สัญลักษณ์ประจําจังหวัดปราจีนบุรี
***************
ตราประจําจังหวัดปราจีนบุรี

เป็นรูปต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ปลูกไว้ที่ตําบลโคกปีบ อําเภอศรีมโหสถ เป็นสัญลักษณ์ทางด้าน
พุทธศาสนาที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดปราจีนบุรี เพราะเชื่อกันว่าเป็นต้นโพธิ์ที่สมณฑูตจากอินเดีย ซึ่งมาเผยแพร่
พระศาสนา เมื่อราว พ.ศ. 500 ได้นําพันธุ์พระศรีมหาโพธิ์ มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นต้นโพธิ์ที่
พระพุทธเจ้าประทับบําเพ็ญธรรมจนสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธินี้เป็นที่นับถือบูชากราบ
ไหว้ของราษฎรในท้องที่และต่างท้องที่ และมีการจัดงานนมัสการเป็นประจําทุกปี
คําขวัญของจังหวัดปราจีนบุรี
“ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี”
ธงประจําจังหวัด

ขนาดพื้นธง กว้าง 1.50 เมตร ยาว 2.25 เมตร ลักษณะพื้นธง ตอนต้นเป็นพื้นสีแดง และ
ตอนปลายธงเป็นสีเหลือง ซึ่งกําหนดเป็นสีประจําภาค กว้างยาวด้านละ 1.50 เมตร มีรูปต้นโพธิ์อยู่ในกรอบ
วงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 85 เซนติเมตร
ดอกไม้ประจําจังหวัด

ต้นปีบ (MILLINGTONIA HORTENSISLINN) เป็นต้นไม้ผลัดใบ สูงประมาณ 5 – 25 เมตร
เรือนยอดเป็นพุ่มทึบกิ่งมักห้อยลง เปลือกเป็นสีเทา แตกเป็นร่องลึก ใบเป็นรูปไข่ หรือกระเดียดไปทางรูปใบหอก
ลักษณะดอกเป็นดอกไม้สขี าว กลิ่นหอม ออกดอกเป็นช่อทีป่ ลายกิ่ง ยาว 10 – 40 เซนติเมตร ทยอยกันเป็นรูป
แตร กว้าง 2 เซนติเมตร มี 5 กลีบ เกสรตัวผู้ 4 อัน ดอกแห้งใช้ผสมยาสูบ
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จังหวัดปราจีนบุรี

อ.ประจันตคาม
อ.นาดี

อ.เมืองปราจีนบุรี

อ.บ้านสร้าง
อ.ศรีมโหสถ

N


S

อ.ศรีมหาโพธิ

อ.กบินทร์บุรี

-3วิสัยทัศน์จังหวัดปราจีนบุรี
“ปราจีนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนําของภาคตะวันออก”
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategic Issues) พ.ศ. 2555
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมปัจจัยที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง และการปรับตัว
พันธกิจจังหวัด พ.ศ. 2555 (Mission)
1) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอํานวย
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นฐาน
2) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์จงั หวัด (Goals)
1) จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) บริหารจัดการน้ําอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล
3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปราจีนบุรี
1. ประวัติจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี เคยเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ปรากฏหลักฐาน
เป็นซากเมืองโบราณที่เรียกว่า “เมืองศรีมโหสถ” ตําบลโคกปีบ อําเภอศรีมโหสถ และทางด้านทิศตะวันออกของ
เมืองศรีมโหสถ ที่บริเวณบ้านโคกขวาง อําเภอศรีมหาโพธิ ยังมีชุมชนโบราณมีอายุร่วมสมัยเดียวกันกับเมือง
ศรีมโหสถอีกด้วย บริเวณซากเมืองโบราณเหล่านี้มีซากโบราณสถาน ซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรม ศาสนกิจและ
โบราณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูป เทวรูป เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสําริด เครื่องมือเครื่องใช้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
ในสมัยต่อมา ศูนย์กลางความเจริญได้ย้ายมาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําปราจีนบุรีเช่นปัจจุบัน ในสมัย
กรุงศรีอยุธยา เรียกว่า “เมืองปราจีน” ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ยังเรียกว่า “เมืองปราจิณ” หรือ "มณฑลปราจิณ”
จวบจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบ
การปกครองแผ่นดินตามแบบต่างประเทศ มณฑลปราจิณได้ถูกยุบเลิก คงมีฐานะเป็นเพียงหัวเมืองหนึ่ง ต่อมา
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคําว่า เมืองเป็นจังหวัด จึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า “จังหวัดปราจีนบุรี”
2. ที่ตั้ง/อาณาเขต
ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ระหว่างละติจูดที่ 13 องศา 39 ลิปดา ถึง
ละติจูดที่ 14 องศา 27 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูดที่ 101 องศา 90 ลิปดา ถึงลองติจูดที่ 102 องศา 07
ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร 136 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 33 , 305 ใช้เวลา
เดินทางเพียง 1.30 ชั่วโมง เป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมจากกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศกัมพูชา ในรัศมี 100 กว่ากิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
¾ ทิศเหนือ
ติดกับ จังหวัดนครราชสีมา
¾ ทิศตะวันออก
ติดกับ จังหวัดสระแก้ว
¾ ทิศตะวันตก
ติดกับ จังหวัดนครนายก
¾ ทิศใต้
ติดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดปราจีนบุรี ตอนบนเป็นที่ราบสูงและป่าทึบสลับซับซ้อน มียอดเขาสูง
1,326 เมตร และเป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ําหลายสาย มีธรรมชาติที่สวยงาม ทิศเหนือเต็มไปด้วยเทือกเขา และ
ตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา เหมาะแก่การเพาะปลูก ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ําบางปะกง สูงกว่าระดับน้ําทะเล 5 เมตร
แม่น้ําปราจีนบุรี เกิดจากแควหนุมาน และแควพระปรงไหลมาบรรจบกันที่อําเภอกบินทร์บุรี และไหลลงสู่อ่าวไทย
ที่อําเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา
4. ลักษณะภูมิอากาศและปริมาณน้ําฝน
4.1 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดปราจีนบุรีมีภูมิอากาศร้อนชื้นแถวศูนย์สูตร มีร้อนจัดในฤดูร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนข้างหนาวเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงระหว่างปี 2550-2554 จะอยู่ในช่วง 16.0 – 40.2 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิ
ต่ําสุดเฉลี่ย 21.78 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดวัดได้ 16.0 องศาเซลเซียส เมื่อเดือนมกราคม 2542
และอุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 40.2 องศาเซลเซียส เมื่อเดือนมีนาคม 2550
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อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 37.5 องศาเซลเซียส (เดือนพฤษภาคม)
4.2 ปริมาณน้ําฝน
ในช่วงระหว่างปี 2545- 2554 จังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณน้ําฝน อยู่ในช่วง 1,676.3 2,468.5 ม.ม. มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,017.76 ม.ม./ปี และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 168.15 ม.ม./เดือน
ฝนตกมากที่สดุ ในปี 2554 วัดได้ 2,468.5 ม.ม. และมีจํานวนวันที่มีฝนตกเท่ากับ 149 วัน และปริมาณฝนตก
น้อยที่สุดในปี 2547 วัดได้ 1,460.9 ม.ม. จํานวนวันที่มีฝนตก จํานวน 107 วัน
สําหรับปี 2554 มีปริมาณน้ําฝน 2,468.5 ม.ม. จํานวนวันที่ฝนตก 149 วัน
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยา ปราจีนบุรี
5. พืน้ ที่
จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 4,762.362 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,976,475 ไร่ แยกเป็น
5.1 พื้นที่ป่าไม้ 1,327,718.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.61 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
5.1.1 เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 6 ป่า จํานวน 374,334.94 ไร่
5.1.2 ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. 4 ป่า จํานวน 9,070 ไร่
5.1.3 ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 3 ป่า จํานวน 931,720.06 ไร่
5.2 พื้นทีท่ ําการเกษตร 1,124,836 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.79 ของพื้นที่ทั้งหมด
6. ประชากร
ณ สิงหาคม 2554 จังหวัดปราจีนบุรี มีประชากร ทั้งสิ้น 468,342 คน เป็นชาย
232,303 คน เป็นหญิง 236,039 คน เมื่อพิจารณาจากการกระจายตัวของกิจกรรม พบว่าการที่จังหวัดมี
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมากในเขตอําเภอกบินทร์บุรี อําเภอเมือง และอําเภอศรีมหาโพธิทําให้มีประชากร
มาอาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่ดงั กล่าวจํานวนมากกว่าในบริเวณอื่น ๆ ของจังหวัด
บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด คือ อําเภอกบินทร์บุรี มีจํานวน 141,431 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.20 ของประชากรทั้งจังหวัด รองลงมาคือ อําเภอเมือง มีจํานวน 107,928 คน และ
อําเภอศรีมหาโพธิ จํานวน 65,640 คน ส่วนบริเวณที่มปี ระชากรอยู่อาศัยน้อยที่สุด คือ อําเภอศรีมโหสถ มี
ประชากรอาศัยอยู่เพียง 18,259 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 ของประชากรทั้งจังหวัด
พื้นที่อําเภอนอกเขตเทศบาล มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 85.22 คนต่อตารางกิโลเมตร
อําเภอที่มีประชากรรวมกันหนาแน่นมากทีส่ ุด คือ อําเภอเมืองปราจีนบุรี คิดเป็น 199.81 คนต่อตาราง
กิโลเมตร รองลงมาได้แก่ อําเภอศรีมหาโพธิ คิดเป็น 150.19 คนต่อตารางกิโลเมตร และอําเภอกบินทร์บุรี
คิดเป็น 100.09 คนต่อตารางกิโลเมตร ส่วนอําเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด คืออําเภอนาดี
คิดเป็น 36.29 คนต่อตารางกิโลเมตร
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จํานวนพื้นที่
(ตร.กม.)

