตรผ่าน 
3. ไฟฟ้า มีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า 2,290 KVA ในปัจจุบันผลิตเพียง 

1,570 KVA ราคาหน่วยละ 1,900 เรียล/KWH 
4. น้ า มีศักยภาพในการผลิตน้ าสะอาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันผลิตเพียง 

1,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน ราคา 1,500 เรียล/ลูกบาศก์เมตร  มีสถานที่ผลิต 2 แห่ง คือ (1) Steung 
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Mongkulborey I และ (2) Steung Mongkulborey II อยู่ห่างตัวเมืองประมาณ 60 กิโลเมตร 
5. การขนส่ง  มีบริการขนส่งสินค้าทางรถไฟไปกรุงพนมเปญ อัตราค่าบริการ 77 

เรียล/ตัน/กิโลเมตร การขนส่งสินค้าทางรถยนต์ไปกรุงพนมเปญ อัตราค่าบริการของตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 20 ฟุต อยู่ที่ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากน้ี จังหวัดก าลังศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
ท่าส าหรับสินค้าเทกอง (Dry port) และการจัดให้มีสนามบินภายในประเทศอีกด้วย  

6. ระบบชลประทาน มีคลองส่งน้ าเพื่อใช้ในการเพาะปลูก 125 แห่ง ครอบคลุม
พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 222,350 ไร่ มีสถานีสูบน้ า 1 แห่ง 

การลงทุน: การลงทุนที่มีศักยภาพและจังหวัดบันเตียเมียนเจยให้ความส าคัญ มีดังน้ี 
1. การลงทุนที่เป็นการพัฒนาพื้นที่ในเขตชายแดนกัมพูชาที่ติดกับประเทศไทย 
2. การอุตสาหกรรมที่ปอยเปต 
3. การปลูกข้าว 
4. การอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
5. การท่องเที่ยว 
6. การเหมืองแร่ 

2. เขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา (สระแก้ว-ปอยเปต)  
เน่ืองจากจังหวัดสระแก้วมีเขตแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา โดยมีอ าเภออรัญประเทศ

เป็นเขตการค้าชายแดนที่ส าคัญ โดยเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-ปอยเปต และเน่ืองจาก
ประเทศกัมพูชามีฐานการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่ต้องการซื้อสินค้าที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการบูรณะประเทศเกือบทุกชนิดจากไทย โดยผ่านจุดผ่านแดนคลองลึก -
ปอยเปต ของอ าเภออรัญประเทศ ดังน้ัน จึงมีการยกฐานะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา 
(สระแก้ว-ปอยเปต) ขึ้น มีข้อมูลที่ควรทราบ (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว, 2554) ดังน้ี 

1. ปอยเปตได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเขตปกครองพิเศษเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 
เฉพาะในพื้นที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ที่มีพลเมืองอาศัยอยู่ประมาณ 150,000 คน  

2. ปอยเปตมีความส าคัญในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าต่าง ๆ เช่น วัสดุก่อสร้าง 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น การขนส่งจากชายแดนไทยไปกัมพูชาท าโดยทางรถยนต์ 
ในปัจจุบันได้แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ พื้นที่เขตอุตสาหกรรมและพื้นที่สร้างสนามบินพาณิชย์  

3. ปอยเปตไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เอง จึงต้องน าเข้ากระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ 20 ล้านบาท 

4. ในปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าทางบกเป็นจ านวนมาก โดยในแต่ละวันจะมีรถบรรทุก
สินค้าเข้าออกบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (สระแก้ว-ปอยเปต) นับร้อยคัน และมีประชาชนเดิน
ทางเข้า-ออกในบริเวณเดียวกันประมาณ 4,000-5,000 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบของทาง
ราชการของทั้งสองประเทศนับเป็นปัญหาและอุปสรรคในการผ่านแดน เน่ืองจากท าให้ต้องเสียเวลา



78 

ในการติดต่อและเกิดความไม่สะดวกในการประกอบธุรกิจการค้า 
3. ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 

