
การทบทวนรายงานการก าหนดขอบเขต  
โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 1  
(สิงหาคม 2564 - มกราคม 2565) 



“พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วตาม
ศักยภาพของพื้นที่ มุ่งสู่อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปขั้นสูง โดยมีระบบขนส่งคมนาคมแบบ
อัจฉริยะ และโครงสร้างพ้ืนฐาน พร้อมด้วย
ศักยภาพแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนา
ภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์เดิม 

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเป็น
ประตูเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรม
มูลค่าสูงบนฐานทรัพยากรอย่างม่ังคั่ง
และยั่งยืน” 

เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน์) 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

การก าหนดขอบเขต 
หมายเหตุ 

โครงการติดตามฯ ระยะที่ 1 โครงการติดตามฯ ระยะที่ 2 

1 ไม่ได้ก าหนดระบบโลจิสติกส ์รวมทั้งการ
คมนาคมเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา SEZ สระแก้ว เพื่อความเชื่อมโยงสู่
ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 

โครงการติดตามฯ ระยะที่ 1 ระบบโลจิสติกส ์
รวมทั้งการคมนาคม ไปก าหนดเป็นมาตรการ
ส่งเสริมในมาตรการเพื่อความยั่งยืน 

2 การเพิ่มมูลค่าเกษตรแปรรูป และสิทธิ
ประโยชน์เพื่อดึงดูดการลงทุน 

การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูปมูลค่าสูงบนฐานทรัพยากร 

ระบุการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปที่มีมูลค่าสูงบนฐานทรัพยากร  ส่วนการ
ดึงดูดการลงทุนจัดเป็นมาตรการ 

3 การพัฒนาระบบการศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะฝีมือแรงงานรองรับ SEZ 

การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

ก าหนดท านองเดียวกัน  

ระบุขอบข่ายการพัฒนาศักยภาพของประชาชนที่
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน รองรับการพัฒนาตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 

4 การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะเพียงพอ ไม่ได้ก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการติดตามฯ ระยะที่ 2 น าไปผนวกรวมเป็น
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบในการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

เปรียบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์ของการก าหนดขอบเขต โครงการติดตามฯ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 



  

 การเชื่อมโยงการน าเข้าและส่งออกวัตถุดิบ สินค้า 
ผ่านระบบโครงข่ายถนนของจังหวัดสระแก้ว  

 ทางผ่านของวัตถุดิบ บริเวณด่านพรมแดน 
- สินค้าที่ผลิตขึ้นในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัด 
  อื่น ๆ 
- สินค้าน าเข้าเพื่อสนับสนุนการผลิตในนิคม- 
  อุตสาหกรรมในจังหวัดอื่นๆ 
- สินค้าน าเข้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน                        

สภาพปัจจุบัน 

ผลต่อ 
การพัฒนา 

     จังหวัดสระแก้วและ SEZ สระแก้วเกิดการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการ
ขนส่งและธุรกิจบริการ 
     แต่การลงทุนด้านการผลิตและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย การจ้างงาน ความร่วมมือต่าง ๆ ยัง
จ ากัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนา SEZ สระแก้ว เพื่อความเชื่อมโยงสู่ความม่ังคั่งยั่งยืน 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนา SEZ สระแก้ว เพื่อความเชื่อมโยงสู่ความม่ังคั่งยั่งยืน 

  

ร์ 
SEZ สระแก้ว เพื่อความเชื่อมโยงสู่ความมั่งคั่งอย่าง

ยั่งยืน 

 เป็นประตูเศรษฐกิจที่ส าคัญระหว่างไทยกับกัมพูชา
และอินโดจีน (T-CLV)  

 การจัดตั้ง SEZ สระแก้ว พร้อมตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ส าหรับบริการนักลงทุน และปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนให้มีบทบาทเป็นประตู
เชื่อมโยงเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริม  
การค้า การลงทุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จุดเด่น 

• พรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาเป็นระยะทาง 
165 กิโลเมตร  