อําเภอ
อ.เมืองปราจีนบุรี

426.76

จํานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
44,060
41,209

รวม
85,269

ความหนาแน่นของ
ประชากร (คน/ตร.กม.)
199.81

อ.กบินทร์บุรี

1290.55

63,876

65,298

129,174

100.09

อ.นาดี

1176.09

21,211

21,466

42,677

36.29

อ.ประจันตคาม

902.05

23,768

24,930

48,698

53.99

อ.ศรีมหาโพธิ

392.99

29,083

29,939

59,022

150.19

อ.ศรีมโหสถ

125.48

6,033

6,352

12,385

98.70

อ.บ้านสร้าง

345.22

13,761

14,085

27,846

80.66

4,753.42

201,792

203,279

405,071

85.22

รวมทั้งสิ้น

จํานวนพื้นที่คลาดเคลื่อนประมาณ 8.942 ตร.กม. ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2554 ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี

7. เขตการปกครอง
แบ่งออกเป็น 7 อําเภอ 64 ตําบล 708 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
13 เทศบาล 56 องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และ 171,228 ครัวเรือน
ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี ณ สิงหาคม 2554
อําเภอ
ตําบล
เมืองปราจีนบุรี
12
กบินทร์บุรี
14
ประจันตคาม
9
ศรีมหาโพธิ
10
บ้านสร้าง
9
นาดี
6
ศรีมโหสถ
4
รวม
64
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี

หมู่บ้าน
144
193
106
90
88
63
24
708

ครัวเรือน
39,541
50,248
16,145
32,392
9,616
16,744
6,542
171,228

อบจ.
1
1

เทศบาล
3
3
2
2
1
1
1
13

อบต.
11
14
8
7
7
6
3
56

8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1 ทรัพยากรป่าไม้
พื้ นที่ ป่ าส่ วนใหญ่ เป็ นป่ า ดิ บ ป่ าแดง และป่ าเบญจพรรณ พั นธุ์ ไม้ สํ าคั ญ ได้ แ ก่ ไม้
ตะเคียน ไม้ยาง ไม้มะค่าโมง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พะยอม ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ตะแบก ไม้พะยูง และไม้ชิงชัน เป็น
ต้น นอกจากนี้ ยังมี ไ ม้ไผ่ ที่ ส ามารถทํา รายได้ใ ห้ กับจัง หวัด ในการผลิ ตหัต ถกรรมส่งออกทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ ง อํา เภอนาดี อํ า เภอกบิ น ทร์ บุรี และอํ าเภอ
ประจันตคาม รวมมีพื้นที่ป่าไม้เนื้อที่ประมาณ 1,315,125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.18 เมื่อเทียบกับพื้นที่จังหวัด
ดังนี้

-71. ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 6 ป่า พื้นที่ 374,334.94 ไร่ ได้แก่ ป่าทุ่งโพธิ์ ป่าห้วยไคร้
ป่าประดู่-วังตะเคียน ป่าน้ําตกเขาอีโต้ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ป่าแควระบมและป่าสียัด
2. ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. จํานวน 4 ป่า พื้นที่ 9,070 ไร่ ไ ด้แก่ ป่าเขาใหญ่
ป่าทุ่งโพธิ์ ป่าห้วยไคร้ และที่ดินจัดสรรแปลงที่ 1
3. ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย จํานวน 3 ป่า พื้นที่ 931,720.06 ไร่ ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา
ตารางแสดงพืน้ ทีป่ ่าไม้ตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในพืน้ ที่จังหวัดปราจีนบุรี
ลําดับที่ / ลักษณะป่า
พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
พื้นที่ป่าทั้งหมดในจังหวัด
1. ป่าสงวนแห่งชาติ
1.1 ป่าทุ่งโพธิ์
1.2 ป่าห้วยไคร้
1.3 ป่าประดู่-วังตะเคียน
1.4 ป่าน้ําตกเขาอีโต้
1.5 ป่ า แก่ ง ดิ น สอ ป่ า
แก่งใหญ่
และป่าเขาสโตน
1.6 ป่าแควระบมและป่า
สียัด
2. ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม.
2.1 ป่าเขาใหญ่
2.2 ป่าทุ่งโพธิ์
2.3 ป่าห้วยไคร้
2.4 ป่าที่จัดสรรแปลงที่
1
3. ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย
3.1 อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่
3.2 อุทยานแห่งชาติทับ
ลาน
3.3 อุทยานแห่งชาติปาง
สีดา

เมือง

พื้นที่ป่าแยกตามเขตอําเภอ (ไร่)
นาดี
กบินทร์บุรี ประจันตคาม

ศรีมหาโพธิ

รวมพื้นที่ (ไร่)

2,976,476.25
52,908.75 1,315,125
52,908.75 374,334.94
19,350
170,500
987
13,593
63,054.94

% พื้นที่
เทียบจังหวัด
100.000
44.184
12.576
0.650
5.728
0.033
0.457
2.118

40,516
13,593
13,593
-

606,979
82,405
19,350
63,054.94

243,090
243,090
170,500
987
-

384,225
-

-

-

66,535

-

40,315

106,850

3.590

48
48
-

3,954
3,954
-

5,068
3,842
1,226

-

-

9,070
48
3,954
3,842
1,226

0.305
0.002
0.133
0.129
0.041

-

384,225
384,225
-

-

931,720.06
717,900
212,500
1,320.06

31.303
24.119
7.139
0.044

26,875 520,620.06
26,875 306,800
212,500
1,320.06

สถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด พบว่าถูกทําลายเนื่องจากการบุกรุกเข้าไปหาที่ทํากินในป่าสงวน
แห่งชาติ การลักลอบตัดแปรรูปไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของจังหวัด
ปราจีนบุรีอย่างมาก กล่าวคือ ขาดปัจจัยธรรมชาติที่จะรักษาความชุ่มชื้นของพื้นดิน และชะลอการไหลบ่าของ
น้ําในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ํามาก มีผลทําให้ปริมาณน้ําไม่สม่ําเสมอตลอดปี ในฤดูฝนน้ําจะไหลบ่าอย่างรวดเร็ว ชะ
ล้างหน้าดินไปด้วย ทําให้คุณภาพดินเลวลง ทําให้พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก มีน้อย และในฤดูแล้งพื้นที่
ส่วนใหญ่ ของจังหวัดค่ อนข้ างแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ํา ทั้ง นี้จึง มีโ ครงการพัฒ นาป่า ไม้ใ นหลายรูป แบบ ซึ่ง
โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว อาทิ การปลูกสร้างสวนป่า ป่าทดแทน ป่าชุมชนโครงการจัดสรรที่ดินให้ประชาชน
อยู่อาศัยและทํากิน

-8ตารางแสดงพืน้ ทีป่ ่าไม้จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่จังหวัด 4,762.36 ตารางกิโลเมตร (2,976,476.2 ไร่)
ปี พ.ศ.
เนื้อที่ป่า (ตร.กม.)
ร้อยละของพื้นที่จังหวัด
2547
1,483.94
31.16
2548
1,445.05
30.34
2549
1,439.42
30.22
2551
1,386.28
29.11
ที่มา : เว็บไซด์ของกรมป่าไม้-สถิติการป่าไม้ ( www.forest.go.th). ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2553
8.2 ทรัพยากรแร่ธาตุ

1. ประทานบัตร จํานวน 5 แปลง
1.1 แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ
1.2 แร่หินประดับชนิดหินแกรนิต
1.3 แร่ดินขาวและบอลเคลย์

จํานวน 2 แปลง
จํานวน 1 แปลง
จํานวน 2 แปลง

2. คําขอประทานบัตรและอาชญาบัตรพิเศษ อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ อยู่ระหว่างดําเนินการ 18 แปลง
2.1 แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ
จํานวน 7 แปลง
2.2 แร่ทองคํา เงิน ทองแดง ฯลฯ
จํานวน 5 แปลง
2.3 แร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์
จํานวน 12 แปลง
2.4 แร่มังกานีส
จํานวน 1 แปลง
ตารางแสดงแร่ธาตุทสี่ ําคัญของจังหวัด/จํานวนเหมืองแร่ทเี่ ปิดการ/จํานวนคนงานในเหมืองแร่/
รายได้ภาคหลวงแร่ จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.2553 (มกราคม – ธันวาคม 2553)
รายชื่อแร่ธาตุ
ดินขาว

แหล่งที่พบ
แร่ธาตุ
ต.โคกไม้ลาย

บอลเคลย์
ดินขาว
บอลเคลย์
หินอุตสาหกรรม
(เพื่อการก่อสร้าง)
ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์
ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์

ปริมาณ
(ตัน)
5,000.0

รายชื่อ
เหมืองแร่

จํานวนคนงาน
(คน)

1.925 1. นายชํานาญ

15

มูลค่า
(ล้านบาท)

50.0 0.0275 ตันกูล
ต.โคกไม้ลาย
ต.ลาดตะเคียน
ต.บ้านพระ
ต.โนนห้อม

46,800.0 18.018 2. หจก.อํานวยชัย
120,931.
3. บริษัท
5 12.698 ผ.เพิม่ พูน จํากัด
496,000.
0
66,000.0

รายได้ภาคหลวงแร่
(บาท)
77,000.00
1,100.00

15

720,720.00
-

30

507,912.30

4. นางวิเชียร
วิสุทธิอุทัยกุล

5

1,785,600.00

5. นางเพชร
5.94 มนต์กันภัย

5

237,600.00

44.64

-9หมายเหตุ จัดเก็บตามปีปฏิทิน มูลค่าแร่ใช้ราคาตามประกาศราคาแร่
1. ดินขาว ราคาประกาศ 385.- บาท
2. บอลเคลย์ ราคาประกาศ 550.- บาท
3. หินอุตสาหกรรม ราคาประกาศ 105.- บาท
4. ดินซีเมนต์ ราคาประกาศ 90.00 บาท
ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

8.3 ทรัพยากรน้ํา
จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ใกล้ฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาไอน้ําจากอ่าวไทยปะทะภูเขาทางเหนือของจังหวัดลอยตัวตกมาเป็นฝนและได้รับอิ ท ธิ พ ล
จากพายุ โ ซนร้ อ นปี ล ะ 2-3 ลู ก ทํา ให้ ป ริ ม าณน้าํ ฝนมี ค่ อ นข้ า งมาก เหมาะแก่ การกสิกรรม จังหวัดมีแหล่ง
น้ําตามธรรมชาติที่สําคัญ คือ แม่น้ําปราจีนบุรี ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของแควพระปรงและแควหนุมาน บริเวณอําเภอ
กบินทร์บุรี และคลองประจันตคาม บริเวณอําเภอเมืองปราจีนบุรี และไหลรวมกับแม่น้ํานครนายก เป็นแม่น้ําบางปะกง
มีความยาวประมาณ 68 กิโลเมตร
แหล่งน้ําธรรมชาติบนโลกนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
8.3.1 น้ําฟ้าหรือน้ําในบรรยากาศ มีหลากหลายสถานะ ได้แก่ ฝน ลูกเห็บ
น้ําค้าง เมฆหมอก ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของน้ําอีกทั้ง 2 ประเภท
8.3.2 น้ําผิวดิน ลักษณะสายน้ําของแม่น้ําปราจีนบุรี สภาพของแม่น้ําจังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งไหลผ่านพื้นที่เกือบทั้งจังหวัดมีความแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศ การประกอบอาชีพ และปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ตามลักษณะของสายน้ําที่แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ
1) บริเวณต้นน้ํา ครอบคลุมอําเภอกบินทร์บุรี, อําเภอนาดี และ
อําเภอประจันตคาม สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง พื้นที่ทางการเกษตร
2) บริเวณกลางน้ํา ครอบคลุมอําเภอกบินทร์บุรี (ตําบลหนองกี่, ตําบล
บ้านนา, ตําบลกบินทร์) อําเภอศรีมหาโพธิ (ตํา บลท่ า ตู ม ) อําเภอประจันตคาม (ตําบลโพธิ์งาม)
3) บริเวณปลายน้ํา ครอบคลุมอําเภอบ้านสร้าง ลักษณะพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
8.3.3 น้ําใต้ดนิ หรือน้ําบาดาล
เมื่อน้ําฟ้าหรือน้ําในบรรยากาศ และน้ําผิวดินไหลซึมลงสู่ใต้ดินและ
ถูกกักเก็บไว้ในชั้นดิน ชั้นหินก็จ ะเรีย กน้ํา เหล่า นั้น ว่า “น้ําบาดาล ” จังหวัดปราจีนบุรี ได้กําหนดประเภทการ
ใช้น้ําบาดาลเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) เพื่อการอุปโภคบริโภค ได้แก่ การใช้น้ําเพื่อเป็นน้ําดื่มน้ําใช้ใน
ครัวเรือนที่มิได้มีการซื้อขาย เช่น หมู่บ้านจัดสรร
2) เพื่อประกอบธุรกิจ ได้แก่ธุรกิจ (อุตสาหกรรม) ธุรกิจ (บริการ)
และธุรกิจ (การค้า)
3) เพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ การใช้น้ําเพื่อการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์
ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี.
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จังหวัดปราจีนบุรี มีกลุ่มดินที่อุดมสมบูรณ์ คือ กลุ่มดินนา เหมาะสมกับการปลูกข้าว
และไม้ผล กลุ่มดินไร่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่าดินนา เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลังและ
พืชไร่อื่น จากลักษณะดินดังกล่าว จึงมีความเหมาะสมกับการทํานา ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและพืชไร่
ปัญหาการใช้ที่ดินในบางอําเภอ มีศักยภาพของดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช
เช่น มีดินเปรี้ยวในพื้นที่อําเภอบ้านสร้าง อําเภอศรีมโหสถ และอําเภอเมือง และการเสื่อมของคุณภาพดิน ตลอดจน
ปัญหาการพังทลายของดิน ดินมีสภาพเป็นดินปนทรายของพื้นที่อําเภอเมืองปราจีนบุรี และอําเภอศรีมหาโพธิ ทําให้
เกษตรกรต้องใช้ต้นทุนสูงในการปรับปรุงคุณภาพดิน
ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี.