ในอดีต ตลาดการค้าชายแดนฝั่งกัมพูชา หรือตลาดปอยเปต ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอ าเภอ
อรัญประเทศ นับเป็นตลาดการค้าชายแดนส าคัญของกัมพูชา ต่อมาต้องซบเซาลงเพราะเหตุการณ์
สงครามในกัมพูชา ตั้งแต่ปี 2522-2536 เมื่อสงครามในกัมพูชาสงบ รัฐบาลไทยอนุญาตให้ชายแดน
บริเวณน้ีเป็นจุดผ่อนปรน เกิดเป็นตลาดค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ บริเวณโรงเกลือหรือโกดังเก็บเกลือใน
ฝั่งไทย ปอยเปตกลับพลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง และเปิดเป็นบ่อนกาสิโนอย่างถูกต้องตามกฎหมายของ
กัมพูชา ขณะเดียวกันตลาดการค้าชายแดนได้ย้ายข้ามมาฝั่งไทย ตรงบริเวณที่เป็นโกดังเกลือเพื่อ
ส่งไปขายในกัมพูชา จึงเรียกตลาดแห่งน้ีว่า ตลาดโรงเกลือ ตลาดแห่งน้ีเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2534 ภายใต้วัตถุประสงค์ในการปิดจุดลักลอบการค้าตามแนวตะเข็บชายแดน อัน
เป็นการป้องกันการลักลอบการค้าผิดกฎหมาย รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีพื้นที่
ประกอบการค้าขาย  ปัจจุบันตลาดโรงเกลือมีพื้นที่กว้างขวางราว 66 ไร่เศษ มีตลาดจ านวน 5 ตลาด
อยู่ในบริเวณเดียวกัน คือ ตลาดโรงเกลือเก่า ตลาดเดชไทย ตลาดเทศบาล 2 หรือตลาดโรงเกลือใหม่ 
ตลาดเทศบาล 3 หรือ ตลาดโกลเดนเกต และตลาดเบญจวรรณ (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว, 
2550: 18) 

เน่ืองจากการก่อตั้งตลาดโรงเกลือแต่แรกเริ่มไม่ปรากฏหน่วยงานที่ถูกก าหนดหน้าที่ใน
การดูแลรับผิดชอบโดยตรง หน่วยงานด้านการทหาร โดย " กองก าลังบูรพา” จึงเข้าไปมีบทบาทใน
การก ากับดูแล โดยทหารได้มีส่วนดูแลความเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2534-2536 หลังจากน้ัน
หน่วยงานในระดับอ าเภอได้เข้ามาดูแลรับผิดชอบ รวมไปถึงระดับจังหวัด และมีการปรับปรุง
พัฒนาตัวอาคารและพื้นที่ตลาดให้ดีขึ้นโดยเงินสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ จนกระทั่งเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2543 จังหวัดสระแก้วได้โอนอ านาจหน้าที่ใน
การบริหารจัดการตลาดโรงเกลือรวมทรัพยส์ินทั้งหมดให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว” 
ภายใต้แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังน้ันในปี พ.ศ. 2544 ตลาด
โรงเกลือจึงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว เทศบาลเมืองอรัญประเทศ และเทศบาลต าบลป่าไร่  (ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
สระแก้ว,  2550: 19) 

ปัจจุบันตลาดโรงเกลือเป็นแหล่งรวมสินค้าทุกชนิด ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสินค้าประเภท
รถจักรยาน อุปกรณ์และอะไหล่รถจักรยาน ผ้า สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ่ายกัมพูชาจะน าสินค้าพวก
หมาก ปลากรอบ ปลาเค็ม อินทผลัม องุ่นแห้ง ลูกพลับ สินค้าจากฝรั่งเศส คือน้ าหอมและเหล้า ส่วน
สถานที่ซื้อขายปลาสดจะอยู่ด้านทิศเหนือของสะพานข้ามแดน โดยฝั่งไทยมีโกดังส าหรับเก็บเกลือ
เพื่อส่งขายกัมพูชา บริเวณดังกล่าวจะมีการซื้อ-ขาย ปลาสดที่น ามาจากทะเลสาบของประเทศ
กัมพูชาและจะซื้อเกลือจากไทย เพื่อน าไปท าปลาเค็ม ปลาร้า ชาวบ้านและพ่อค้าจะเรียกบริเวณน้ีว่า 
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“โรงเกลือ” และเรียกตลาดการค้าขายในบริเวณน้ีว่า “ตลาดโรงเกลือ” 
4. ภาวะการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว (มิถุนายน 2554 ) 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ได้รายงานสรุปภาวะการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 
ด้านจังหวัดสระแก้ว ที่มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมีจุดผ่านแดนถาวร จ านวน 1 จุด และ
จุดผ่อนปรนจ านวน 3 จุด ได้แก่ (1) จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ (2) จุดผ่อนปรน
บ้านหนองปรือ อ าเภออรัญประเทศ (3) จุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน อ าเภอคลองหาด และ (4) จุดผ่อน
ปรนบ้านตาพระยา อ าเภอตาพระยา แบ่งออกเป็น สภาวะรวม การส่งออก น าเข้า และ  ดุลการค้า 
(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว,  2554: 1-3) ดังน้ี 