• เส้นทางเชื่อมสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคตะวันออก และ EEC ที่มีโครงข่ายระบบ
คมนาคมแบบหลายช่องทางเช่ือมสู่ภูมิภาคอื่น ๆ 
และสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

• จุดผ่านแดน 4 แห่ง 
      - จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง (รวมด่านศุลกากรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ  
        ท่ีมีมูลค่าการค้าชายแดนปี 2563 สูงถึง 97,279 ล้านบาท) 
      - จุดผ่อนปรนทางการค้า 2 แห่ง (และตลาดโรงเกลือแหล่งจ าหน่ายสินค้ามือสองและ 
        เส้ือผ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันออก มีมูลค่าการค้า 77,000 ล้านบาท/ปี) 
• เส้นทางเชื่อมสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ EEC ที่มีโครงข่ายระบบ

คมนาคมแบบหลายช่องทางเช่ือมสู่ภูมิภาคอื่น ๆ และสู่ต่างประเทศต่อไป  



โครงข่ายคมนาคมแบบครบวงจรที่เชื่อมโยงทั้งพื้นที่ SEZ สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนระบบ 
โลจิสติกส์ เพื่อสร้างมูลค่าห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร 

• พรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาเป็นระยะทาง 165 กิโลเมตร  
• จุดผ่านแดน 4 แห่ง: 

     - จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง (รวมด่านศุลกากรบ้านคลองลึก อ.อรัญ
ประเทศ ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนปี 2563 สูงถึง 97,279 ล้านบาท) 
     - จุดผ่อนปรนทางการค้า 2 แห่ง (และตลาดโรงเกลือแหล่งจ าหน่าย
สินค้ามือสองและเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สดุในภาคตะวันออก มีมูลค่าการค้า 
77,000 ล้านบาท/ปี) 

• เส้นทางเช่ือมสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ EEC ที่มี
โครงข่ายระบบคมนาคมแบบหลายช่องทางเชื่อมสู่ภมูิภาคอื่น ๆ และสู่
ต่างประเทศต่อไป  

แนวคิดพัฒนา: 
    - ปรับปรุง  
    - ยกระดับ 
    - เปลี่ยนแปลง 
 

 การเชื่อมโยงการน าเข้าและส่งออกวัตถุดิบ 
สินค้า ผ่านระบบโครงข่ายถนนของจังหวัด
สระแก้ว  

 ทางผ่านของวัตถุดิบบริเวณด่านพรมแดน 

สภาพปัจจุบัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนา SEZ สระแก้ว เพื่อความเชื่อมโยงสู่ความม่ังคั่งยั่งยืน 



เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 

แผนยุทธศาสตร ์
ภาคตะวันออก 

การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 



 การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal  (SDG) 

SDG รายละเอียด 

1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 

2 
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

3 
สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม 
สวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย 

 4 
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต   

 5 
บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของผูห้ญิง
และเด็กหญิงทุกคนเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 6 
สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัย 
ส าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 



 การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal  (SDG) 

SDG รายละเอียด 

7 
สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ ในราคาที่สามารถ
ซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน 

8 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การ
จ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควร ส าหรับทุกคน 

9 
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริม การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยัง่ยืน และส่งเสริม นวัตกรรม 

10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 

11 
ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยม์ีความ ครอบคลุม ปลอดภัย 
มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน 

12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลติที่ยั่งยืน 



 การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal  (SDG) 

SDG รายละเอียด 

13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยนืเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยัง่ยืน 
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย 
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลมุเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มปีระสทิธิผลรับผดิรับชอบ 
และครอบคลุมในทุกระดับ 

17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟื้นฟู สภาพหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 



วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 8, 9, 17) 
 เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ SEZ สระแก้ว      
 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ และโอกาสกับพื้นที่อุตสาหกรรมใกล้เคียง 

และเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ  
 เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงของระบบโลจิสติกส์ในส่วนของโครงสร้าง  