- 11 -

บทที่ 2
สภาพทางการเมืองและการปกครอง
1. การเลือกตั้ง
1.1 การเลือกตั้งวุฒสิ ภาจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 2 มีนาคม 2551 มีผู้มีสทิ ธิ์เลือกตั้ง จํานวน 314,620 คน มาใช้สทิ ธิ์เลือกตั้ง
196,789 คน คิดเป็นร้อยละ 62.55 มีบัตรเสียจํานวน 6,012 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.05 และจํานวน
บัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน 14,646 บัตร คิดเป็นร้อยละ 7.44
ผูท้ ี่ได้รบั การเลือกตั้ง คือ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
1.2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ได้ดําเนินการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัด มีผู้มสี ิทธิ์
เลือกตั้ง จํานวน 345,197 คน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน 271,098 คน คิดเป็นร้อยละ 78.53 และมี
บัตรเสียจํานวน 16,440 บัตร คิดเป็นร้อยละ 6.06 และมีบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,710 บัตร คิดเป็น
ร้อยละ 4.32
ผูท้ ี่ได้รบั การเลือกตั้ง ได้แก่ นายอํานาจ วิลาวัลย์ นายชยุต ภุมมะกาญจนะ
และนางเพขรินทร์ เสียงเจริญ
2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี แยกได้ดังนี้
2.1 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีทั้งสิ้น 34 หน่วยงาน แยกเป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 8 หน่วยงาน และสังกัดกระทรวง ทบวง กรม อื่น ๆ รวมทั้งสิ้นจํานวน 26
หน่วยงาน
2.2 การบริหารราชการส่วนกลาง มีทั้งสิ้น 55 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 2 หน่วยงาน และสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ จํานวน 53 หน่วยงาน
2.3 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีทั้งสิ้น 70 แห่ง แยกเป็น
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 แห่ง
 เทศบาล
13 แห่ง
 องค์การบริหารส่วนตําบล
56 แห่ง

- 12 รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรตี ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อ-นามสกุล
พระยาเพชรรัตน์
พระยาปราจิม (นก)
พระยาประจิม (ขลิบ)
พระปรีชากลการ (สําอาง อํามาตยกุล)
พระยาอุทัยมนตรี (ทิม)
พระยาประจิม (สด)
พระยาอุไทยมนตรี
นายพินิจราชการ
ม.จ.ปฏิทธ เกษมศรี
พระยาประชาไศรย สรเดช (สะอาด ณป้อมเพชร)
ม.จ.ทองเติม ทองแถม
พระศรีนครคาม (ทองสุทธ พินธุ)
พ.อ.พระศรีราชสงคราม (ศรี สุขวาที)
พ.ต.ขุนจํานงค์ ภูมิเวช ก้าน ติวแพทย์
ขุนวิมล ประภาภัย (จํารัส วิภาตกริส)
พระพิชิต บรรชาการ (ทรัพย์ อินทรรัศมี)
นายอุดม บุญประกอบ
พ.อ.พินิจ เสนาการ (สุข อัญชนานนท์)
ขุนภูมิประเสริฐ (เอื้อ ศิริยานนท์)
นายถนอม วิบูลมงคล
นายชื่น ไชยศิริ
นายชม ชาตินันท์
นายณรงค์ บัณฑิต
นายชาติ บุญรัตพันธ์
นายเพชร บูรณะวรศิริ
นายประสงค์ อิสระภักดี
นายนวน มีชํานาญ
นายพินิจ โชติพันธ์
นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์
นายสมบัติ สมบัติทวี
พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์
นายยุทธ์ จรัญยานนท์
นายธวัชชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
นายประจักษ์ วัชรปาน
พล.ต.ต.ชนะ สมุทรวานิช

ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2406
2419
2423
2428
2442
2444
2444
2448
2457
2471
2476
2480
2481
2482
2484
2485
2487
2488
2489
2490
2490
2495
2495
2497
2497
2500
2501
2505
2505
2508
2509
2510
2512

ถึงปี พ.ศ.
2406
2419
2421
2428
2444
2444
2457
2471
2476
2480
2481
2482
2484
2485
2487
2488
2489
2490
2490
2495
2495
2497
2497
2500
2501
2505
2505
2508
2509
2510
2512
2513

- 13 ลําดับ
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชื่อ-นามสกุล
พล.ต.ต.ชาย อุบลเดชประชารักษ์
พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ ธรรมรักษ์
นายดิเรก โสดสถิต
นายสลับ นาคะเสถียร
นายอารีย์ วงศ์อารยะ
นายสมพงษ์ พันธ์สุวรรณ
นายจําเนียร ชวนพงศ์
นายประมวล รุจนเสรี
นายบรรจง กันตวิรุฒ
นายวิเชียร เปาอินทร์
นายสุดจิต นิมติ กุล
นายชัยจิตร รัฐขจร
นายสุรพล ภาษิตนิรันดร์
นายสุขุมรัฎฐ์ สาริบุตร
นายโอรส วงษ์สิทธิ์
นางพรรณี แก่นสุวรรณ
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล
นางสาวจิตรา พรหมชุติมา

ตั้งแต่ปพี .ศ.
2513
2514
2518
2520
2523
2527
2528
2533
2534
2537
2539
2542
2545
2546
2548
2550
2551
2552
2555

ถึงปีพ.ศ.
2514
2518
2520
2523
2527
2528
2533
2534
2537
2539
2542
2545
2546
2548
2550
2551
2552
2555
ปัจจุบัน
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บทที่ 3
สภาพทางด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
1. สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
ในปี 2553 ผลิตภัณฑ์จังหวัดปราจีนบุรี (GPP) ราคาประจําปี 2553 จําแนกตามสาขา
การผลิต มีมลู ค่า 75,676 ล้านบาท ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 165,892 บาทต่อคนต่อปี จัดอยู่ในลําดับที่ 4 ของ
ภาคตะวันออกและลําดับที่ 11 ของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบสาขาการผลิตต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า สาขาการผลิตที่มี
สัดส่วนสูงป็นอันดับหนึ่งคือ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม มีมลู ค่า 24,865 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.86
รองลงมาคือ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน
ครัวเรือน มีมลู ค่า 24,493 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.37 และสาขาการผลิตภาคเกษตร มีสัดส่วนเป็นอันดับที่
3 มีมลู ค่า 9,788 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.93
ผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามราคาประจําปี จําแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2553
สาขาการผลิต

2553
(ล้านบาท)

ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
การประมง
ภาคนอกเกษตร
การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิตอุตสาหกรรม
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ

การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์จังหวัด
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000 คน)
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

9,788
9,367
421
65,889
261
24,865
1,700
1,134

สัดส่วน
(ร้อยละ)
12.93
12.377
0.556
87.07
0.34
32.86
2.25
1.50

24,493 32.37
432 0.57
1,531 2.02
1,234 1.63
1,283 1.70
4,079 5.39
2,876 3.80
1,229 1.62
758 1.00
14 0.02
75,676 100.00
165,892
456