 

สภาวะการค้ารวม  
การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้ว ประจ าเดือนมิถุนายน 2554 มีมูลค่า

การค้ารวมทั้งสิ้น 3,293.65 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 3.2 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 127.56 ล้านบาท 
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.73 (พฤษภาคม 2554 มูลค่า 3,421.21 ล้านบาท) และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 791.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 31.61 (มิถุนายน 
2553 มูลค่า 2,502.58 ล้านบาท) โดยเดือนน้ีการส่งออกและการน าเข้ามีมูลค่าลดลงจากเดือนที่ผ่าน
มา  

 
ภาพที่ 3.2 มูลค่าการค้ารวม จากชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้ว ปี 2554  
ที่มา: ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว. (2554)  
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การส่งออก 
เดือนมิถุนายน 2554 การส่งออกจากการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้ว มี

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,898.32 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 3.3 ลดลงจากเดือนก่อน 8.60 ล้านบาท หรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.30 (พฤษภาคม 2554 มูลค่า 2,906.92 ล้านบาท) และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน การส่งออกเพิ่มขึ้น 618.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.16 
(มิถุนายน 2553 มูลค่า 2,279.34 ล้านบาท)  

 

 
 

ภาพที่ 3.3  มูลค่าการส่งออก จากชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้ว ปี 2554 
ที่มา: ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว. (2554)  
 

การน าเข้า 
เดือนมิถุนายน 2554 การน าเข้ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 395.33 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 3.4 

ลดลงจากเดือนก่อน 118.96 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.13 (พฤษภาคม 2554 มูลค่า 
514.29 ล้านบาท)  
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ภาพที่ 3.4 มูลค่าการน าเข้า จากชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้ว ปี 2554   
ที่มา: ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว. (2554)  
 

ดุลการค้า 
เดือนมิถุนายน 2554 ดุลการค้า 2,502.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 110.36 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.61 (พฤษภาคม 2554 ดุลการค้า 2,392.63 ล้านบาท) ดังแสดงใน
ภาพที่ 3.5 โดยมีสินค้าส่งออก และน าเข้า 10 อันดับแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ดังรายการ
แสดงในภาพที่ 3.6 
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ภาพที่ 3.5 ดุลการค้าจากชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้ว ปี 2554   
ที่มา: ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว. (2554)  

 

 
 

ภาพที่ 3.6  รายการสินค้าส่งออกและน าเข้า 10 อันดับแรกในเดือนมิถุนายน 2554 ของจังหวัด
สระแก้ว 

ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว. (2554)  
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กล่าวโดยสรุป สถานการณ์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ณ จุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน
ต่าง ๆ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 อยู่ในสภาวะปกติ ประชาชนและนักท่องเที่ยวผ่านแดนเข้า-ออก 
ตามปกติ มีมูลค่ารวมลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 3.73 มูลค่าส่งออกลดลง ร้อยละ 0.30 และมูลค่าน าเข้า
ลดลงร้อยละ 23.13 แต่ดุลการค้าเกินดุล ร้อยละ 4.61  

 