พื้นฐานด้านกายภาพ (Infrastructure) 
 เพ่ือสร้างมูลค่าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) แบบครบวงจรZ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนา SEZ สระแก้ว เพื่อความเชื่อมโยงสู่ความมั่งคัง่ยั่งยืน 



การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มี
มูลค่าสูงบนฐานทรัพยากร ที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยต่อยอดจากวัตถุดิบที่ เป็น
ผลิตผลการเกษตร-พืชเศรษฐกิจ ซึ่งมีทั้งใน
และนอกพ้ืนที่ SEZ สระแก้ว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงบนฐานทรพัยากร 

เกษตรกรรมเป็นอาชีพและแหล่งรายได้ส าคัญของ
ประชากร มีพื้นที่การเกษตร 3,040,207 ไร่  
(ร้อยละ 67.59 ของพื้นท่ีทั้งหมด) 

ปัญหาด้านการปลูกและการแปรรูป  
ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอ ขาด
เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ในการแปรรูป  
ไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ตาม
เป้าหมายและกรอบเวลา 

แนวคิดพัฒนา: 
    - ปรับปรุง  
    - ยกระดับ 
    - เปลี่ยนแปลง 
 



วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน  
 เพ่ือยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าสูงที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม (SDG 8, 9, 12, 17)  
 เพ่ือส่งเสริมการท าการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (SDG 1, 2) 
 เพ่ือส่งเสริมและผลักดันการท าการเกษตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

บริบทของพื้นที่ และความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง (SDG 1, 2) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงบนฐานทรพัยากร 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

• ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ SEZ สระแก้วและ  
จังหวัดสระแก้วยังมีไม่มาก จึงไม่ขาดแคลนแรงงาน 
ในเชิงปริมาณ แต่ขาดแคลนในเชิงคุณภาพ แรงงาน
ในภาคการผลิตส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาค่อนข้าง
ต่ าและเป็นแรงงานประเภทลูกจ้างเป็นส่วนใหญ่ 

• การพัฒนาทักษะแรงงานจึงเป็นหนึ่งในประเด็น
ส าคัญของการยกระดับการพัฒนา SEZ  

 

สถานการณ์แรงงานในจังหวัดสระแก้ว 

• ผู้อยู่ในวัยก าลังแรงงาน (อายุ 15 ปีข้ึนไป) คิดเป็นร้อยละ 68.62 ของ
ประชากรรวม ส่วนก าลังแรงงานปัจจุบันคิดเป็น ร้อยละ 67.47 มีค่า
เกือบเท่ากับผู้อยู่ในวัยก าลังแรงงานรวม  

• ในจ านวนผู้มีงานท า คิดเป็นแรงงานในภาคการเกษตร  
ร้อยละ 39.10 และนอกภาคการเกษตร ร้อยละ 60.9  

• แรงงานส าหรับสาขาการผลิตมีเพียง ร้อยละ 11.9 ของจ านวนผู้มีงานท า 
หรือร้อยละ 20 ของแรงงานนอกภาคการเกษตร  

• ร้อยละ 69.4 ของจ านวนผู้มีงานท า มีระดับการศึกษาค่อนข้างต่ า และมี
สถานภาพเป็นลูกจ้างคิดเป็นร้อยละ 37.4 ของจ านวนผู้มีงานท า 

ศักยภาพ
แรงงานกับ
การพัฒนา 
SEZ 
 



การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของประชาชนให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานโดยการเสริมทักษะในการ
ท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ SEZ สระแก้วและตลาดแรงงาน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และแรงงานในพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว และพ้ืนที่ SEZ สระแก้ว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

จุดเด่น 
 มีแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว 
 หน่วยงานและสถาบันการศึกษา: 
 มีหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม

เป้าหมายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบต่อเนื่อง
และมูลค่าสูง และสามารถพัฒนาขึ้นเพิ่มเติมตาม
ความต้องการ 

 มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการเกษตร 

ข้อจ ากัด 

 แรงงานจ านวนมากยังขาดความรู้และทักษะที่สอด 
คล้องกับตลาดแรงงาน: อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 
เกษตรแม่นย า/เกษตรอัจฉริยะ ธุรกิจบริการฯ 

 แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 

แนวคิดพัฒนา: 
    - ปรับปรุง  
    - ยกระดับ 
    - เปลี่ยนแปลง 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDG 4,8,10,16) 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ความช านาญและเชี่ยวชาญที่สอดคล้อง 

และเหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ SEZ สระแก้ว 
 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ของแรงงานและประชาชน

ในพื้นที่ SEZ สระแก้ว ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วม 



ปัจจัยการตัดสินใจ เกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัด 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้อง (ปัญหา และศักยภาพ) 
การจัดล าดับความส าคัญ : ปัจจัยส าเร็จ 

ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจ 

เกณฑ์การประเมิน 1 

เกณฑ์การประเมิน 2 

ตัวชี้วัด 1.1 

ตัวชี้วัด 1.2 

ตัวชี้วัด 2.2 

ตัวชี้วัด 2.3 

ตัวชี้วัด 2.1 

ปัจจัยการตัดสินใจ เป็นปัจจัยที่ต้องการพัฒนาให้ถึงเป้าหมายสูงสุด 
เกณฑ์การประเมิน เป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาที่สามารถประเมินได้ด้วยตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป็นตัวประเมินผลที่ได้จากการพัฒนา และมีข้อมูลฐานรองรับ 



    - ประตูเช่ือมกับการพัฒนา EEC ภูมิภาคต่าง ๆ  
และประเทศเพื่อนบ้าน (โลจิสติกส์และระบบการขนส่ง) 

    - ประตูสินค้าน าเข้า-ส่งออกชายแดน (สินค้าเกษตร  
ผลผลิตจากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและสินค้าอื่น ๆ ) 

ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจ 

เกณฑ์การประเมิน 

1) ระบบโลจิสติกส์ท่ีเชื่อมโยงภายใน 
ประเทศระดับภูมิภาค รวมท้ังพื้นท่ี 
เศรษฐกิจอื่น และประเทศเพ่ือนบ้าน 

1) ระบบโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระบบถนน ระบบราง 
และระบบโลจิสติกส์ ท่ีเช่ือมต่อภายในประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ได้มาตรฐานและยั่งยืน 

2) มูลค่าสินค้าน าเข้า - ส่งออก 
บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว 

2) มูลค่าสินค้าน าเข้า – ส่งออกผ่านบริเวณชายแดน 
จังหวัดสระแก้ว 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนา SEZ สระแก้ว เพื่อความเชื่อมโยงสู่ความม่ังคั่งยั่งยืน 

ตัวชี้วัด 

วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
     1) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ SEZ สระแก้ว 
     2) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและโอกาสกับพื้นที่อุตสาหกรรมหรือพื้นที่ 
         เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ ใกล้เคียง 
     3) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของระบบโลจิสติกส์ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน 
         ด้านกายภาพ (Infrastructure)  
     4) เพื่อสร้างมูลค่าห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) แบบครบวงจร 



มูลค่าสินค้าน าเข้า - ส่งออกผ่านบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว  
(ส านักงานจังหวัดสระแก้ว, 2565) 

การประเมินข้อมูลฐาน 



ตัวชี้วัด 

- การส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
  แปรรูปมูลค่าสูง 
- การส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
- การส่งเสริมการเกษตรที่ 
  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจ 

เกณฑ์การประเมิน 

1) การส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และเกษตรแปรรูป 

1) สัดส่วนมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
เกษตรแปรรูปท่ีเพ่ิมขึ้น 

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูงและอุตสาหกรรม
เป้าหมายท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

2) สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรม 
สีเขียว (ระดับ 1/2/3/4/5) 

3) การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ท่ีได้มาตรฐานและยั่งยืน ส าหรับ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

3) ปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจและสมุนไพร 

4) สัดส่วนผลิตภาพภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
     1) เพื่อยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าสูง 
         ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     2) เพื่อส่งเสริมการท าการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
     3) เพื่อส่งเสริมและผลกัดันการท าการเกษตรให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
         กับบริบทของพื้นที่ และความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและ 
         เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงบนฐานทรพัยากร 













สัดส่วนมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเกษตรแปรรูป 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2565)  

การประเมินข้อมูลฐาน 



ตัวชี้วัด 

- การจัดการแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว  
- การพัฒนาศักยภาพแรงงาน  
- ความครอบคลุมของระบบการคุ้มครองทางสังคม 
- การสร้างเสริมการมีส่วนร่วม 
- การปรับปรุงคุณภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจ 

เกณฑ์การประเมิน 

1) การพัฒนาศักยภาพแรงงานท่ี
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  
(ภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร) 

1) สัดส่วนแรงงานไทยและตา่งด้าว ในพื้นท่ีสระแก้ว และ SEZ สระแก้ว  
   ท่ีผ่านการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาฝีมือทักษะท่ีสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

2) การจัดการแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ท างานอย่างถูกกฎหมาย 2) สัดส่วนแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานอย่างถูกกฎหมาย 

3) การสร้างเสริมการมีส่วนร่วม 3) ระบบข้อมูล การสื่อสาร และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

4) สัดส่วนของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เพียงพอและมีความเชี่ยวชาญ 
    เหมาะสม 

4) ความพอเพียงของการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพรองรับ
การพัฒนา SEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
     1) เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ความช านาญและเชี่ยวชาญที่สอดคล้อง   
         และเหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ SEZ สระแก้ว 
     2) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ของแรงงานและประชาชน 
         ในพื้นที่ SEZ สระแก้ว ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วม 



ท่ีมา: รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสระแก้ว 2557 - 2562 
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ก าลังแรงงานรวมในจังหวัดสระแก้วเพิ่มขึ้น 



29 ท่ีมา: รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสระแก้ว 2557 - 2562 

แรงงานในจังหวัดสระแก้วท างานอยู่ในภาคบริการมากที่สุด  

ร้อยละของผู้มีงานท า จ าแนกตามประเภท 
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ภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ 

แรงงาน 



1 

2 

3 

ด าเนินการกิจกรรม ปกต ิ 

พัฒนาระดับปรับปรุง (ดีขึ้น) 

พัฒนาแบบยกระดับ (ดีมาก) 

ทางเลือกต่างๆ ในการพัฒนา 

4 พัฒนาครบวงจรบนพื้นฐานนวัตกรรมใหม่ (ดีเลิศ)  

ประเมินทางเลือก 





ทางเลือกเบื้องต้นที่ 1 



ทางเลือกเบื้องต้นที่ 2 



ทางเลือกเบื้องต้นที่ 3 



ทางเลือกเบื้องต้นที่ 4 



1 

2 

3 

ด าเนินการกิจกรรม ปกต ิ 

พัฒนาระดับปรับปรุง (ดีขึ้น) 

พัฒนาแบบยกระดับ (ดีมาก) 

ทางเลือกต่างๆ ในการพัฒนา 

4 พัฒนาครบวงจรบนพื้นฐานนวัตกรรมใหม่ (ดีเลิศ)  

ประเมินทางเลือก 

พัฒนา SEZ สระแก้วเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้าน 
ผ่านระบบถนนในการขนส่งสินค้า อุปกรณ์ และแรงงาน  

พัฒนา SEZ สระแก้วเป็นประตูเช่ือมโยงสู่ความมัง่คั่งและยั่งยนืจากการผลิต 
บนฐานทรัพยากรผ่านระบบถนน และระบบราง 

พัฒนา SEZ สระแก้วเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนจากการผลิตบนฐานทรัพยากร
ผ่านระบบถนน ระบบราง พร้อมด้วยระบบจัดการแรงงานและระบบโลจิสติกส์ 

พัฒนา SEZ เป็นประตูเชื่อมโยงสู่ความมั่งคัง่และยัง่ยืนจาการผลิตบนฐานทรัพยากรผ่าน
ระบบถนน ระบบราง พร้อมด้วยระบบจัดการแรงงาน และระบบโลจิสติกส์แบบอัจฉริยะ 