- 15 2. เงินฝากและสินเชื่อ
เงินฝากของจังหวัดปราจีนบุรี ช่วงปี 2550 – 2554 ขยายตัวเพิ่มขึ้น และในปี 2554
(สิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2554) มีปริมาณเงินฝากรวม 315,201.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนเดียวกัน
ของปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 10.95 แนวโน้มคาดว่าปริมาณเงินฝากของจังหวัดปราจีนบุรีจะเพิ่มขึ้นจากการระดม
เงินฝากของธนาคารพาณิชย์
สินเชื่อจังหวัดปราจีนบุรี ช่วงปี 2550 – 2554 ชะลอตัว และในปี 2554 (สิ้นสุด ณ เดือน
ตุลาคม 2554) มีปริมาณสินเชื่อรวม 242,287.32 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้วคิด
เป็นร้อยละ 17.00 แนวโน้มคาดว่าปริมาณสินเชื่อของจังหวัดปราจีนบุรีจะลดลงจากการชะลอตัวของอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
3. การประกอบอาชีพ
3.1 ด้านการเกษตร ในปีการเพาะปลูก 2553/2554 จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ทําการเกษตร
ทั้งสิ้น จํานวน 1,119,710 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.62 ของพื้นที่ทั้งหมด กระจายอยู่ในทุกอําเภอ พืชที่ปลูกมาก
เป็นอันดับหนึ่ง คือ ข้าว รองลงมา ได้แก่ มันสําปะหลัง ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สวนผลไม้ และ
ไม้ยืนต้นที่สําคัญคือ ยางพารา มะม่วง ไผ่ตง ส้มโอ และกระท้อน
1) ข้าวนาปี มีพื้นที่เพาะปลูก จํานวน 523,978 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 505,761 ไร่ผลผลิต
รวม 267,885 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 529.76 กิโลกรัม
2) มันสําปะหลัง มีพื้นที่เพาะปลูก จํานวน 381,048 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 295,270 ไร่
ผลผลิตรวม 1,187,017 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 4,020 กิโลกรัม
3) ข้าวนาปรัง มีพื้นที่เพาะปลูก จํานวน 147,439 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 147,439 ไร่ผลผลิต
รวม 108,545 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 636 กิโลกรัม
4) อ้อยโรงงาน มีพื้นที่เพาะปลูก จํานวน 28,763 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 28,763 ไร่ ผลผลิต
รวม 341,068 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 11,857 กิโลกรัม
5) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่เพาะปลูก จํานวน 25,456 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 25,456 ไร่
ผลผลิตรวม 21,291 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 836 กิโลกรัม
6) ยางพารา มีพื้นที่เพาะปลูก จํานวน 21,197 ไร่ พื้นที่ให้ผล จํานวน 7,115 ไร่ ผลผลิตรวม
1,758 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 247 กิโลกรัม
7) มะม่วง มีพื้นที่เพาะปลูก จํานวน 12,618 ไร่ พื้นที่ให้ผล จํานวน 9,722 ไร่ ผลผลิตรวม
12,272 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 1,262กิโลกรัม
8) ไผ่ตง มีพื้นที่เพาะปลูก จํานวน 33,140 ไร่ พื้นที่ให้ผล จํานวน 31,545 ไร่ ผลผลิตรวม
55,654 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 1,764 กิโลกรัม
9) ส้มโอ มีพื้นที่เพาะปลูก จํานวน 5,181 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 4,158 ไร่ ผลผลิตรวม
5,869 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 1,411 กิโลกรัม
10) กระท้อน มีพื้นที่เพาะปลูก จํานวน 4,150 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 3,968 ไร่ ผลผลิตรวม
8,191 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 2,064 กิโลกรัม
3.2 ด้านประมง ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่จังหวัด แยกเป็นสัตว์น้ําจืดที่เลี้ยงในบ่อ จํานวน
3,905 ราย เนื้อที่ 18,893 ไร่ ผลผลิต 15,257 ตัน มูลค่า 423 ล้านบาท และเลี้ยงในกระชัง จํานวน 226
ราย เนื้อที่ 20.21 ไร่ ผลผลิต 2,871 ตัน มูลค่า 125 ล้านบาท กุ้งทะเล(กุ้งขาว) จํานวน 1,009 ราย เนื้อที่
10,722 ไร่ ผลผลิต 10,959 ตัน มูลค่าประมาณ 734 ล้านบาท ปริมาณมีปริมาณการจับสัตว์น้ําจืดจากแหล่ง
ธรรมชาติ จํานวน 1,394 ตัน มูลค่าประมาณ 52 ล้านบาท โดยกระจายในทุกอําเภอ ชนิดของสัตว์น้ําจากการเพาะเลี้ยง
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ฝอย ปลากดเหลือง ปลาเนื้ออ่อน ฯลฯ
3.3 ด้านปศุสัตว์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จังหวัดปราจีนบุรี มีการเลี้ยงสัตว์โดยเกษตรกรส่วนใหญ่
เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมมีเลี้ยงเป็นอาชีพหลักอยู่บ้างในรายที่เลี้ยงเป็นระบบฟาร์มปิด มีการกระจายตัวอยู่ในทุก
อําเภอดังนี้
4.3.1 ระบบฟาร์มปิด มีทั้งสิ้น 518 ฟาร์ม และที่เลี้ยงมากที่สุดคือฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
ซึ่งมีถึง 299 ฟาร์ม รองลงมาคือฟาร์มเป็ดเนื้อ จํานวน 87 ฟาร์ม และฟาร์มเลี้ยงสุกร จํานวน 79 ฟาร์ม ส่วนที่เลี้ยง
น้อยที่สุดคือ ฟาร์มโคนม อําเภอที่มีการเลี้ยงสัตว์ในระบบฟาร์มระบบปิด คืออําเภอกบินทร์บุรี รองลงมาคือ
อําเภอศรีมหาโพธิ ที่มีจํานวน 188 และ 117 ฟาร์มตามลําดับ และอําเภอที่เลี้ยงน้อยที่สุดคือ อําเภอบ้านสร้างที่มี
เพียง 6 ฟาร์ม
จํานวนสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มมาตรฐาน มีทั้งสิ้น 15,996,750 ตัว ที่เลี้ยงมากที่สุด คือ
ไก่เนื้อ จํานวน 11,025,581 ตัว รองลงมาคือไก่ไข่ จํานวน 2,542,100 ตัว ไก่พันธุ์เนื้อ จํานวน 1,220,516 ตัว
และน้อยที่สุดคือ โคนม 19 ตัว อําเภอที่เลี้ยงมากที่สุดคือ กบินทร์บุรี จํานวน 5,800,096 ตัว รองลงมาคือ อําเภอ
ศรีมหาโพธิ จํานวน 1,789,500 ตัว และศรีมโหสถ จํานวน 1,934,575 ตัว ส่วนอําเภอที่เลี้ยงน้อยที่สุดคืออําเภอ
บ้านสร้าง ที่มีเพียง 308,000 ตัว
4.3.2 เลี้ยงสัตว์ในเกษตรกรรายย่อย มีผู้นิยมเลี้ยงมากที่สุดคือ ไก่พื้นเมือง จํานวน
11,378 ราย รองลงมา คือ โคเนื้อ 3,356 ราย กระบือ 1,107 ราย และที่น้อยที่สุดจํานวน 24 ราย
อําเภอกบินทร์บุรีมีการเลี้ยงโคกระบือมากที่สุด รองลงมาทีอ่ ําเภอประจันตคามและ
อําเภอเมืองปราจีนบุรี นอกจากนั้นเลี้ยงกันไม่มาก ส่วนสุกรในรายย่อยเลี้ยงที่ อําเภอบินทร์บุรีมากที่สุด รองลงมา
คืออําเภอบ้านสร้าง ส่วนอําเภออื่น ๆ มีเพียงเล็กน้อย สําหรับไก่พื้นเมืองเลี้ยงกระจายทั่วไป
4.3.3 โรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีอยู่ที่อําเภอกบินทร์บุรี จํานวน 1 แห่ง
4.3.4 ร้านขายอาหารสัตว์ ในจังหวัดปราจีนบุรี มีจํานวน 59 ร้าน กระจายตาม
อําเภอได้ดังนี้ต่าง ๆ และที่มากที่สุดคืออําเภอกบินทร์บุรี และที่น้อยที่สุดคือ อําเภอประจันตคามและอําเภอศรีมโหสถ
4.3.5 จํานวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต แยกเป็นโรงฆ่าสุกร จํานวน 7 แห่ง
โรงฆ่าโค-กระบือ จํานวน 4 แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ปีกที่ขึ้นทะเบียน จํานวน 7 แห่ง
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้ทําการตรวจติดตามคุณภาพมาตรฐานฟาร์ม โรงงานผลิต
อาหารสัตว์ , ร้านขายอาหารสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ ทุก 6 เดือน เพื่อรักษามาตรฐานและความปลอดภัยของผู้บริโภค
3.4 ด้านอุตสาหกรรม
สถานภาพของอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ดังนี้
มีจํานวนโรงงาน 715 โรง มีเงินลงทุนจํานวน 153,997 ล้านบาท มีการจ้างงาน
91,087 คน
เขตประกอบการอุตสาหกรรม จํานวน 2 แห่ง ได้แก่
1) เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี มีพื้นที่ 2,563 ไร่ จํานวนโรงงาน 59 โรง
2) เขตประกอบการอุตสาหกรรมปราจีนบุรี อินดัสเตรียล ปาร์ค มีพื้นที่ 1,436 ไร่
จํานวนโรงงาน 1 โรง สวนอุตสาหกรรม จํานวน 3 แห่ง ได้แก่
1) สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ตั้งอยู่ใน อ.กบินทร์บุรี มีพื้นที่ 700 ไร่ จํานวนโรงงาน 33
โรง
2) 304 อินดัสเตรียลปาร์ค ตั้งอยู่ใน อ.ศรีมหาโพธิ มีพื้นที่ 7,500 ไร่ จํานวนโรงงาน 75
โรง
3) ปราจีนแลนด์ ตั้งอยู่ใน อ.บ้านสร้าง มีพนื้ ที่ 3,000 ไร่ จํานวนโรงงาน 1 โรง
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1) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และ SMEs
2) เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 3
3) มีกําลังแรงงานไม่มีปญ
ั หาเรื่องแรงงานสัมพันธ์
4) ทําเลที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมติดต่อกับภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และสู่ชายแดนกัมพูชา เชื่อมโยงกับท่าเรือน้ําลึก สนามบินนานาชาติ
5) มีเขตประกอบการอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการลงทุน
6) ที่ดินราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับเขตประกอบการหรือสวนอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
7) มีสถาบันอาชีวะด้านพัฒนาฝีมือแรงงานที่พร้อมให้บริการ
8) กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ สิ่งทอ และเสื้อผ้าสําเร็จรูปในพื้นที่มี
ความเข้มแข็ง
อุตสาหกรรมทีส่ ําคัญของจังหวัดปราจีนบุรี
1. อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
มีจํานวนโรงงาน 41 โรง มีเงินลงทุนจํานวน 16,539 ล้านบาท มีการจ้างงาน 4,299 คน
เป็นกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ หรือรถพ่วง รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์รถพ่วง หรือส่วนประกอบ เป็นต้น
2. อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
มีจํานวนโรงงาน 21 โรง มีเงินลงทุนจํานวน 32,111 ล้านบาท มีการจ้างงาน 3,042 คน
เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงในการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง ภาชนะจากกระดาษ และกระดาษกราฟ
เป็นต้น จังหวัดปราจีนบุรีมีวัตถุดิบเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะไม้ยูคาลิปตัส มีการส่งเสริมการปลูกในแถบจังหวัด
สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และในบางพื้นที่ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี
โรงงานผลิตกระดาษที่สําคัญในจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ บริษัทในเครือแอ๊ดวานซ์ อะโกร จํากัด (มหาชน)
3. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
มีจํานวนโรงงาน 38 โรง มีเงินลงทุนจํานวน 30,977 ล้านบาท มีการจ้างงาน 17,171 คน
เป็นกิจการเกี่ยวกับการผลิต ประกอบ ดัดแปลงเครื่องมือ หรือเครื่องไฟฟ้า เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องกระจาย
เสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ฮาร์ดดิสก์ไดร์ เป็นต้น การประกอบกิจการส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
รับจ้างผลิตให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น บริษัท ฮิตาชิ โกลบอลสตอเรจ เทคโนโลยี (ปทท.) จํากัด บริษัท ยาโน่
อิเล็กทรอนิกส์ (ปทท.)
4. อุตสาหกรรมอาหาร
มีจํานวนโรงงาน 54 โรง มีเงินลงทุนจํานวน 3,280 ล้านบาท มีการจ้างงาน 5,654 คน เป็น
อุตสาหกรรมทีน่ ําผลผลิตจากภาคเกษตร ซึง่ ได้แก่ ผลผลิตจากพืช ปศุสัตว์ และประมง มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักใน
การผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการบริโภค หรือการนําไปใช้
ในขั้นต่อไป และเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตจากพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยผ่านกระบวนการแปรรูป
ขั้นต้น หรือขั้นกลางเป็นสินค้ากึ่งสําเร็จรูป หรือขั้นปลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
5. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
มีจํานวนโรงงาน 31 โรง มีเงินลงทุนจํานวน 14,346 ล้านบาท มีการจ้างงาน 7,477 คน เป็น
กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอและเสื้อผ้าสําเร็จรูป เครื่องแต่งกายที่มิใช่รองเท้า
6. อุตสาหกรรมพลาสติก
มีจํานวนโรงงาน 46 โรง มีเงินลงทุนจํานวน 5,930 ล้านบาท มีการจ้างงาน 4,266 คน เป็น
กิจการเกี่ยวกับการบด ย่อยพลาสติก ฉีดพลาติก ผลิตภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ทําผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น อุปกรณ์
ไฟฟ้า กระสอบ ผ้าผืนพลาสติก ถุงพลาสติก แผ่นพลาสติก ท่อพี.วี.ซี. ทําเม็ดพลาสติก ทําแม่พิมพ์พลาสติก ผลิต