6.  ศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
 

ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
การแข่งขันการค้ากันทุกประเทศ ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางประเทศเพื่อนบ้านที่มีการพัฒนา
เศรษฐกิจด้อยกว่า รัฐบาลตระหนักดีว่าการอยู่ท่ามกลางประเทศที่ยากจนกว่าน้ันไม่น่าจะส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ประเทศเหล่าน้ันมีเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตทัดเทียมกัน และลดภาระ
ต่าง ๆ ให้แก่ไทย รัฐบาลไทยจึงได้ด าเนินยุทธศาสตร์โดยก าหนดนโยบายเป็นมิตรกับประเทศเพื่อน
บ้านอย่างต่อเน่ือง ประเทศไทยและกัมพูชามีพรมแดนติดต่อด้านอ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว มีช่องทางเข้า-ออกผ่านด่านถาวรและจุดผ่อนปรนการค้า ซึ่งเป็นเส้นทางเช่ือมโยงสู่กลุ่ม
ประเทศแถบอินโดจีน ได้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาการค้า โดยเฉพาะการค้าชายแดนกับ
ประเทศแถบน้ี เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (Economic 
Cooperation Strategy: ECS) โดยรัฐบาลไทยได้เริ่มมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้ากับประเทศ
เพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่มร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา (ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
สระแก้ว, 2548: 1) และในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2554-2558) ขึ้น ซึ่งเป็นแผนระยาวเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร
ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในอนาคต และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่มุ่งพัฒนา
สู่ “อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (กองแผนและ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว, 2553)  

 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
จังหวัดสระแก้วมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและเป็นจ านวนมาก ที่ส าคัญ 

(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว, 2553: 7-17) มีดังต่อไปน้ี 
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1. แหล่งน้ าผิวดิน ได้แก่  
1) แม่น้ าพระปรง ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ต้นน้ าเกิดจากเขาห้วยชัน ภูเขียว 

อ าเภอวัฒนานคร ไหลผ่านอ าเภอเมืองสระแก้วไปบรรจบกับแม่น้ าพระสทึงที่บ้านท่าช้าง อ าเภอ
เมืองสระแก้ว 

2) แม่น้ าพระสทึง ยาวประมาณ 130 กิโลเมตร เป็นล าน้ าส าคัญ ต้นน้ าเกิดจาก
เทือกเขาตะกวด เขาตาพาย จังหวัดจันทบุรี ไหลผ่านอ าเภอวังน้ าเย็น ไปบรรจบกับแม่น้ าพระปรง ที่
อ าเภอเมืองสระแก้ว  

3) ห้วยพรหมโหด ยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ต้นน้ าเกิดจากบ้านโนนหมากเก็ง 
อ าเภอวัฒนานคร ไหลผ่านกลางอ าเภออรัญประเทศเลียบชายแดนเข้าสู่ประเทศกัมพูชาที่บ้านหนอง
เอียน 

4) ห้วยโสมง ยาวประมาณ 65 กิโลเมตร ต้นน้ าเกิดจากเขาว่าน เขาขาด เขาใหญ่ เขต
อ าเภอเมืองสระแก้ว เขาละมัง เขาปล้อง อ าเภอกบินทร์บุรี ไหลไปรวมกับแม่น้ าหนุมานที่บ้านใหม่  

5) ห้วยสะโตน ยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาบรรทัด อ าเภอตา
พระยา ไหลไปทางตะวันออกเข้าประเทศกัมพูชา 

2.  แหล่งน้ าใต้ดิน ประกอบด้วยช้ันหินอุ้มน้ าใต้ดิน ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้จ าแนกไว้
เป็น 8 ประเภท คือ 1) ช้ันหินอุ้มน้ าคาร์บอเนต 2) ช้ันหินอุ้มน้ าเจ้าพระยา 3) ช้ันหินอุ้มน้ าคอลลูเวียล
4) ช้ันหินอุ้มน้ าโคราชระดับต่ า 5)  ช้ันหินอุ้มน้ าเมตามอร์ฟิก 6) ช้ันหินอุ้มน้ าเมตาซิดิเมนต์  7) ช้ัน
หินอุ้มน้ าโคราชระดับกลาง และ 8) ช้ันหินอุ้มน้ าวัลคานิค 

3. พื้นที่ลุ่มแม่น้ า ประกอบด้วยลุ่มแม่น้ าหลัก 2 ลุ่มแม่น้ า คือ 
1) ลุ่มแม่น้ าปราจีนบุรี ประกอบด้วย 4 ลุ่มแม่น้ าสาขา คือ ลุ่มแม่น้ าพระสทึง ลุ่ม

แม่น้ าพระปรง ลุ่มแม่น้ าหนุมาน และลุ่มแม่น้ าปราจีนบุรีตอนล่าง 
2) ลุ่มแม่น้ าโตนเลสาป ประกอบด้วย 2 ลุ่มแม่น้ าสาขา คือ ลุ่มแม่น้ าโตนเลสาป

ตอนบน กับลุ่มแม่น้ าห้วยพรหมโหด 
4. ภูเขา มีภูเขาที่ส าคัญ ได้แก่ บรรทัด พนมดงรัก ห้วยชัน ภูเขียว ทะลาย ในเขตอ าเภอ

วัฒนานคร 
5. ป่าไม้ มีพื้นที่ป่าไม้ที่ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้ว 3,183,004.75 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 71 ของพื้นที่จังหวัด ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ถูกท าลายไปมากเน่ืองจากการขยายพื้นที่ท ากินของ
ประชาชน  

6. แร่ธาตุ มีการส ารวจและขุดพบแร่บางชนิด และได้มีการให้สัมปทานไปแล้วหลาย
ราย แร่ส าคัญที่ขุดพบ มีดังน้ี 

1) แมงโครไมต์ พบที่ ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น 
2) เหล็ก พบที่ เขายายอินทร์ อ าเภอวังน้ าเย็น 
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3) แมกนีไซต์ พบที่ ถ้ าเขามะกอก ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น 
4) แมงกานีส พบที่ ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น และต าบลวัฒนานคร อ าเภอ

วัฒนานคร 
5) หินอ่อน พบที่ ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด 
6)  ทองค า พบที่ บ้านบ่อนางชิง ต าบลท่าเกวียน อ าเภอวัฒนานคร  
7)  แคลไซต์ และ ฟลูออไรต์ พบที่ ต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
8) ยิปซัม พบที่ ต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  
9) โดโลไมต์ พบที่ ต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด 

7. ดิน ดินในจังหวัดสระแก้วสามารถแบ่งออกตามที่เกิดได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
1) ดินเกิดบนที่ราบลุ่มและที่ราบขั้นบันไดต่ าของล าน้ า พบทางด้านตะวันตกของ

จังหวัด ในบริเวณลุ่มแม่น้ าบางปะกง  
2) ดินเกิดบนที่ราบขั้นบันไดสูงของล าน้ า พบในระดับที่สูงขึ้นมาจากดินชุดแรก 

บริเวณที่ราบตอนกลางและด้านตะวันออกของจังหวัด  
3) ดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดเชิงเขาทั่วไป พบทางตอนบนและตอนล่างของจังหวัด 

มีหน้าดินบางไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ 
8.  การเกษตรกรรมและการชลประทาน 
     1)  การเกษตรกรรม นับเป็นภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญยิ่งของจังหวัดสระแก้ว เน่ืองจาก

ประชากรกว่าร้อยละ 73 ประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะการท าไร่ การท านา และการท าสวน
ผลไม้  

2) การชลประทาน ปัจจุบัน จังหวัดสระแก้วมีการด าเนินงานโครงการชลประทาน
ขนาดกลางและขนาดเล็กรวม 223 โครงการ   

9. โครงการเพาะพันธ์ุสัตว์ป่า จังหวัดสระแก้วมีสถานีเพาะพันธ์ุสัตว์ป่าช่องกล่ าซึ่งมี
เน้ือที่สถานีนับพันไร่ ท าหน้าที่เพาะเลี้ยงขยายพันธ์ุสัตว์ป่าหายากและที่ใกล้สูญพันธ์ุหลายชนิด ที่
สถานีฯ สามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธ์ุได้แล้วมีหลายชนิด เช่น เป็ดก่า นกเงือก ฯลฯ  

10. โครงสร้างประชากรและการจ้างงาน 
1) โครงสร้างประชากร ในปี พ.ศ. 2552 จังหวัดสระแก้วมีประชากรรวม 542,451 คน 

เป็นชาย 273,173 คน หญิง 269,278 คน อ าเภอที่มีประชากรอยู่อาศัยมากที่สุด เรียงล าดับตามจ านวน
ประชากรจากมากไปหาน้อย ได้แก่ อ าเภอเมืองสระแก้ว อรัญประเทศ วัฒนานคร วังน้ าเย็น เขาฉกรรจ์ 
ตาพระยา คลองหาด วังสมบูรณ์ และโคกสูง มีอัตราความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ 75 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร 
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2) การจ้างงาน ในปี พ.ศ. 2552 จังหวัดสระแก้วมีประชากรวัยท างานรวม 309,217 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในจ านวนน้ีเป็นผู้มีงานท า 301,746 คน 
ว่างงาน 7,471 คน  