- 18 พลาสติกใช้เป็นฉนวนกันความร้อน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ
เช่น อุตสาหกรรมยายยนต์ โรงงานผลิตปุ๋ย โรงงานน้ําตาล เป็นต้น
ตารางแสดงสถิติจํานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม ของจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2553

ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8

อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์
จากกระดาษ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมขนส่ง
อุตสาหกรรมอื่น ๆ
รวม

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

จํานวน
72
54
6
31
19
17
25
21

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

1,342.14
3,280.84
1,027.40
14,346.39
2,887.52
2,324.81
2,549.51
415.33

ชาย

หญิง

รวม

642
1,691
557
2,498
1,715
1,911
463
930

366 1,008
3,963 5,654
933 1,490
4,979 7,477
8,404 10,119
3,330 5,241
284
747
654 1,584

แรงม้า
47,194.01
109,343.93
76,320.28
122,371.13
14,017.51
27,104.49
40,972.96
13,022.03

21 32,111.79 2,475
567 3,042 554,266.40
4
574.00
585
84
669
3,083.09
19
1,681.70
491
277
768
17,599.58
6
107.59
64
7
71
7,230.96
9
2,219.02 1,127
961 2,088
79,861.69
46
5,930.73 2,166 2,060 4,226
80,430.01
41
1,323.84
595
131
726
20,129.30
17
2,941.28 1,061
299 1,360 133,577.25
45
2,957.78 4,216 1,184 5,400
54,541.52
28
9,888.37 6,423 4,944 11,367 110,973.15
38 30,977.14 4,128 13,043 17,171 111,139.16
41 16,602.63 2,374 1,925 4,299
87,429.98
155 16,539.97 3,253 1,412 4,665 851,105.64
715 152,029.78 39,365 49,807 89,172 2,561,714.07

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

โครงการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดปราจีนบุรี
ภาวการณ์ลงทุน เดือนสิงหาคม 2554 จังหวัดปราจีนบุรีได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน
จํานวน 1 ราย ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 75.30 ล้านบาท จํานวนแรงงานทั้งสิ้น 102 คน ได้แก่ บริษทั ไทยแน็คซิส
จํากัด ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ-ปราจีนบุรี ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี อุตสาหกรรมผลิตแถบตราสําหรับเครื่องแต่งกาย จํานวนเงินลงทุน 75.30 ล้านบาท และการจ้าง
งาน 102 คน

- 19 3.5 ด้านการค้าและพาณิชยกรรม ณ ปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีสถานประกอบกิจการค้า
จํานวน 2,250 ราย แยกเป็นดังนี้
 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จํานวน 8 ราย
 ห้างหุ้นส่วนจํากัด จํานวน 1,322 ราย
 บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน จํานวน 920 ราย
ที่มา: สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี

3.6 ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดปราจีนบุรี
มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณี
และกิจกรรมทีท่ างจังหวัดร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ในปี 2553 ด้านการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้จากการ
ท่องเที่ยวถึง 1,683.44 ล้านบาทต่อปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 940,756 คน
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี มีดังนี้
1) ทางประวัตศิ าสตร์และศาสนสถาน ตั้งแต่สมัยทวารวดีอายุกว่า 1,500 ปี ได้แก่
โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ โบราณสถานสระมรกต พระพุทธรูปทวารวดี ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ โบราณสถานพาน
หินโบราณสถานหลุมเมือง รอยพระพุทธบาทคู่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด คูเมืองศรีมโหสถ วัดแก้วพิจิตร วัดสง่างาม
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัด วัดท้าวอู่ทอง ศาลสมเด็จพระนเรศวร วัดโบสถ์
อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมบาลี บ่อน้ําโบราณหัวซา อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์ แหล่ง
เหมืองทองตําบลบ่อทอง อนุสาวรีย์พระภักดีเดชะ (ท้าวอุเทน) วัดบางกระเบา พิพิธภัณฑ์วัดบางแตน
2) ทางธรรมชาติ มีน้ําตกมากมายหลายแห่ง ได้แก่ น้ําตกทับลาน อ่างเก็บน้ําทับลาน
น้ําตกห้วยใหญ่ น้ําตกสวนห้อม น้ําตกตะคร้อ น้ําตกสลัดได น้ําตกเหวนรก น้ําตกวังเหว น้ําตกเหวนกกก
น้ําตกธารทิพย์ น้ําตกส้มป่อย น้ําตกเหวอี่อ่ํา น้ําตกตาขนดํา น้ําตกเขาอีโต้ จุดชมวิวเขาอีโต้ ชมนกเป็ดน้ํา
หนองปลาแขยง ชมค้างคาวแม่ไก่วัดบางกระเบา การล่องแก่งหินเพิง หาดทรายทอง การปีนเขาและโรยตัว
จากหน้าผา ทะเลหมอก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา เนินพิศวง
สวนพันธุ์ไม้ไผ่ปราจีนบุรี ล่องแพแม่น้ําปราจีนบุรี สวนนกวัดสันทรีย์
3) งานประจําปี ได้แก่ งานมาฆะปูรมีศรีปราจีน แห่บั้งไฟ แข่งเรือยาวประเพณี
งานวันเกษตรและของดีเมืองปราจีน งานสินค้าอุตสาหกรรมปราจีนบุรี นมัสการหลวงพ่อทวารวดี ปราสาทดอกผึ้ง
4) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ สวนนงนุช โครงการสมุนไพรพื้นบ้านอาหาร
ชุมชนตําบลกบินทร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
5) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ เส้นทางสวนพันธุ์ไผ่ เส้นทางผลไม้ตําบลบ้านพระ
เส้นทางหมู่บ้านสมุนไพร เส้นทางการเพาะชําต้นไม้ประดับ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตําบลบางแตน
ที่มา : สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
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บทที่ 4
สภาพทางสังคม
1. ด้านการศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่มีการจัดการเรียนการสอนหรือมีสถานศึกษาในทุกระดับตั้งแต่
ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา มีแหล่งพัฒนาความรู้และทักษะในการศึกษาสําหรับผู้ที่ไม่มีโอกาส
เข้าศึกษาในระบบโรงเรียน ประชาชนชาวปราจีนบุรีจึงมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาในระดับสูงค่อนข้างมาก
สถานศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี แบ่งเป็นสังกัด ดังนี้
1.1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการบริหารจัดการ
ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ทีม่ ีเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากส่วนกลางมา
ให้หน่วยงานทีม่ ีหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาโดยตรง และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 37) การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ยึดเขต
พื้นที่การศึกษาโดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและ
ความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยอาชีวศึกษา
ให้ รมต. โดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจาฯ กําหนดเขตพื้นที่
การศึกษาและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา ดังนี้
1.1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มี 2 เขต ได้แก่
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีโรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 129 โรงเรียน 3 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 5 อําเภอต่าง ๆ ดังนี้ อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอบ้าน
สร้าง อําเภอประจันตคาม อําเภอศรีมหาโพธิ และอําเภอศรีมโหสถ
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 มีสถานศึกษาในสังกัด
จํานวน 121 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 2 อําเภอต่าง ๆ ดังนี้ อําเภอกบินทร์บุรี และอําเภอนาดี
1.1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มี 1 เขต ได้แก่ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 19 โรงเรียน
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน การจัดการศึกษาเอกชนมีกฎหมาย
ควบคุมหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการ อีกเป็นจํานวนมาก เพื่อให้มีมาตรฐาน แต่จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความก้าวหน้าของโรงเรียนใน
หลายๆ ด้าน โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค ซึ่งเดิมมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด/อําเภอเป็นหน่วยงานควบคุมกํากับ
หลังจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้ มีการยุบรวม
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด/อําเภอ และสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด เป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค จึงอยู่ในกํากับดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาเป็น “ผู้อนุญาต” ซึ่งสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรีมที ั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน ดังนี้
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ของกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการและจัดเป็นรูปแบบการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน ซึ่งมีทั้งโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับปฐมวัยถึงประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง โดยมีโรงเรียน 27 แห่ง จําแนกเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา 23 แห่ง และโรงเรียนประเภท
อาชีวศึกษา 4 แห่ง
1.1.4 สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ได้แก่โรงเรียนที่จดั การศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการหรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรต้นแบบทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดทํา หรือจัดทําร่วมกับหน่วยงานอื่นและจัดเป็นรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ซึ่งในจังหวัดมีโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ได้รับอนุญาตให้จดั ตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 11 แห่ง
1.2 สังกัดสํานักงานการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 14 แห่ง ดังนี้
1.2.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเทศบาล จํานวน 8 แห่ง อยู่ในเขต
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จํานวน 6 แห่ง อําเภอกบินทร์บุรี จํานวน 2 แห่ง
1.2.2 สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 6 แห่ง อยู่ใน
เขตอําเภอเมืองปราจีนบุรี จํานวน 3 แห่ง อําเภอกบินทร์บุรี จํานวน 2 แห่ง และอําเภอนาดี จํานวน 1 แห่ง
1.3 โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 1 แห่ง คือโรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัด เปิดสอนระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.4 โรงเรียนสังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 7 แห่ง คือศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทั้ง 7 อําเภอ โดยได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.5 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดได้ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา
อาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนประเภทอาชีวศึกษา หรือการส่งเสริมวิชาชีพ ประกอบด้วย
1.5.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอนใน
ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 8 แห่ง ได้แก่
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพา
(เดิมชื่อวิทยาลัยช่างกลปทุมวันแห่งที่ 2)
1.5.2 โรงเรียนเอกชน ที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีจํานวน 4 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนพณิชยการปราจีนบุรี โรงเรียนเทคโนโลยีนครกบินทร์ โรงเรียนเทคนิคพณิชยการกบินทร์บุรี และ
โรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี
1.6 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
จังหวัด มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา จํานวน 3 แห่ง คือ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดสอนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท
ในปีการศึกษา 2551
จังหวัดปราจีนบุรี มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 278 แห่ง โดย
มีจํานวนนักเรียน/นักศึกษา และครู/อาจารย์ ดังนี้
* มีนักเรียน/นักศึกษา จํานวน
55,711
คน
* แยกเป็นระดับการศึกษา ดังนี้
- ระดับก่อนประถมศึกษา จํานวน
10,595
คน
- ระดับประถมศึกษา จํานวน
28,952
คน
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จํานวน
15,392
มัธยมศึกษาตอนต้น
จํานวน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน
- ระดับอุดมศึกษา
จํานวน
อนุปริญญา
จํานวน
ปริญญาตรี
จํานวน
ปริญญาโท
จํานวน
* จํานวนครู/อาจารย์ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน

คน
7,998 คน
7,394 คน
2,912 คน
2,148 คน
487 คน
277 คน
3,134 คน

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี

2. ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
2.1 ด้านศาสนา
2.1.1 ศาสนาพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีถึงจํานวน
452,464 คน คิดเป็นร้อยละ 96.61 จึงทําให้จังหวัดปราจีนบุรีมีวัดเป็นจํานวนมากถึง 383 วัด เมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นที่ของจังหวัดที่มีเนื้อที่ 4,762.36 ตารางกิโลเมตร พบว่ามีความหนาแน่นของวัด เท่ากับ
1: 12
จังหวัดปราจีนบุรี มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมและบาลี จํานวน 242 แห่ง โดยกระจาย
ในทุกอําเภอ ส่วนโรงเรียนพระปริยัติธรรมสายสามัญ มีเพียงแห่งเดียวคือที่วัดแจ้ง อําเภอประจันตคาม ซึ่งได้
เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
2.1.2 ศาสนาคริสต์ นอกจากศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาวจังหวัด
ปราจีนบุรีแล้ว ยังมีผู้นับถือศาสนาคริสต์ จํานวน 8,641 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ของจํานวนประชากร โดยมี
ผู้นับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดที่อําเภอเมือง รองลงมาคืออําเภอกบินทร์บุรี และอําเภอศรีมโหสถ ตามลําดับ
โดยแบ่งเป็น 2 นิกาย ดังนี้
1) นิกายคาทอลิก มีโบสถ์คาทอลิก จํานวน 5 แห่ง ที่อําเภอเมือง จํานวน 2
แห่ง อําเภอกบินทร์บุรี จํานวน 1 แห่ง อําเภอศรีมโหสถ จํานวน 1 แห่ง และอําเภอบ้านสร้าง จํานวน
1 แห่ง รวมมีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก จํานวน 7,879 คน
2) นิกายโปแตสแตนท์ มีคริสตจักรโปแตสแตนท์ จํานวน 1 แห่งที่ อําเภอนาดี
มีผู้เผยแพร่ศาสนา จํานวน 6 คน และมีผู้นับถือศาสนา จํานวน 762 คน
2.1.3 ศาสนาอิสลาม นอกจากนั้นจังหวัดปราจีนบุรียังมีผู้นับถือศาสนาอิสลาม
จํานวน 1,271 คน มัสยิด จํานวน 2 แห่ง โต๊ะอิหม่าม จํานวน 2 คน คอเต็บ จําวน 2 คน และ
บิหลั่น จํานวน 2 คน ตั้งอยู่ในเขตอําเภอกบินทร์บุรี และอําเภอศรีมหาโพธิ
2.2 ด้านวัฒนธรรม ประเพณี
จังหวัดปราจีนบุรีมีส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทางศิลปะและวัฒนธรรม จํานวนมาก และเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันมากมาย
ได้แก่
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งานประเพณี

สถานที่จัดงาน

๑.

ทําบุญใส่บาตร
วันขึ้นปีใหม่

๒.

สู่ขวัญข้าว

๓.

ผีปู่ตาบ้าน

๔.

พิธีกรรม
การเล่นผีโรง

ลานกลางหมู่บ้าน
แปลงประดู่ หมู่ ๒
ต.หนองโพรง
อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี

๕.

งานเทศกาล
มาฆปูรมี
ศรีปราจีน

วัดสระมรกต ต.โคกไทย
อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

๖.

บุญข้าวหลาม

วัดที่อยู่ในหมู่บา้ นต่าง ๆ ใน
ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ
ต.หัวหว้า และ ต.ดงกระทง
ยาม อ.ศรีมหาโพธิ

๗.

วันสงกรานต์

ทุกอําเภอในจังหวัด
ปราจีนบุรี

๘.

เลี้ยงผีกลางทุ่ง

หมู่บ้านบริเวณวัดแจ้ง
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี

สนามกีฬาต้านยาเสพติด
ข้างศาลพระหลักเมือง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี
ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ
จ.ปราจีนบุรี

ช่วงระยะเวลา
ในการจัดงาน
วันที่ ๑ มกราคม ของ
ทุกปี
วันขึ้น ๓ ค่ํา
เดือน ๓ ของทุกปี
ประมาณวันที่ ๑๒
พฤศจิกายน
ของทุกปี

เป็นการเรียกขวัญแม่โพสพและเพื่อเป็น
สิริมงคลของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
เป็นความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ
ไปแล้ว ดวงวิญญาณยังคงอยู่คอยดูแลปกปัก
รักษาลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข จึงจัดให้มี
พิธีการเลี้ยงผีปู่ตาบ้านเพื่อเป็นการแสดงความ
กตัญญู
วันขึ้น ๑๐ ค่ํา เดือน ๓ เป็นพิธีกรรมที่มีผลทางด้านจิตใจของชาวไทย
ของทุกปี
เชื้อสายเขมร บูชาครูผีและคณะตามที่ได้
บนบาน หรือขอให้สมหวังในการงานหรือหาย
จากการเจ็บป่วย จึงนําของมาบูชาทุกปี ญาติ
พี่น้องจะมาพร้อมหน้ากันในวันนี้เหมือนหนึ่ง
เป็นวันรวมญาติและรับพรจากครูผีและคณะ
เริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐
สัปดาห์
วันมาฆบูชา ประมาณ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและ
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
๑๐ วัน
ของจังหวัด
วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ เป็นการทําบุญวันขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๓
ของประชาชนชาวไทยเชื้อสายพวน
ระหว่างวันที่
๑๓-๑๕ เมษายน ของ
ทุกปี
หลังจาก
การทําบุญ
วันสงกรานต์

งานนมัสการ
ต้นโพธิ์
ศรีมหาโพธิ
๑๐. ก่อพระเจดีย์
ทราย

วัดต้นโพธิ์ หมู่ ๖ ต.โคก
ปีบ
อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
บ้านหนองเอี่ยน หมู่ ๑
ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี

กลางเดือนเมษายน
ของทุกปี

๑๑. งานเทศกาล
วันวิสาขบูชา
๑๒. งานวันเกษตร
ของดีเมือง
ปราจีนบุรี

วัดบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง
จ.ปราจีนบุรี
ลานพระบรมราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลา
กลาง
(หลังเก่า) จ.ปราจีนบุรี

ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖
ประมาณ ๑-๒ วัน
เดือนพฤษภาคมมิถุนายน
ของทุกปี

๙.

รายละเอียด
และความเป็นมา
เป็นการทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่แบบสากล

เดือนเมษายน
ของทุกปี

เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่แบบไทย มีความหมาย
ต่อสมาชิกในครอบครัว ร่วมทําบุญตักบาตร
รดน้ําขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล
มาบูชาทุกๆ ปี ญาติพี่น้องจะมาพร้อมหน้า
ให้คนในหมู่บ้านปลอดภัยไม่เจ็บป่วย ไม่มี
เคราะห์ร้ายและทําให้อยู่เย็นเป็นสุข มีพิธีสงฆ์
มีการเข้าร่างทรง และทําบัดแพเลี้ยงผี
เป็นการบูชาต้นโพธิ์ ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคล
เป็นประเพณีดั้งเดิมของหมู่บ้านหนองเอี่ยน
เมื่อถึงช่วงหน้าแล้งน้ําลง ชาวบ้านจะประกอบ
พิธีก่อพระเจดีย์ทรายบริเวณกลางหาด
ริมแม่น้ําแควหนุมาน
เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า
เป็นการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนํา
ผลิตผลทางการเกษตรมาจัดร้านจําหน่าย
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
ของจังหวัด
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และความเป็นมา
๑๓. งานบุญบั้งไฟ
หมู่ ๖ ต.โคกปีบ
เป็นประเพณีความเชื่อเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับ
อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
การขอฝน
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สนุกสนาน
๑๔. งานสัปดาห์ล่อง หน่วยพิทักษ์อุทยาน
ตื่นเต้น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
แห่งชาติ เขาใหญ่ที่ ๙
แก่ง
ให้ดีขึ้น
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
หินเพิง
๑๕. วันอาสาฬหบูชา ทุกพื้นทีในจังหวัด
ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘
เป็นการทําบุญเนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้า
และวัน
ปราจีนบุรี
และแรม ๑ ค่าํ เดือน ๘ ทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก มีการ
เข้าพรรษา
ถวายเทียนจํานําพรรษาและผ้าอาบน้ําฝนแด่
พระภิกษุ
๑๖. แห่พระทางน้ํา ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง กลางเดือน ๑๑ หรือ
เป็นการดัดแปลงประเพณีอุ้มพระดําน้ําของ
จ.ปราจีนบุรี
วันขึ้น ๑ ค่ําเดือน ๑๑ ศาสนาพราหมณ์ให้เข้ากับพระพุทธศาสนา
๑๗. แห่ปราสาท
อําเภอกบินทร์บุรี
ขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน เดือน เป็นประเพณีที่มุ่งกระทําเพื่อเป็นพุทธบูชา
และเป็นสิริมงคล
ดอกผึ้ง
จ.ปราจีนบุรี
๑๑ (ก่อนวันออก
พรรษา ๑ วัน)
๑๘. งานถวายผ้า
วัดบางกระเบา(พระอาราม วันแรม ๑ ค่ําเดือน ๑๑ วัดบางกระเบา จะได้รับผ้าพระกฐิน
พระกฐิน
หลวง)ต.บางกระเบา
ถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ํา
พระราชทานโดยมีหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ
พระราชทาน
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เดือน ๑๒ ของทุกปี
เป็นเจ้าภาพมาทอดถวายเป็นประจําทุกปี
เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวอําเภอบ้านสร้างและ
ชาวปราจีนบุรี
๑. แม่น้ําปราจีนบุรี
๑. เพื่อเป็นการสืบทอดการแข่งขันกีฬา
ประมาณสัปดาห์
๑๙. ประเพณีการ
หน้าที่ว่าการ อ.เมือง
พื้นบ้าน เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริม
แข่งเรือยาว
ที่ ๒ ของเดือน
ปราจีนบุรี
การท่องเที่ยวของจังหวัด
กันยายน ถึง
๒. บริเวณหน้าวัดบางแตน กลางเดือนตุลาคม
๒. เพื่อรักษาสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ และ
ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง ของทุกปี
ปลุกจิตสํานึกความภาคภูมิใจในสถานที่ ซึ่ง
จ.ปราจีนบุรี
ครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัฯ รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จมาประทับ ณ
ภูมิภาคนี้
- เป็นประเพณีของชาวพุทธที่มีบรรพบุรุษ
ก่อนวันออกพรรษา
๒๐. กวนข้าวทิพย์
วัดทับช้าง วัดแจ้ง และ
ดั้งเดิมอยู่ในภาคอีสาน ได้เดินทางมาตั้งหลัก
๑ วัน ทุกๆ ปี
วัดศรีมงคล
แหล่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
(วันขึ้น ๑๕ ค่ํา
อ.ประจันตคาม
- “ข้าวทิพย์” เป็นอาหารที่ดีวิเศษ หรือเป็น
เดือน ๑๑)
จ.ปราจีนบุรี
อาหารของเทวดา ได้ผ่านขั้นตอนการปรุง
แต่งเป็นอย่างดี ในตอนหนึ่งของพุทธประวัติ
พระพุทธเจ้าได้ทรงเสวยข้าวทิพย์หรือข้าว
มธุปายาส ซึ่งนางสุชาดานํามาถวาย และได้
ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ
๒๑. ตักบาตร
วัดเขาวงษ์ หมู่ ๙
วันแรม ๑ ค่ํา
เป็นความเชื่อในเรื่องของพระพุทธเจ้าเสด็จลง
เทโวโรหนะ
ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี
เดือน ๑๑ ของทุกปี
มาจากเทวโลก จึงได้มีการจัดพิธีทําบุญตัก
จ.ปราจีนบุรี
บาตรขึ้น
๒๒. ลอยกระทง
ทุกพื้นที่ในจังหวัด
วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ํา
เป็นการขอขมาแด่แม่พระคงคาและบูชาองค์
ปราจีนบุรี
เดือน ๑๒ ของทุกปี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยนางนพมาศเป็นผู้
ริเริ่มทํากระทงขึ้นเป็นครั้งแรก
ที่