11. โครงสร้างภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสระแก้ว ในปี พ.ศ. 2552 จังหวัดสระแก้ว
มีโรงงานรวม 28 โรง เงินลงทุนรวม 145,448,540 บาท มีคนงาน 202 คน ประกอบด้วยโรงงาน
ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาทจ านวน 23 โรง เงินลงทุนรวม 45,985,000 บาท และ
โรงงานขนาดกลางที่ใช้เงินลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100 ล้านบาทจ านวน 5 โรง เงิน
ลงทุนรวม 99,463,540 บาท แยกประเภทเป็นโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน โรงงานอุตสาหกรรมเคมี โรงงานอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก และโรงงานผลิตภัณฑ์โลหะ โดยโรงงานอุตสาหกรรม
การเกษตรมีจ านวนมากที่สุด คือ 10 โรง ซึ่งเป็นโรงงานที่มีการจ้างแรงงานโดยรวมมากที่สุดด้วย 
คือ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.21 ของแรงงานที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานผลิตภัณฑ์โลหะ
มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 1 โรง และเป็นโรงงานที่มีการจ้างแรงงานโดยรวมน้อยที่สุดคือ 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.98 ของแรงงานที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วมีเป้าประสงค์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว คือ (1) ให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  (2) ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
การศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) ฟื้นฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ผ่านการใช้ประโยชน์ และขาดการดูแลรักษา ให้คงสภาพเดิมและยั่งยืนตลอดไป (4) สนองแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนเข้มแข็ง และ 
(5) บริหารจัดการงบประมาณด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ด าเนินการโดยเปิดเผยให้ประชาชน
ตรวจสอบได้อย่างอิสระ (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว, 2550: 5-6) 

 

แผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2554-2556 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.  2554-

2556)  โดย กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (2553 : 49-50) เป็นแผน
ระยะยาวที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ประกอบกับข้อมูลปัญหาที่
ต้องการแก้ไข โดยมียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด นโยบายของ
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รัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
ประเทศ ดังน้ี 

1. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
นโยบายการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 

แบ่งเป็น 6 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการพัฒนาจังหวัด ด้านการพัฒนาคน ด้านการพัฒนาแหล่งผลิตสินค้า
การเกษตร ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาตลาดการค้าชายแดน และด้านการบริหาร
จัดการปกครองท้องถิ่น (กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว , 2553: 45) 
ซึ่งสรุปเป็นนโยบายแต่ละด้านได้ดังน้ี 

1) นโยบายการพัฒนาจังหวัดสระแก้วให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
2) นโยบายการส่งเสริมให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีและ

ส่งเสริมด้านการศึกษา 
3) นโยบายการพัฒนาจังหวัดสระแก้วให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรโดยการ

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  
4) นโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ จัดให้มีสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่สะอาด ปลอดภัย และเช่ือมโยงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมขอมโบราณ 
5) นโยบายพัฒนาตลาดการค้าชายแดน (ตลาดโรงเกลือ) ให้มีความสะอาด สะดวก 

ปลอดภัย มีความพร้อมทุกด้าน (Clean Food & Good Place) 
6) นโยบายการบริหารจัดการโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ

มีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 

2. ปัญหาและความต้องการ 
1.  ด้านปัญหา  ด้านปัญหาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว แบ่ง

ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านสังคม กับ ด้านการบริหารจัดการ สรุปได้ดังน้ี 
1)  ด้านสังคม ได้แก่ ปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน  ด้านการศึกษาและ

ประเพณีของท้องถิ่น ด้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และด้านเยาวชนและยาเสพติด  ส่วนสภาพของปัญหา ได้แก่ การขาดแคลนบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุข ให้บริการประชาชนไม่ทั่วถึง และประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและ
การป้องกันตนเองจากโรคภัยต่าง ๆ และยาเสพติด  เด็กและเยาวชนขาดเงินทุนในการศึกษาต่อ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ขาดการดูแล และไม่มีรายได้ และประชาชนบริเวณชายแดนไม่มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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2)  ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ปัญหาประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตย และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา ส่วนสภาพปัญหา ได้แก่ เยาวชน
และประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ท าให้มีการทุจริตในการเลือกตั้ง 
และการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง และงบประมาณมีจ านวนจ ากัด ท าให้พัฒนาได้ไม่ทั่วถึง 

2.  ด้านความต้องการ  จากปัญหาและสภาพปัญหาดังกล่าวท าให้มีความต้องการ
ตามมา คือ  

1)  ต้องการให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

2)  ต้องการให้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่  
3)  ต้องการให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า และ

สามารถตรวจสอบได้ 
จากปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว น ามาสรุป

ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2554-2556 ได้ ดังน้ี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: “การคมนาคมสะดวก” มีถนนเช่ือมโยงตามตรอก ซอย ถนน

สายหลัก สายรอง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สะดวก โดยปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และจัดระบบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: “ประชาชนมีคุณภาพ” ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต โดยพัฒนาด้าน
การศึกษา การสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย ปลอดยาเสพติด ปลอดผู้มีอิทธิพล 
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมด้าน
กีฬาและนันทนาการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ โดย
การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง 
พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน โดยจัดหาแห่งน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค การบริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่
ท่องเที่ยว อาคารบ้านเรือน สนามกีฬา สถานที่พักผ่อน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: “อุตสาหกรรมการเกษตร” เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร
และผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน มีแนวทางในการพัฒนา 
ดังน้ี 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร โดยส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ การ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ เกษตรครบวงจรตามแนวทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อซื้อสินค้าทางการเกษตร 
จัดตั้งสถาบันวิจัยเกี่ยวกับอาชีพด้านการเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร การพัฒนาคุณภาพดิน 
และการพัฒนาการเกษตร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยพัฒนาและบริหาร
จัดการแหล่งน้ าตามธรรมชาติ คู คลอง หนอง บึง และแหล่งน้ าชลประทาน ให้สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ได้ตลอดปี รวมทั้งการก าจัดขยะ และการบ าบัดน้ าเสีย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แพทย์
แผนไทย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณสถาน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยว ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ าธรรมชาติ ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้าตลาดชายแดน โดยพัฒนาตลาดชายแดนบ้าน
คลองลึก (ตลาดโรงเกลือ) ให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย และมีความพร้อมทุกด้าน (Clean 
Food and Good Place) จัดให้มีสถานที่รักษาพยาบาลและการรักษาความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: “การบริหารจัดการ” บุคลากร ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้ 
บริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการพัฒนา คือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการ โดยพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติราชการ บริหารควบคุมด้านงบประมาณให้
มีประสิทธิภาพ รณรงค์ ให้ เยาวชนและประชาชนตื่นตัวเห็นถึงความส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมก าหนดวิสัยทัศน์/ความต้องการ การแก้ปัญหาที่สามารถประเมินผลและ
ตรวจสอบได้  

กล่าวโดยสรุป แผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.  2554-2556 จะ
ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าประสงค์ได้หรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการบริหารจัดการ 
ทางด้านเศรษฐกิจและบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่จะต้อง (1) เสริมสร้าง
ศักยภาพการเป็นศูนย์กลางรองรับและกระจายสินค้า (2) พัฒนาศักยภาพการเป็นแหล่งผลิตพืช
พลังงานและอาหารปลอดภัย (3) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มีความสมบูรณ์ครบวงจร  
(4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และ (5) บริหารจัดการ 
ด้านบุคลกร เทคโนโลยี สถานที่ปฏิบัติราชการ งบประมาณ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทัศน์และแก้ปัญหาที่สามารถประเมินผลและตรวจสอบได้  ซึ่งผลจากการศึกษา
เรื่องน้ีจะท าให้ทราบศักยภาพในการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและบริการของ อบจ.สระแก้วว่า
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อยู่ในระดับใด สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการบริหารจัดการด้าน
เศรษฐกิจและบริการของ อบจ.สระแก้ว ด้านต่าง ๆ ให้มีศักยภาพมากขึ้น 

ส่วนความสัมพันธ์และความใกล้ชิดในฐานะประเทศเพื่อนบ้านระหว่างราชอาณาจักร
ไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานน้ัน ยังมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ร่วมมือกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและป้องกันภัยคุกคามที่คาดไม่ถึง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความ
เจริญเติบโตและความมั่นคงหรือความมีเสถียรภาพในทุก ๆ ด้านของประเทศ ด้วยการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งในส่วนที่ด้อยหรือส่วนที่ขาด และเพิ่มศักยภาพให้แกร่งยิ่งขึ้นในส่วนที่ดีอยู่แล้ว อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย 

  
 
 
 
 

 