งานประเพณี

สถานที่จัดงาน

ช่วงระยะเวลา
ในการจัดงาน
กลางเดือน ๖
ของทุกปี
เดือนกรกฎาคม
ของทุกปี
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งานประเพณี

๒๓. งานนมัสการ
หลวงพ่อ
ทวารวดี

ช่วงระยะเวลา
ในการจัดงาน
หน้าที่ว่าการอําเภอ
ระหว่างเทศกาล
ศรีมโหสถ หมู่ ๓ ต.โคกปีบ งานลอยกระทง
อ.ศรีมโหสถ
วันขึ้น ๑๕ ค่ํา
จ.ปราจีนบุรี
เดือน ๑๒ ของทุกปี
สถานที่จัดงาน

รายละเอียด
และความเป็นมา
หลวงพ่อทวารวดีเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัย
ทวารวดี เพื่อความเป็นสิริมงคล จึงได้จัดให้
มีการทําบุญตักบาตร ปิดทองนมัสการ เพื่อ
ขอพร เป็นประจําทุกปี

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

3. ด้านสาธารณสุข
3.1 สภาวะสุขภาพ
3.1.1 อัตราเกิด อัตราตาย
ในปี พ.ศ. 2553 จังหวัดปราจีนบุรี มีทารกเกิด จํานวน 5,883 คน เป็นชาย 3,059 คน
เป็นหญิง 2,824 คน คิดเป็นอัตราเกิดเท่ากับ 12.61 ต่อประชากรพันคน และมีผู้เสียชีวิต จํานวน
3,346 คน เป็นชาย 1,892 คน เป็นหญิง 1,454 คน คิดเป็นอัตราตายเท่ากับ 7.17 ต่อประชากรพันคน
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

3.1.2 สถานการณ์โรคทีเ่ ฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
สรุปสถานการณ์โรคทีต่ ้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี
โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ช่วงวันที่ 1 มกราคม – 25 พฤศจิกายน 2553 รวมทั้งสิ้น
37 โรค และจัดลําดับโรคที่พบสูงสุด 10 อันดับแรก คือ อุจจาระร่วง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม ไข้เลือดออก
อาหารเป็นพิษ ตาแดง ไข้หวัดใหญ่ สุดใส วัณโรค และตับอักเสบ
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

3.2 สถานบริการและบุคลากรสาธารณสุข
ในปี พ.ศ. 2553 จังหวัดปราจีนบุรี มีสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
3.1.1 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 7 แห่ง ประกอบด้วย
โรงพยาบาลศูนย์
1 แห่ง เป็นขนาด 505 เตียง คือ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง ดังนี้
โรงพยาบาลขนาด 120 เตียง 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ขนาด 60 เตียง จํานวน 2 แห่ง
ได้แก่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ และโรงพยาบาลนาดี และขนาด 30 เตียง จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
บ้านสร้าง โรงพยาบาลศรีมโหสถ และโรงพยาบาลประจันตคาม
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม จํานวน 1 แห่ง ขนาด 180 เตียง คือ โรงพยาบาล
ค่ายจักรพงษ์
3.1.2 สถานพยาบาลเอกชน จํานวน 2 แห่ง ขนาด 10 เตียง 1 แห่ง คือ สถานพยาบาล
อิมพีเรียลและขนาด 31 เตียง จํานวน 1 แห่ง คือโรงพยาบาลโสธราเวช 304
จํานวนเตียงผู้ป่วย รวมทั้งสิ้น 1,130 เตียง และมีอัตราส่วนเตียงผู้ป่วยต่อประชากร
เท่ากับ 1:403 อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุขประเภทที่สําคัญ ได้แก่ แพทย์ 88 คน คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากร เท่ากับ 1:5,170 ทันตแพทย์ 28 คน เท่ากับ 1:16,250 เภสัชกร 49 คน เท่ากับ 1:9,285
พยาบาล-วิชาชีพ 725 คน เท่ากับ 1:628
3.1.3 สถานีอนามัย จํานวน 93 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ทีย่ ังไม่ยก
ฐานะเป็นสถานีอนามัย 1 แห่ง

- 26 3.1.4 คลินิกประเภทต่าง ๆ ได้แก่ คลินิกแพทย์สาขาเวชกรรมทั่วไป จํานวน 38
แห่ง สาขา
เวชกรรมเฉพาะทาง จํานวน 24 แห่ง กระจายตั้งอยู่ทุกอําเภอ ยกเว้นอําเภอนาดี คลินิกทันตกรรม จํานวน 18
แห่งตั้งอยู่ในอําเภอเมือง ศรีมหาโพธิ ประจันตคาม และกบินทร์บุรี ยกเว้นอําเภอบ้านสร้าง ศรีมโหสถ และนาดี
3.1.5 สถานพยาบาลสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ จํานวน 26 แห่ง กระจายอยู่
ทุกอําเภอ
3.1.6 สถานพยาบาลสาขาแผนไทย 1 แห่ง อยู่ทอี่ ําเภอศรีมหาโพธิ
3.1.7 ร้านขายยา ได้แก่ ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จํานวน 66 แห่ง ตั้งอยู่ในทุกอําเภอ
ยกเว้น
อําเภอนาดี ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 16 แห่ง ตั้งอยู่ในทุกอําเภอ
ยกเว้นอําเภอศรีมโหสถ ร้านขายยาแผนโบราณ 10 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอําเภอ เมือง บ้านสร้าง และประจันต
คามและร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จเฉพาะยาสัตว์ จํานวน 1 แห่ง อยู่ที่อําเภอเมืองปราจีนบุรี
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บทที่ 5
โครงสร้างพืน้ ฐาน
1. การคมนาคม
การคมนาคมของจังหวัดปราจีนบุรี สามารถเดินทางไปมาสะดวกมีเส้นทางรถยนต์ติดต่อไปยัง
ภูมิภาคต่าง ๆ หลายเส้นทาง ดังนี้
1.1 เส้นทางติดต่อระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง ได้แก่
 ทางหลวงหมายเลข 320,33,314,3 ปราจีนบุรี-นครนายก-หินกอง-รังสิต-กรุงเทพฯ
ระยะทาง 155 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 320,33,305 ปราจีนบุรี-นครนายก-องครักษ์-รังสิต-กรุงเทพฯ
ระยะทาง 136 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 319,304,314,3 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม-ฉะเชิงเทรากรุงเทพฯ ระยะทาง 158 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 319,3293,3481,304 ปราจีนบุรี-บ้านสร้าง-มีนบุรี-กรุงเทพฯ
ระยะทาง 100 กม.
1.2 เส้นทางติดต่อภาคกลาง ได้แก่
 ทางหลวงหมายเลข 320,33 ปราจีนบุร-ี นครนายก ระยะทาง 28 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 320,33,1 ปราจีนบุรี-นครนายก-หินกอง-สระบุรี ระยะทาง
86 กม.
1.3 เส้นทางติดต่อภาคตะวันออก ได้แก่
เส้นทางที่ 1
 ทางหลวงหมายเลข 319,304,314,3 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม-ชลบุรี
ระยะทาง 120 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 319,304,314,3 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม-ชลบุรี-แหลมฉบัง
ระยะทาง 155 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 319,304,314,3 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม-ชลบุรี-สัตหีบ
ระยะทาง 205 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 319,304,314,3 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม-ชลบุรี-สัตหีบมาบตาพุด ระยะทาง 230 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 319,304,314,3 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม-ชลบุรี-สัตหีบ-ระยอง
ระยะทาง 250 กม.
เส้นทางที่ 2
 ทางหลวงหมายเลข 319,315 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม-พนัสนิคม-ชลบุรี ระยะทาง
120 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 319,304,331,3 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม-แปลงยาว-สัตหีบ
ระยะทาง 180 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 319,304,331,36 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม-แปลงยาว-ระยอง
ระยะทาง 185 กม.

- 28 1.4 เส้นทางติดต่อจังหวัดสระแก้ว ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม
 ทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านจังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 90 กม. ถึงชายแดน
กัมพูชา ระยะทาง 156 กม. กรุงพนมเปญ 500 กม. และโฮจิมินซิตี้ ระยะทาง
604 กม.
1.5 เส้นทางติดต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เส้นทางที่ 1
 ทางหลวงหมายเลข 3452,33,304,2 ปราจีนบุรี-กบินทร์บุรี-ปักธงชัย-นครราชสีมา
ระยะทาง 194 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 3452,33,304,24,218 ปราจีนบุรี-กบินทร์บุร-ี ปักธงชัยนางรอง-บุรีรัมย์ ระยะทาง 295 กม.
เส้นทางที่ 2
 ทางหลวงหมายเลข 3452,33,3198,3395,3486,348,24,218 ปราจีนบุร-ี
สระแก้ว-วัฒนานคร-นางรอง-บุรีรัมย์ ระยะทาง 300 กม.
นอกจากทางรถยนต์แล้ว จังหวัดปราจีนบุรียังมีเส้นทางรถไฟ ซึ่งรับส่งผูโ้ ดยสารและบรรทุก
สินค้า มีสถานีรถไฟในตัวเมือง จํานวน 1 แห่ง และมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านไป – กลับ วันละ 14 ขบวน เป็นรถ
ดีเซลรางธรรมดา จํานวน 4 ขบวน รถธรรมดาชานเมือ ง จํานวน 8 ขบวน และรถธรรมดารวมโดยสาร
สินค้าจํานวน 2 ขบวน
2. แหล่งน้าํ
2.1 น้ําอุปโภคบริโภค
จังหวัดปราจีนบุรีมีกําลังผลิต จํานวน 12,960,000 ลบ.ม. น้ําที่ผลิตได้ 7,124,129 ลบ.ม.
ปริมาณน้ําที่จา่ ยแก่ผู้ใช้ จํานวน 5,298,823 ลบ.ม. ปริมาณน้ําที่จา่ ยเพื่อสาธารณะ จํานวน 9,342 ลบ.ม.
และมีจํานวนผูใ้ ช้น้ํา จํานวน 21,936 ราย มีสาํ นักงานประปาเขตอําเภอ จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ เมือง ประจันต
คาม กบินทร์บรุ ี และศรีมหาโพธิ
2.2 น้ําเพือ่ การเกษตร
แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง
จํานวน 2 แห่ง อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก จํานวน 7 แห่ง ฝายคอนกรีต จํานวน 45 แห่ง ทํานบ จํานวน
10 แห่งสระ หนอง บึง จํานวน 83 แห่ง คู คลอง จํานวน 74 แห่ง
2.3 แหล่งน้ําธรรมชาติ
พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรี ลุ่มน้ําสาขาที่สาํ คัญของลุ่มน้ําปราจีนบุรี
ประกอบด้วย ลุ่มน้ําพระสทึง ลุ่มน้ําพระปรง ลุ่มน้ําหนุมาน และลุ่มน้ําปราจีนบุรี สายหลักมีแม่น้ําปราจีนบุรี
เป็นแม่น้ําสาขาที่สําคัญของแม่น้ําบางปะกง ที่ไหลจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเกิดจากการไหลบรรจบกัน
ของแม่น้ํา 2 สายคือแม่น้ําหนุมานซึ่งมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาทางตอนเหนือของจังหวัดปราจีนบุรีและแม่น้ําพระ
ปรงที่ไหลมาจากที่สูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณอําเภอกบินทร์บุรี และไหลไปบรรจบ
กับแม่น้ํานครนายกบริเวณอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กลายเป็นแม่น้ําบางปะกงและไหลลงสู่อ่าว
ไทย
2.4 สถานีสบู น้ําด้วยไฟฟ้า
ปัจจุบัน ได้จัดตั้งสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าในจังหวัด จํานวน 47 สถานี พื้นที่โครงการจํานวน
123,093 ไร่ พื้นที่สง่ น้ํา จํานวน 86,600 ไร่ เพื่อประโยชน์ในด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง
ของพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน
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ในปีงบประมาณ 2554 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นทีจ่ ังหวัดปราจีนบุรี มีแยกจุดรวมงานเป็น
2 แห่ง คือ
3.1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี มีการไฟฟ้าในสังกัด 6 แห่ง
3.2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอกบินทร์บุรี มีการไฟฟ้าในสังกัด 3 แห่ง
ที่
1
2

3
4
5

ข้อมูล
สถานีไฟฟ้า (ขนาด)
หน่วยจําหน่าย
- ที่อยู่อาศัย
- ธุรกิจอุตสาหกรรม
- ราชการและไฟสาธารณะ
- อื่น ๆ
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้แล้วทั้งสิ้น
- คิดเป็น (ของครัวเรือนทั้งหมด)
ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งสิ้น
- คิดเป็น (ของครัวเรือนทั้งสิ้น)
หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้

การไฟฟ้าฯ จ.ปราจีนบุรี
5 แห่ง (300 MVA)
552,377,356
136,431,544
382,155,125
24,497,040
9,293,647
82,166
99.96 % (82,197)
31
0.04 % (82,197)
ครบ 100 %

การไฟฟ้า ฯ อ.กบินทร์บุรี
รวม
2 แห่ง (190 MVA)
7 แห่ง (490 MVA)
ให้ข้อมูลจากไฟฟ้ากบินทร์บุรี
ให้ข้อมูลจากไฟฟ้ากบินทร์บุรี
ให้ข้อมูลจากไฟฟ้ากบินทร์บุรี
ให้ข้อมูลจากไฟฟ้ากบินทร์บุรี
ให้ข้อมูลจากไฟฟ้ากบินทร์บุรี
59,264
141,430
99.97 % (59,279) 99.97 % (141,476)
15
46
0.03 % (59,279) 0.03 % (141,476)
ครบ 100 %
ครบ 100 %

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอกบินทร์บุรี

4. โทรศัพท์
ในปี 2554 จังหวัดปราจีนบุรีมีชุมสายโทรศัพท์ จํานวน 44 ชุมสาย กระจายอยู่ทุกอําเภอ
และอําเภอที่มีชุมสายโทรศัพท์มากที่สุด คือ อําเภอกบินทร์บุรี จํานวน 12 ชุมสาย มีเลขหมายโทรศัพท์
จํานวน 23,145 เลขหมาย เลขหมายที่เปิดใช้แล้ว แยกเป็นโทรศัพท์ประจําที่ จํานวน 17,220 เลขหมาย
โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน 1,237 เลขหมาย
ที่มา : บริษัท ทศท คอร์เปอเรชั่น จํากัด (ปราจีนบุรี)
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บทที่ 6
ด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
1. ข้อมูลการจับกุมคดีอาญา 5 กลุ่ม
จากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปี 2553 กับปี 2554 (ช่วงเดือนวันที่ 1 ตุลาคม –
30 กันยายน) แยกได้ดังนี้
1.1 กลุ่มที่ 1 คดีอกุ ฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ได้แก่ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์
ลักพาเรียกค่าไถ่ และวางเพลิง มีคดีเพิ่มขึน้ จํานวน 3 คดี คิดเป็นร้อยละ 7.69
1.2 กลุ่มที่ 2 คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ ได้แก่ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ฆ่าผู้อื่น
โดยไม่เจตนา ทําให้ผู้อื่นตายโดยประมาท พยายามฆ่าผู้อื่น ทําร้ายร่างกายผู้อื่น และข่มขืนกระทําชําเรา มีคดี
ลดลง จํานวน 35 คดี คิดเป็นร้อยละ 14
1.3 กลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ได้แก่ ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ รีดเอาทรัพย์
กรรโชกทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รับของโจร และทําให้เสียทรัพย์ มีคดีลดลงจํานวน 55 คดี คิดเป็น
ร้อยละ 9.14
1.4 กลุ่มที่ 4 คดีที่น่าสนใจ ได้แก่ โจรกรรมรถจักรยานยนต์ โจรกรรมรถยนต์ โจรกรรมโคกระบือ โจรกรรมเครื่องมือเกษตร ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซี่ ข่มขืนและฆ่า ลักพาเรียกค่าไถ่ ฉ้อโกงทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ มีคดีลดลง จํานวน 73 คดี คิดเป็นร้อยละ 18.77
1.5 กลุ่มที่ 5 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ได้แก่ อาวุธปืน การพนัน ยาเสพติดให้โทษ ปราบปราม
การค้าประเวณี สถานบริการ โรงแรม มีและเผยแพร่วตั ถุลามก มีคดีเพิ่มขึ้นจํานวน 856 คดี คิดเป็นร้อยละ
28.41
ที่มา : ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

2. ด้านการปราบปรามยาเสพติด
แนวทางการดําเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด
1. ปราบปรามเครือข่าย/กลุม่ ค้ายาเสพติดรายสําคัญโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง
ชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย ตํารวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง
2. จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดยาเสพติดและเพิ่มประสิทธิภาพจุดตรวจกรอกสมบูรณ์ ถนนสาย
359 โดยจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยในการค้นหายาเสพติด
3. ฝึกอบรมแหล่งข่าวเพื่อสืบสวนการเข้าถึงกลุ่มผู้ค้าและทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด
3. ด้านการบําบัดรักษาและฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
2.1 ระบบสมัครใจ จํานวน 317 ราย
2.2 ระบบบังคับบําบัด จํานวน 687 ราย
2.3 ระบบต้องโทษ 72 ราย
2.4 ติดตามผูผ้ ่านการบําบัด ฯ 635 ราย
แนวทางการดําเนินงานด้านการบําบัดรักษา
1. นําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดวงจรปัญหายาเสพติด
โดยจัดทําค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จํานวน 7 รุ่น ๆ ละ 50 คน
2. พัฒนาคุณภาพสถานบําบัดรักษาให้ผ่านการรับรองคุณภาพ 7 แห่ง

- 31 3. บูรณาการระบบสมัครใจกับระบบบังคับบําบัด และปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบบังคับบําบัด
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบําบัดรักษาให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ทันสมัย สามารถใช้เป็น
ข้อมูลการวางแผนและใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา : ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการตามนโยบายทีส่ ําคัญของรัฐบาล
1. กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง
♦ จํานวนหมู่บ้านทั้งหมด 706 หมู่บ้าน 14 ชุมชน
♦ ตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ แล้ว ในหมู่บ้าน 706 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 ในชุมชนเมือง
14 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100
♦ ได้รับความเห็นชอบและส่ง กทบ. แล้ว 720 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100
♦ กทบ. โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ แล้ว จํานวน 706/14 หมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน 720 กองทุน
คิดเป็นร้อยละ 100
♦ ให้สมาชิกกู้เงินไปลงทุนประกอบอาชีพแล้ว 720 กองทุน จํานวน 41,992 ราย เป็นเงิน
763,503,700 บาท จากการจําแนกอาชีพพบว่าสมาชิกสูญเงินไปลงทุนด้านเกษตรกรรมมากทีส่ ุด จํานวน
28,984 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.02 ในการเสริมสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน ปัจจุบัน
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯสามารถฝากเงินสัจจะกับกองทุนฯ รวมเป็นเงิน จํานวน 71,065,570 บาท สมาชิกไม่
สามารถชําระเงินคืนภายในกําหนดเวลา ร้อยละ 0.15 รวมเงินที่ค้างชําระ จํานวน 1,007,000 บาท
ที่มา: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

2. การปราบปรามยาเสพติดให้โทษของจังหวัดปราจีนบุรี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555) มีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1. จับกุมนักค้ารายสําคัญ 2 ราย
2. นักค้ารายย่อย 43 ราย
3. ตามมาตรการยึดทรัพย์ 2 ราย
4. นักค้าตามหมายจับ 1 ราย
5. ผู้เสพ/ผู้ตดิ ยาเสพติด 275 ราย
ของกลาง ยาบ้า 5,990 เม็ด ไอซ์ 0.72 กรัม กัญชา 1 ถุง กระท่อม 6 กิโลกรัม 139 ใบ
มูลค่าการยึดทรัพย์ 480,000 บาท
ที่มา : ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี

