สัญลักษณ์ประจำจังหวัดปรำจีนบุรี
***************
ตรำประจำจังหวัดปรำจีนบุรี

เป็ น รู ป ต้ น โพธิ์ ศ รี ม หาโพธิ ปลู ก ไว้ ที่ ต าบลโคกปี บ อ าเภอศรี ม โหสถ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
ทางด้านพุทธศาสนาที่เชิดหน้าชูตาของจัง หวัดปราจีนบุรี เพราะเชื่อกันว่าเป็นต้นโพธิ์ที่สมณฑูตจากอินเดีย
ซึ่งมาเผยแพร่พระศาสนา เมื่อราว พ.ศ. 500 ได้นาพันธุ์พระศรีมหาโพธิ์ มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย
เป็นต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับบาเพ็ญธรรมจนสาเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธินี้เป็นที่
นับถือบูชากราบไหว้ของราษฎรในท้องที่และต่างท้องที่ และมีการจัดงานนมัสการเป็นประจาทุกปี
คำขวัญของจังหวัดปรำจีนบุรี
“ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี ”
ธงประจำจังหวัด

ขนาดพื้นธง กว้าง 1.50 เมตร. ยาว 2.25 เมตร ลักษณะพื้นธง ตอนต้นเป็นพื้นสีแดง และตอน
ปลายธงเป็นสีเหลือง ซึ่งกาหนดเป็นสีประจาภาค กว้างยาวด้านละ 1.50 เมตร มีรูปต้นโพธิ์อยู่ในกรอบวงกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 85 เซนติเมตร
ดอกไม้ประจำจังหวัด

ต้นปีบ (MILLINGTONIA HORTENSISLINN) เป็นต้นไม้ผลัดใบ สูงประมาณ 5 – 25 เมตร
เรือนยอดเป็นพุ่มทึบกิ่งมักห้อยลง เปลือกเป็นสีเทา แตกเป็นร่องลึก ใบเป็นรูปไข่ หรือกระเดียดไปทางรูปใบหอก
ลักษณะดอกเป็นดอกไม้สีขาว กลิ่นหอม ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ยาว 10 – 40 เซนติเมตร ทยอยกันเป็นรูปแตร
กว้าง 2 เซนติเมตร มี 5 กลีบ เกสรตัวผู้ 4 อัน ดอกแห้งใช้ผสมยาสูบ
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จังหวัดปราจีนบุรี

อ.ประจันตคาม
อ.นาดี

อ.เมือ งปราจีนบุรี

อ.บ้านสร้ าง
อ.ศรี มโหสถ

N


S

อ.ศรี มหาโพธิ์

อ.กบินทร์ บรุ ี

-3แผนพัฒนำจังหวัด พ.ศ. 2557 – 2560 (ปีงบประมำณ 2559)
***************
วิสัยทัศน์ :
“ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ อุตสาหกรรมสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ”
พันธกิจ :
1. ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามกฎหมายให้ บ รรลุ ผ ลและสนองนโยบายของรั ฐ บาลในทุ ก มิ ติ
โดยยึดการอานวยประโยชน์สุขของประชาชนเป็นฐาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับประเทศในประชาคม
อาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน
3. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ
ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม
สีเขียวรองรับประชาคมอาเซียน และตลาดโลก
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :
1. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพแรงงานและเป็นแหล่งจ้างงานที่สาคัญ
2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. มีระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เพื่อรองรับ AEC
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของ
จังหวัด
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :
1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
2. ประชาชนมีความมั่นคงในมิติต่างๆ อย่างสมดุลและยั่งยืน
3. มีการนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน การจัดการโดยสันติวิธี สนับสนุนงานด้าน
ความมั่นคง

-4ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมเป็นสุข
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตการศึกษา และแก้ไขปัญหาความยากจน
2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
3. อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ป้ อ งกั น และพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ง แวดล้ อ ม
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและควบคุม กิจกรรมที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อ ม เพื่อคืนความสมบูรณ์ท างธรรมชาติ และเป็นปั จจัยสนับสนุ น
การดารงชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และสุขภาพ
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :
1. นาทุน ทางวั ฒนธรรมและภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่ นมาสร้างมู ลค่าเพิ่มด้า นเศรษฐกิ จ
การท่องเที่ยว และสุขภาพ
2. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน

ตำแหน่งยุทธศำสตร์ : “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge Based Society)
ที่อยู่อาศัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ”
ค่ำนิยม : “บริการงานแบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปรำจีนบุรี
1. ประวัติจงั หวัดปรำจีนบุรี
จัง หวั ด ปราจี น บุรี เ คยเป็ น ดิ น แดนที่ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งมาตั้ ง แต่ ส มั ย ทวารวดี ปรากฏ
หลัก ฐานเป็ นซากเมือ งโบราณที่ เรี ยกว่ า “เมือ งศรีม โหสถ” ตาบลโคกปีบ อาเภอศรี มโหสถ และทางด้า น
ทิศตะวันออกของเมืองศรีมโหสถ ที่บริเวณบ้านโคกขวาง อาเภอศรีมหาโพธิ ยังมีชุม ชนโบราณมีอายุร่วมสมัย
เดียวกันกับเมืองศรีมโหสถอีกด้วย บริเวณซากเมืองโบราณเหล่านี้มีซากโบราณสถานซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรม
ศาสนกิ จ และโบราณวั ต ถุ ได้ แก่ พระพุ ท ธรู ป เทวรู ป เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา เครื่ อ งส าริ ด เครื่ อ งมื อเครื่ อ งใช้
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
ในสมัยต่อมา ศูนย์กลางความเจริญได้ย้ายมาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าปราจีนบุรีเช่นปัจจุบัน ในสมัย
กรุ งศรี อยุ ธยา เรี ยกว่ า “เมืองปราจี น ” ในสมั ยกรุ ง รัตนโกสินทร์ตอนต้ นก็ ยั งเรี ยกว่ า “เมื องปราจิ ณ” หรื อ
“มณฑลปราจิณ” จวบจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบการปกครองแผ่นดินตามแบบต่างประเทศ มณฑลปราจิณ ได้ถูกยุบเลิก คงมีฐานะ
เป็นเพียงหัวเมืองหนึ่ง ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคาว่า เมืองเป็นจังหวัด จึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า
“จังหวัดปรำจีนบุรี”

2. ที่ตั้งและอำณำเขต
ตั้งอยู่ ทางภาคตะวั นออกของประเทศไทย อยู่ ระหว่ างละติจู ดที่ 13 องศา 39 ลิป ดา ถึง ละติจู ด
ที่ 14 องศา 27 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูดที่ 101 องศา 90 ลิปดา ถึงลองติจูดที่ 102 องศา 07 ลิปดา
ตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร 136 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 33 และหมายเลข 305
ใช้เวลาเดินทางเพียง 1.30 ชั่วโมง เป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมจากกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศกัมพูชา ในรัศมี 100 กว่ากิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 ทิศเหนือ
ติดกับ จังหวัดนครราชสีมา
 ทิศตะวันออก
ติดกับ จังหวัดสระแก้ว
 ทิศตะวันตก
ติดกับ จังหวัดนครนายก
 ทิศใต้
ติดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ลักษณะภูมปิ ระเทศ
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดปราจีนบุรี ตอนบนเป็นที่ราบสูง และป่าทึบสลับซับซ้อน มียอดเขาสูง
1,326 เมตร และเป็ นแหล่งก าเนิดต้ นน้าหลายสาย มีธรรมชาติที่ส วยงาม ทิศเหนื อเป็นไปด้ วยเทือกเขา
และตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มแม่น้า เกิดจากแควหนุมานและแควพระปรง ไหลมาบรรจบกันที่อาเภอกบินทร์บุรี
และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อาเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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4. ลักษณะภูมิอำกำศ
ปราจีนบุรีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ประกอบกับสมฝ่ายใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออก รวมทั้งหย่อมความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนปกคลุม
ลัก ษณะดัง กล่ า วท าให้ บริ เ วณบริเ วณจั ง หวั ดปราจี นบุ รี ในฤดู ร้ อนมี อุณ หภู มิ สูง ประมาณ 39 - 41 องศา
เซลเซียส และอากาศค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว

5. พื้นที่
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 จานวน 6 ป่า จานวน 374,334.94 ไร่
5.1.2 ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. 4 ป่า จานวน 9,070 ไร่
5.1.3 ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 3 ป่า จานวน 931,720.06 ไร่
5.2 พื้นที่ทาการเกษตร 1,124,836 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.79 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด

6. ข้อมูลกำรปกครอง/ประชำกร
6.1 ข้อมูลกำรปกครอง
การแบ่งเขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 7 อาเภอ 64 ตาบล 708 หมู่บ้าน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง 13 เทศบาล และ 56 องค์การบริหารส่วนตาบล
6.2 ข้อมูลประชำกรและครัวเรือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
จังหวัดปราจีนบุรีมีประชากร รวมทั้งสิ้น 482,195 คน ชาย 238,625 คน หญิง 243,570 คน
ตำรำงแสดงจำนวนพื้นที่และประชำกรของจังหวัดปรำจีนบุรีจำแนกตำมอำเภอ
ควำมหนำแน่น
จำนวนประชำกร (คน)
จำนวนพื้นที่
อำเภอ
ของประชำกร
(ตร.กม.)
ชำย
หญิง
รวม
(คน/ตร.กม.)
อ.เมืองปราจีนบุรี
426.76
54,821
53,806
108,627
254.539
อ.กบินทร์บุรี
1290.55
72,105
74,201
146,306
113.367
อ.นาดี
1176.09
25,667
25,990
51,657
43.923
อ.ประจันตคาม
902.05
26,520
27,870
54,390
60.296
อ.ศรีมหาโพธิ
392.99
35,003
36,195
71,198
181.17
อ.ศรีมโหสถ
125.48
9,057
9,609
18,666
148.757
อ.บ้านสร้าง
345.22
15,452
15,899
31,351
90.815
รวมทั้งสิ้น
4,753.42 238,701
243,068
481,769
101.352
จานวนพื้นที่คลาดเคลื่อนประมาณ 8.942 ตร.กม.
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี ณ 31 ธันวาคม 2558

-7ตำรำงแสดงจำนวนครัวเรือนจำแนกตำมอำเภอ
ตำบล
หมู่บ้ำน ครัวเรือน
อบจ.
เทศบำล

อำเภอ
เมืองปราจีนบุรี
กบินทร์บุรี
ประจันตคาม
ศรีมหาโพธิ
บ้านสร้าง
นาดี
ศรีมโหสถ
รวม

12
14
9
10
9
6
4
64

144
193
106
90
88
63
24
708

42,334
54,682
17,618
41,474
10,478
18,591
7,235
192,412

1
1

อบต.

3
3
2
2
1
1
1
13

11
14
8
7
7
6
3
56

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี ณ 31 ธันวาคม 2558

7. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
7.1 ทรัพยำกรป่ำไม้
พื้นที่ป่าส่วนใหญ่ เป็นป่าดิบ ป่าแดง และป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้สาคัญ ได้แก่ ไม้ตะเคียน
ไม้ยาง ไม้มะค่าโมง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พะยอม ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ตะแบก ไม้พะยูง และไม้ชิงชัน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั ง มี ไ ม้ ไ ผ่ ที่ สามารถท ารายได้ ใ ห้ กั บ จั ง หวั ด ในการผลิ ต หั ต ถกรรมส่ ง ออกทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
พื้นที่ป่าไม้ ครอบคลุมพื้นที่อาเภอเมือง นาดี กบินทร์บุรี และประจันตคาม รวมมีพื้นที่ป่า
ไม้เนื้อที่ประมาณ 1,327,718.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.61 เมื่อเทียบกับพื้นที่จังหวัด ดังนี้
1. ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 6 ป่า พื้นที่ 374,334.94 ไร่ ได้แก่ ป่าทุ่งโพธิ์ ป่าห้วยไคร้
ป่าประดู่-วังตะเคียน ป่าน้าตกเขาอีโต้ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ป่าแควระบมและป่าสียัด
2. ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. จานวน 4 ป่า พื้นที่ 9,070 ไร่ ได้แก่ ป่าเขาใหญ่
ป่าทุ่งโพธิ์ ป่าห้วยไคร้ และที่ดินจัดสรรแปลงที่ 1
3. ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย จานวน 3 ป่า พื้นที่ 931,720.06 ไร่ ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา
ตำรำงแสดงพื้นที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำย ซึ่งอยู่ในพืน้ ที่จังหวัดปรำจีนบุรี
ลำดับที่ / ลักษณะป่ำ

เมือง

พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
พื้นที่ป่าทั้งหมดในจังหวัด
1. ป่าสงวนแห่งชาติ
1.1 ป่าทุ่งโพธิ์
1.2 ป่าห้วยไคร้
1.3 ป่าประดู่-วังตะเคียน
1.4 ป่าน้าตกเขาอีโต้
1.5 ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่ง
ใหญ่ และป่าเขาสโตน

40,516
13,593
13,593
-

1.6 ป่าแควระบมและป่าสียัด

-

พื้นที่ป่าแยกตามเขตอาเภอ (ไร่)
นาดี
กบินทร์บุรี ประจันตคาม

63,054.94

243,090
243,090
170,500
987
-

384,225
-

52,908.75
52,908.75
-

2,976,476.25
1,315,125
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

-

66,535

-

40,315

106,850

3.590

606,979
82,405
19,350
-

ศรีมหาโพธิ

รวมพื้นที่ (ไร่)

-8ลำดับที่ / ลักษณะป่ำ
2. ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม.
2.1 ป่าเขาใหญ่
2.2 ป่าทุ่งโพธิ์
2.3 ป่าห้วยไคร้
2.4 ป่าที่จัดสรรแปลงที่ 1
3. ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย

เมือง
48
48
26,875

3.1 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3.2 อุทยานแห่งชาติทับลาน
3.3 อุทยานแห่งชาติปางสีดา

26,875
-

พื้นที่ป่าแยกตามเขตอาเภอ (ไร่)
นาดี
กบินทร์บุรี ประจันตคาม
3,954
5,068
3,954
3,842
1,226
520,620.
384,225
06
306,800
384,225
212,500
1,320.06
-

รวมพื้นที่ (ไร่)

% พื้นที่

ศรีมหาโพธิ
-

9,070
48
3,954
3,842
1,226
931,720.06

เทียบจังหวัด
0.305
0.002
0.133
0.129
0.041
31.303

-

717,900
212,500
1,320.06

24.119
7.139
0.044

สถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด พบว่าถูกทาลายเนื่องจากการบุกรุกเข้าไปหาที่ทากินในป่าสงวน
แห่งชาติ การลักลอบตัดแปรรูปไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของ
จังหวัดปราจีนบุรีอย่างมาก กล่าวคือ ขาดปัจจัยธรรมชาติที่จะรักษาความชุ่มชื้นของพื้นดิน และชะลอการ
ไหลบ่าของน้าในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ามาก มีผลทาให้ ปริมาณน้าไม่สม่าเสมอตลอดปี ในฤดูฝนน้าจะไหลบ่า
อย่างรวดเร็ว ชะล้างหน้าดินไปด้วย ทาให้คุณภาพดินเลวลง ทาให้พื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการเพาะปลูก มีน้อย
และในฤดูแล้งพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดค่อนข้างแห้งแล้ง ขาดแคลนน้า ทั้ง นี้จึง มีโ ครงการพัฒ นาป่า ไม้ใ น
หลายรูปแบบ ซึ่งโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว อาทิ การปลูกสร้างสวนป่า ป่าทดแทน ป่าชุมชนโครงการ
จัดสรรที่ดินให้ประชาชนอยู่อาศัยและทากิน
ตำรำงแสดงพื้นที่ป่ำไม้จังหวัดปรำจีนบุรี พื้นที่จังหวัด 3,140,817.46 ไร่
ปี พ.ศ.
เนื้อที่ป่ำ (ไร่)
ร้อยละของพื้นที่จังหวัด
2556
886,047.56
28.21
2557
882,705.19
28.10
ที่มา : เว็บไซต์ของกรมป่าไม้-สถิติการป่าไม้ (www.forest.go.th). ข้อมูล พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด พ.ศ.2557

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดปราจีนบุรี มีทั้งสิ้น 6 ป่า รวมเนื้อที่ 497,698 ไร่ ส่งมอบ
สปก. จานวน 200,383 ไร่ คงเหลือเนื้อที่ 297,315 ไร่
ตำรำงแสดงพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติในท้องที่จังหวัดปรำจีนบุรี
ป่ำสงวนแห่งชำติ
ลำดับ
ชื่อป่ำ
เนื้อที่ ( ไร่ )
1
2
3
4
5
6

ป่าทุ่งโพธิ์
ป่าห้วยไคร้
ป่าประดู่ - วังตะเคียน
ป่าน้าตกเขาอีโต้
ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
ป่าแควระบมและป่าสียัด
รวม

19,350
170,500
987
13,593
276,875
16,393
497,698

ส่งมอบ สปก.
( ไร่ )

คงเหลือ
( ไร่ )

14,690
163,280
987
5,033
16,393
200,383

4,660
7,220
13,593
271,842
297,315

-97.2 ทรัพยำกรแร่ธำตุ

7.2.1 ประทานบัตร จานวน 5 แปลง
1) แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ
จานวน 2 แปลง
2) แร่หินประดับชนิดแร่หินแกรนิต
จานวน 1 แปลง
3) แร่ดินขาวและบอลเคลย์
จานวน 2 แปลง
7.2.2 คาขอประทานบัตรและอาชญาบัตรพิเศษ อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ อยู่
ระหว่างดาเนินการ 18 แปลง
1) แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ จานวน 7 แปลง
2) แร่ทองคา เงิน ทองแดง ฯลฯ
จานวน 5 แปลง
3) แร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ จานวน 12 แปลง
4) แร่มังกานีส
จานวน 1 แปลง
ตำรำงแสดงเหมืองแร่ คนงำน และปริมำณที่ผลิตได้ จำแนกตำมชนิดแร่ พ.ศ.2553 - 2557
ปี พ.ศ. จำนวนเหมืองแร่
2553
2554
2555
2556
2557

6
5
3
10
10

ปริมำณแร่ที่ผลิตได้ (เมตริกตัน)

จำนวน
คนงำน
(คน)

แร่ดินขำวและ
แร่บอลเคลย์

85
70
44
249
249

15,960
51,850
19,803
16,600
13,307

แร่หินอุตสำหกรรม แร่ดินอุตสำหกรรม
ชนิดหินปูน
ชนิดซีเมนต์
(เพื่อกำรก่อสร้ำง)
490,249
682,931
274,151
262,410
538,948
9,000

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
7.3 ทรัพยำกรน้ำ
จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ใกล้ฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาไอน้าจากอ่าวไทยปะทะภูเขาทางเหนือของจัง หวัดลอยตัวตกมาเป็นฝนและ ได้รับ
อิ ท ธิ พ ลจากพายุ โ ซนร้ อ นปี ล ะ 2 -3 ลู ก ทาให้ ป ริ ม าณน้าฝนมี ค่ อ นข้ า งมาก เหมาะแก่ การกสิกรรม
จังหวัดมีแหล่งน้าตามธรรมชาติที่สาคัญ คือ แม่น้าปราจีนบุรี ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของแควพระปรงและแควหนุมาน
บริเวณอาเภอกบินทร์บุรี และคลองประจันตคาม บริเวณอาเภอเมืองปราจีนบุรี และไหลรวมกับแม่น้านครนายก
เป็นแม่น้าบางปะกง มีความยาวประมาณ 68 กิโลเมตร

- 10 แหล่งน้าธรรมชาติบนโลกนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
7.3.1 น้าฟ้าหรือน้าในบรรยากาศ มีหลากหลายสถานะ ได้แก่ ฝน ลูกเห็บ
น้าค้าง เมฆหมอก ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดของน้าอีกทั้ง 2 ประเภท
7.3.2 น้าผิวดิน ลักษณะสายน้าของแม่น้าปราจีนบุรี สภาพของแม่น้า
จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งไหลผ่านพื้นที่เกือบทั้งจังหวัดมีความแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศ การประกอบอาชีพ
และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ตามลักษณะของสายน้าที่แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ
1) บริเวณต้นน้า ครอบคลุมอาเภอกบินทร์บุรี, อาเภอนาดี และ
อาเภอประจันตคาม สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง พื้นที่ทางการเกษตร
2) บริเวณกลางน้า ครอบคลุมอาเภอกบินทร์บุรี (ตาบลหนองกี่,
ตาบลบ้านนา, ตาบลกบินทร์) อาเภอศรีมหาโพธิ (ตาบลท่ า ตู ม ) อาเภอประจันตคาม (ตาบลโพธิ์งาม)
3) บริเวณปลายน้า ครอบคลุมอาเภอบ้านสร้าง ลักษณะพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
7.3.3 น้าใต้ดินหรือน้าบาดาล
เมื่อน้าฟ้าหรือน้าในบรรยากาศ และน้าผิวดินไหลซึมลงสู่ใต้ดิน
และถูกกัก เก็บ ไว้ใ นชั้น ดิน ชั้น หิน ก็จ ะเรีย กน้าเหล่า นั้น ว่า “น้าบาดาล ” จัง หวัดปราจีนบุรี ได้กาหนด
ประเภทการใช้น้าบาดาลเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) เพื่อการอุปโภคบริโภค ได้แก่ การใช้น้าเพื่อเป็นน้าดื่มน้าใช้ใน
ครัวเรือนที่มิได้มีการซื้อขาย เช่น หมู่บ้านจัดสรร
2) เพื่อประกอบธุรกิจ ได้แก่ธุรกิจ (อุตสาหกรรม) ธุรกิจ (บริการ)
และธุรกิจ (การค้า)
3) เพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ การใช้น้าเพื่อการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์
ที่มำ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี.
7.4 ทรัพยำกรดิน

จังหวัดปราจีนบุรี มีกลุ่มดินที่อุดมสมบูรณ์ คือ กลุ่มดินนา เหมาะสมกับการปลูก
ข้าวและไม้ผล กลุ่มดินไร่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่าดินนา เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มัน
สาปะหลังและพืชไร่อื่น จากลักษณะดินดังกล่าว จึงมีความเหมาะสมกับการทานา ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและพืชไร่
ปัญหาการใช้ที่ดินในบางอาเภอ มีศักยภาพของดินที่ไม่เหมาะสมต่อ การเพาะปลูกพืช
เช่น มีดินเปรี้ยวในพื้นที่อาเภอบ้านสร้าง อาเภอศรีมโหสถ และอาเภอเมือง และการเสื่อมของคุณภาพดิน ตลอดจน
ปัญหาการพังทลายของดิน ดินมีสภาพเป็นดินปนทรายของพื้นที่อาเภอเมืองปราจีนบุรี และอาเภอศรีมหาโพธิ ทาให้
เกษตรกรต้องใช้ต้นทุนสูงในการปรับปรุงคุณภาพดิน
ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี.
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บทที่ 2
สภำพทำงกำรเมืองกำรและกำรปกครอง
1. กำรเลือกตัง้
1.1 กำรเลือกตั้งวุฒิสภำจังหวัดปรำจีนบุรี
วันที่ 2 มีนาคม 2551 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จานวน 314,620 คน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
196,789 คน คิดเป็นร้อยละ 62.55 มีบัตรเสียจานวน 6,012 บัตร คิดเป็น ร้อยละ 3.05 และจานวน
บัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน 14,646 บัตร คิดเป็นร้อยละ 7.44
ผู้ที่ได้รับกำรเลือกตั้ง คือ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
1.2 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดปรำจีนบุรี
1.2.1 วันที่ 23 ธันวำคม 2550 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจัง หวัด
ได้ดาเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัด มีผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง จานวน 305,045 คน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จานวน 247,163 คน คิดเป็นร้อยละ 81.03 และมี
บัตรเสียจานวน 5,680 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.30 และมีบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 12,340 บัตร คิดเป็น
ร้อยละ 4.99
ผู้ที่ได้รับกำรเลือกตั้ง ได้แก่ นายชยุต ภุมมะกาญจนะ นายคงกฤช หงส์วิไล และ
นายสุนทร วิลาวัลย์
1.2.2 วันที่ 27 มกรำคม 2551 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จานวน 290,690 คน
มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จานวน 185,147 คน คิดเป็นร้อยละ 63.69 และมีบัตรเสีย จานวน 7,797 บัตร
คิดเป็นร้อยละ 4.21 และมีบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,686 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.07
ผู้ที่ได้รับกำรเลือกตั้ง คือ นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์
2. กำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค ส่วนกลำง และส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปรำจีนบุรี แยกได้ดังนี้
2.1 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีทั้ง สิ้น 29 หน่วยงาน แยกเป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จานวน 6 หน่วยงาน และสัง กัดกระทรวง ทบวง กรม อื่น ๆ รวมทั้ง สิ้นจานวน 23
หน่วยงาน
2.2การบริ ห ารราชการส่ ว นกลาง มี ทั้ ง สิ้ น 49 หน่ ว ยงาน เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย จานวน 4 หน่วยงาน และสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ จานวน 45 หน่วยงาน
2.3 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีทั้งสิ้น 70 แห่ง แยกเป็น
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 แห่ง
 เทศบาล
13 แห่ง
 องค์การบริหารส่วนตาบล
56 แห่ง

- 12 รำยนำมผู้ว่ำรำชกำรในจังหวัดปรำจีนบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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

ชื่อ-นำมสกุล
พระยาเพชรรัตน์
พระยาปราจิม (นก)
พระยาประจิม (ขลิบ)
พระปรีชากลการ (สาอาง อามาตยกุล)
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.ขุนจานงค์ ภูมิเวช ก้าน ติวแพทย์
ขุนวิมล ประภาภัย (จารัส 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 มีชานาญ
นายพินิจ โชติพันธ์
นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์
นายสมบัติ สมบัติทวี
พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์
นายยุทธ์ จรัญยานนท์
นายธวัชชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
นายประจักษ์ วัชรปาน

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

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

- 13 ลำดับ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ชื่อ-นำมสกุล
พล.ต.ต.ชนะ สมุทรวานิช
พล.ต.ต.ชาย อุบลเดชประชารักษ์
พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ ธรรมรักษ์
นายดิเรก โสดสถิต
นายสลับ นาคะเสถียร
นายอารีย์ วงศ์อารยะ
นายสมพงษ์ พันธ์สุวรรณ
นายจาเนียร ชวนพงศ์
นายประมวล รุจนเสรี
นายบรรจง กันตวิรุฒ
นายวิเชียร เปาอินทร์
นายสุดจิต นิมิตกุล
นายชัยจิตร รัฐขจร
นายสุรพล ภาษิตนิรันดร์
นายสุขุมรัฎฐ์ สาริบุตร
นายโอรส วงษ์สิทธิ์
นางพรรณี แก่นสุวรรณ
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล
นางสาวจิตรา พรหมชุติมา
นายอุกริช พึ่งโสภา

ตั้งแต่ปีพ.ศ.
2512
2513
2514
2518
2520
2523
2527
2528
2533
2534
2537
2539
2542
2545
2546
2548
2550
2551
2552
2555
2558

ถึงปีพ.ศ.
2513
2514
2518
2520
2523
2527
2528
2533
2534
2537
2539
2542
2545
2546
2548
2550
2551
2552
2555
2558
ปัจจุบัน
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บทที่ 3
สภำพทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรประกอบอำชีพ
1. สภำพทำงด้ำนเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
1.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ตามราคาประจาปี 2556
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด มีมูลค่า 182,501 ล้านบาท อยู่ในลาดับที่ 4 ของภาคตะวันออก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปราจีนบุรี เฉลี่ยต่อคนต่อปี อยู่ลาดับที่ 8 ของประเทศ มีมูลค่า 317,520 บาท
ตำรำงแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตำมรำคำประจำปี จำแนกตำมสำขำกำรผลิต พ.ศ.2556
(ล้ำนบำท)
ภำคเกษตร
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
สาขาประมง
ภำคนอกเกษตร
สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
สาขาก่อสร้าง
สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ
สาขาตัวกลางทางการเงิน
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ

2556
7,897
6,973
925
174,604
249
129,987
2,468
2,392
21,590
453
1,301
2,194
2,384

สาขาการบริหารราชการฯ
สาขาการศึกษา
สาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคม
สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคมฯ
สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ รำคำประจำปี
Per Capita GPP (Baht)
Population (1,000 persons)

5,308
4,730
989
481
77
182,501
317,520
575

สำขำกำรผลิต
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1.2 เงินฝำกและสินเชื่อ
เงิน ฝากของจั งหวั ดปราจี นบุ รีช่ว งปี 2552 – 2558 ขยายตั วเพิ่ มขึ้ น และในปี 2558
ณ เดือนมิถุนายน มีปริมาณเงินฝากรวม 288,942.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว
คิดเป็นร้อยละ 7.18 แนวโน้มคาดว่าปริมาณเงินฝากของจังหวัดปราจีนบุรีจะเพิ่มขึ้นจากการระดมทุนของ
ธนาคารพาณิชย์
สินเชื่อของจังหวัดปราจีนบุรีช่วงปี 2552 – 2558 ขยายตัวเพิ่มขึ้นและลดลงในปี 2558
และในปี 2558 ณ เดือนมิถุนายน มีปริมาณสินเชื่อรวม 230,287.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 3.85 แนวโน้มคาดว่าปริมาณสินเชื่อของจังหวัดปราจีนจะลดลงจากการชะลอตัวของ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

1.3. กำรประกอบอำชีพ
1.3.1 ด้ำนกำรเกษตร
 การเพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ และ
มูลค่าการผลิต (พืชเศรษฐกิจ ๕ ลาดับแรก)
จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ทาการเกษตร 1,124,836ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.79 ของพื้นที่
ทั้งหมด ที่เหลืออีก 17.60% จะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม 2 หมื่นไร่เศษ ที่อยู่อาศัยและย่านเศรษฐกิจ 4 แสนไร่เศษ
โดยมีข้ าวเป็ นผลผลิ ตทางการเกษตรที่ สาคัญ ของจัง หวั ดปราจี นบุ รี จากข้อ มูล สานัก งาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แสดงให้เห็นว่า ข้าวนาปีในปี 2557 มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา คือ มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 398,619ไร่ และผลผลิตปริมาณ 170,436.94ตัน (2.34ตัน/ไร่)
ขณะที่ ปี 2556 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 404,863ไร่ ซึ่งได้ผลผลิต 183,572ตัน( 2.21 ตัน/ไร่) สาหรับข้าวนา
ปรังมีการเก็บเกี่ยวและผลผลิตที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ตำรำงแสดงข้อมูลด้ำนเกษตรกรรมที่สำคัญแยกตำมประเภท (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558)
ชื่อพืช
ประเภทข้ำว
ข้าวเจ้านาปี
ข้าวเจ้านาปรัง
ประเภทพืชไร่/พืชผัก
มันสาปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อ้อยเคี้ยว

พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตเฉลี่ย
( ไร่ )
( ไร่ )
( กก. / ไร่ )
465,992
165,525

398,619
163,442

428
643

156,780
21,430
114

150,038
21,377
114

3,324
632
15,000

ผลผลิตรวม
( ตัน )

บริเวณเพำะปลูก
( อำเภอ )

170,436 ทุกอาเภอ
105,056 ทุกอาเภอ
498,784 ยกเว้นบ้านสร้าง
14,359 ยกเว้นบ้านสร้าง
1,710 กบินทร์บุรี
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ถั่วฝักยาว
แตงกวา
แตงโมเนื้อ
ข้าวโพดหวาน
ชะอม

เนื้อที่
เพำะปลูก
(ไร่)
80
62
703
75
847

เนื้อที่
เก็บเกี่ยว
(ไร่)
80
62
703
75
847

ผลผลิต
(ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก. / ไร่)

39
45
2,424
111
349

489
721
3,448
1,476
412

บริเวณเพำะปลูก
( อำเภอ )
ยกเว้นบ้านสร้าง
ยกเว้นบ้านสร้าง,ศรีมโหสถ,นาดี
เมือง,ประจันตคาม,กบินทร์บุรี
ยกเว้นบ้านสร้าง,ศรีมโหสถ
ทุกอาเภอ

 การเลี้ยงสัตว์

จากข้อมูลสถิติปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ พบว่า ปราจีนบุรีเป็นแหล่งผลิตไก่เนื้อ และไก่ไข่ที่สาคัญ
ของประเทศจะเห็นได้ว่าในปี 2557 จังหวัดปราจีนบุรี มีการเลี้ยงไก่เนื้อมากเป็นอันดับ 1 ของภาคและ อันดับ 3
ของประเทศคิดเป็นร้อยละ 5.46 ขณะที่เลี้ยงไก่ไข่มากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ
๓.๙๒ ของจานวนไก่ไข่ที่เลี้ยงทั่วประเทศ และเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงเป็ดเนื้อมากเป็นอันดับ 8 ของประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 4.95 ของจานวนเป็นเนื้อที่เลี้ยงอยู่ทั่วประเทศ
ตำรำงแสดงข้อมูลด้ำนปศุสัตว์

สุกร
ไก่เนื้อ
ไก่ไข่
โคเนื้อ
กระบือ
เป็ด
แพะ
ห่าน
ไก่พื้นเมือง

จำนวนผลผลิต (ตัว)
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
159,874
229,186
186,242
255,613
218,924
12,582,210 15,989,692 17,630,961 16,341,046 16,496,338
2,516,320 2,911,496 938,523 2,583,850 2,155,647
24,125
18,517
11,362
12,407
10,837
10,209
10,224
5,676
6,369
5,819
812,600
905,711
687,045
332,305
340,322
1,089
843
731
599
625
17
50
607,992
787,276
380,002
600,606 1,275,719

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2558/ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
1.3.2 กำรทำประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ด้านประมงจาแนกออกเป็น 2 ประเภท คือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการจับสัตว์น้าจืดจาก
แหล่งน้าธรรมชาติ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มีจานวน 3,066 ครัวเรือน อาเภอที่สามารถ
จับสัตว์น้าได้มากที่สุด คือ อาเภอบ้านสร้าง น้อยที่สุด คือ อาเภอนาดี โดยแบ่งออกเป็นอาเภอดังต่อไปนี้

- 17 ตำรำงแสดงจำนวนครัวเรือนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในพืน้ ที่น้ำจืด และปริมำณสัตว์น้ำจืดที่จับได้
จำกกำรทำประมงน้ำจืด เปนนรำยอำเภอ พ.ศ.2557
อำเภอ

เนื้อทีเ่ พำะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืด
(ไร่)

จำนวนครัวเรือน
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
จืด (ครัวเรือน)

ปริมำณ
กำรจับสัตว์น้ำจืด
(กก.)

มูลค่ำ
(บำท)

3,127.15
938.30
386.25
19,112.79
678.75
2,384.71
1,992.00
28,619.95

448
709
307
957
212
297
136
3,066

350,120
216,985
217,915
653,723
15,780
247,116
12,505
1,713,844

259,201,864
8,430,944
416,350
672,562,361
16,969,434
73,276,264
33,937,306
1,064,794,523

เมืองปราจีนบุรี
กบินทร์บุรี
นาดี
บ้านสร้าง
ประจันตคาม
ศรีมหาโพธิ
ศรีมโหสถ
รวมยอด

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2558
๒.๓ ด้ำนกำรค้ำและอุตสำหกรรม
๒.๓.๑ จานวนทะเบียนนิติบุคคล จาแนกตามประเภทจดทะเบียน
มีจานวนนิติบุคคลอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 2,261 ราย แยกเป็น
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จานวน 4 ราย ห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 1,121 ราย บริษัทจากัด จานวน
1,131 ราย และบริษัทมหาชนจากัด จานวน 5 ราย มีทุนจดทะเบียนรวมนิติบุคคลทั้งหมด 112,693,530
บาท (ข้อมูล : รายงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2558)
๒.๓.๒ จานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม ๕ ลาดับแรก (จาแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม ๒๑ หมวด) เงินทุนจดทะเบียน และอัตราการจ้างงาน
จังหวัดปราจีนบุรีมีสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรม
พลาสติก มากที่สุด จานวน 67 แห่ง อันดับที่ 2 ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร มีจานวน 64 แห่ง อันดับที่ 3
ได้แก่ อุตสาหกรรมขนส่ง มีจานวน 59 แห่ง อันดับที่ 4 ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ มีจานวน 58 แห่ง
และอันดับที่ 5 ได้แก่ อุตสาหกรรมอโลหะ มีจานวน 50 แห่ง
จังหวัดปรำจีนบุรี

สถำนประกอบกำร
อุตสำหกรรม

เงินทุน (บำท)

คนงำน (คน)

รวม

850

178,162,859,592

93,902

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2558
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๒.๔.๑ จานวนห้องพัก
จังหวัดปราจีนบุรีจานวนห้องพัก 2,315 ห้อง
๒.๔.๒ จานวนนักท่องเที่ยว (ไทย - ต่างประเทศ)
จังหวัดปราจีนบุรีมีจานวนนักท่องเที่ยว 774,448 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
709,539 คน และชาวต่างประเทศ 64,909 คน
๒.๔.๓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียม ที่จัดเก็บจากธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
จังหวัดปราจีนบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยว 6,432.78 ล้านบาท
๒.๔.๔ สถานที่ท่องเที่ยวแนะนา ๑๐ ลาดับแรกได้แก่
1) พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน สิรินธรโลกนาถ ซึ่งเป็นพระประจาจังหวัดปราจีนบุรี
2) ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ วัดต้นโพธิ์
3) รอยพระพุทธบาทคู่ วัดสระมรกต
4) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
5) ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
6) ศาลสมเด็จพระนเรศวร
7) น้าตกเหวนรก
8) น้าตกเขาอีโต้
9) อ่างเก็บน้าจักรพงษ์
10) พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
๒.๔.๕ ร้านอาหารเด่นประจาเดือน ๑๐ ลาดับแรก
1) เรือนตานานซีฟู้ด
2) ก๋วยเตี๋ยวสมุนไพร
3) ชมชล
4) ก๋วยเตี๋ยวไก่เบตง
5) เจ้าคุณ ท ปลาเผา
6) บ้านริมน้า
7) เจ๊มะลิอาหารเวียดนาม
8) ริมบ้านชานเมือง
9) ระเบียงสบาย
10) ครูจี๊ดครกแตก
ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2558
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บทที่ 4
สภำพทำงสังคม
1. ด้ำนกำรศึกษำ
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจัง หวัดที่มีการจัดการเรียนการสอนหรือมีสถานศึกษาในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา มีแหล่งพัฒนาความรู้และทักษะในการศึกษาสาหรับผู้ที่ ไม่
มีโอกาสเข้ าศึก ษาในระบบโรงเรีย น ประชาชนชาวปราจีน บุรีจึ ง มีโอกาสที่จะได้รับ การศึ กษาในระดับสู ง
ค่อนข้างมาก สถานศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี แบ่งเป็นสังกัด ดังนี้
1.1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการบริหารจัดการ
ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่มีเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจาก
ส่วนกลางมาให้หน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารและจัดการศึก ษาโดยตรง และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา37) การบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคานึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน
สถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยอาชีวศึกษา
ให้ รมต. โดยคาแนะนาของสภาการศึกษา มีอานาจประกาศในราชกิจจาฯ กาหนดเขตพื้นที่
การศึกษาและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา
มะยมศึกษา ดังนี้
1.1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มี 2 เขต ได้แก่
1) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปราจี น บุ รี เขต 1
มีโรงเรีย นในสังกัด จานวน 129 โรงเรียน 3 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 5 อ าเภอต่าง ๆ ดังนี้ อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี อาเภอบ้านสร้าง อาเภอประจันตคาม อาเภอศรีมหาโพธิ และอาเภอศรีมโหสถ
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 มีสถานศึกษาในสังกัด
จานวน 121 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 2 อาเภอต่าง ๆ ดังนี้ อาเภอกบินทร์บุรี และอาเภอนาดี
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน การจัดการศึกษาเอกชน
มีกฎหมายควบคุมหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 กฎกระทรวง ประกาศ และ
ระเบียบกระทรวงศึ กษาธิการ อีกเป็นจานวนมาก เพื่ อให้มีมาตรฐาน แต่จะเป็นอุ ปสรรคต่อ การพัฒนา
ความก้าวหน้าของโรงเรียนในหลาย ๆ ด้าน โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค ซึ่งเดิมมีสานักงานศึกษาธิการ
จั ง หวั ด /อ าเภอเป็ น หน่ ว ยงานควบคุ ม ก ากั บ หลั ง จากพระร าชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้ มีการยุบรวมสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด/อาเภอ และ
สานักงานสามัญศึกษาจังหวัด เป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค จึงอยู่ในกากับ
ดูแลของสานัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษา โดยมีผู้อานวยการสานั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาเป็ น “ผู้อ นุญ าต”
ซึ่งสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรีมีทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ดังนี้
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ตามหลั กสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือหลั กสูตรที่ไ ด้รั บอนุญ าตจากกระทรวงศึก ษาธิการและจัดเป็ น
รูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน ซึ่งมีทั้งโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับปฐมวัย
ถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีโรงเรียน 27 แห่ง จาแนกเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา 23 และ
โรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา 4 แห่ง
1.1.3
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ได้แก่โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรต้นแบบที่สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดทา หรือจัดทาร่วมกับหน่วยงานอื่นและจัดเป็นรูปแบบการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ซึ่งในจังหวัดมีโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ไ ด้รับอนุญ าตให้จัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 11 แห่ง
1.2 สังกัดสานักงานการศึกษาท้องถิ่น จานวน 14 แห่ง ดังนี้
1.2.1 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเทศบาล จานวน 8 แห่ง อยู่ในเขต
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จานวน 6 แห่ง อาเภอกบินทร์บุรี จานวน 2 แห่ง
1.2.2 สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 6 แห่ง อยู่ใน
เขตอาเภอเมืองปราจีนบุรี จานวน 3 แห่ง อาเภอกบินทร์บุรี จานวน 2 แห่ง และอาเภอนาดี จานวน 1 แห่ง
1.3 โรงเรียนสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จานวน 1 แห่ง คือโรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี เปิดสอนระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.4 โรงเรียนสังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จานวน 7 แห่ง คือศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอาเภอทั้ง 7 อาเภอ โดยได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.5 สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดได้ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา
อาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนประเภทอาชีวศึกษา หรือการส่งเสริมวิชาชีพ ประกอบด้วย
1.5.1 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 8 แห่ง ได้แก่
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพา
(เดิมชื่อวิทยาลัยช่างกลปทุมวันแห่งที่ 2)
1.5.2 โรงเรียนเอกชน ที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีจานวน 4 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนพณิชยการปราจีนบุรี โรงเรียนเทคโนโลยีนครกบินทร์ โรงเรียนเทคนิคพณิชยการกบินทร์บุรี และ
โรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี
1.6 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
จังหวัด มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา จานวน 3 แห่ง คือ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง วิทยาเขตปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดสอนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท
ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
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2. ด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี
2.1 ด้ำนศำสนำ
2.1.1 ประชาชนส่ ว นใหญ่ ข องจั ง หวั ด นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ซึ่ ง มี ถึ ง จ านวน
452,464 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98 จึ ง ท าให้ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี มี วั ด เป็ น จ านวนมากถึ ง 3 94 วั ด
เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ของจังหวัดที่มีเนื้อที่ 4,762.36 ตารางกิโลเมตร พบว่ามีความหนาแน่นของวัด
เท่ากับ 1 : 12
มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมและบาลี จานวน 242 แห่ง โดยกระจายในทุกอาเภอ
ส่วนโรงเรียนพระปริยัติธรรมสายสามัญ มีเพียงแห่งเดียวคือที่วัดแจ้ง อาเภอประจันตคาม ซึ่งได้เปิดการเรียน
การสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
2.1.2 ศาสนาคริสต์ นอกจากศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาวจังหวัด
ปราจีนบุรีแล้ว ยังมีผู้นับถือศาสนาคริสต์ จานวน 8,641 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ของจานวนประชากร โดยมี
ผู้นับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดที่อาเภอเมือง รองลงมาคืออาเภอกบินทร์บุรี และอาเภอศรีมโหสถ ตามลาดับ
โดยแบ่งเป็น 2 นิกาย ดังนี้
1. นิ ก ายคาทอลิ ก มี โ บสถ์ ค าทอลิ ก จ านวน 5 แห่ ง ที่ อ าเ ภอเมื อ ง
จานวน 2 แห่ง อาเภอกบินทร์บุรี จานวน 1 แห่ง อาเภอศรีมโหสถ จานวน 1 แห่ง และอาเภอบ้านสร้าง
จานวน 1 แห่ง รวมมีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก จานวน 7,879 คน
2. นิกายโปแตสแตนท์ มีคริสตจักรโปแตสแตนท์ จานวน 1 แห่งที่
อาเภอนาดี มีผู้เผยแพร่ศาสนา จานวน 6 คน และมีผู้นับถือศาสนา จานวน 762 คน
2.1.3 ศาสนาอิสลาม นอกจากนั้นจังหวัดปราจีนบุรียังมีผู้นับถือศาสนาอิสลาม
จานวน 1,271 คน มัสยิด จานวน 2 แห่ง โต๊ะอิหม่าม จานวน 2 คน คอเต็บ จาวน 2 คน
และบิหลั่น จานวน 2 คน ตั้งอยู่ในเขตอาเภอกบินทร์บุรี และอาเภอศรีมหาโพธิ
ที่มา : สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
2.2 ด้ำนวัฒนธรรม ประเพณี
จังหวัดปราจีนบุรีมีส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับ
งานทางศิลปะและวัฒนธรรม จานวนมาก และเป็นจัง หวัดหนึ่งที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกัน
มากมาย ได้แก่
ที่
๑.

งำน
ประเพณี

๒.

ทาบุญใส่
บาตร
วันขึ้นปีใหม่
สู่ขวัญข้าว

๓.

ผีปู่ตาบ้าน

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

ช่วงระยะเวลำ
ในกำรจัดงำน

รำยละเอียด
และควำมเปนนมำ

วันที่ ๑ มกราคม ของ
ทุกปี

เป็นการทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่แบบสากล

วันขึ้น ๓ ค่า
เดือน ๓ ของทุกปี
ประมาณวันที่ ๑๒
พฤศจิกายน
ของทุกปี

เป็นการเรียกขวัญแม่โพสพและเพื่อเป็นสิริมงคล
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
เป็นความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ
ไปแล้ว ดวงวิญญาณยังคงอยู่คอยดูแลปกปัก
รักษาลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข จึงจัดให้มี
พิธีการเลี้ยงผีปู่ตาบ้านเพื่อเป็นการแสดงความ
กตัญญู
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งำนประเพณี

สถำนที่จัดงำน

ช่วงระยะเวลำ
ในกำรจัดงำน
วันขึ้น ๑๐ ค่า เดือน
๓
ของทุกปี

๔.

พิธีกรรม
การเล่นผีโรง

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

๕.

งานเทศกาล
มาฆปูรมี
ศรีปราจีน

วัดสระมรกต
ต.โคกไทย
อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

สัปดาห์
วันมาฆบูชา ประมาณ
๑๐ วัน

๖.

บุญข้าวหลาม

วันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน
๓

๗.

วันสงกรานต์

วัดที่อยู่ในหมู่บ้านต่าง ๆ
ใน ต.โคกไทย
อ.ศรีมโหสถ ต.หัวหว้า
และ ต.ดงกระทงยาม
อ.ศรีมหาโพธิ
ทุกอาเภอในจังหวัด
ปราจีนบุรี

๘.

๙.
๑๐.

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

รำยละเอียด
และควำมเปนนมำ
เป็นพิธีกรรมที่มีผลทางด้านจิตใจของชาว
ไทยเชื้อสายเขมร บูชาครูผีและคณะตามที่
ได้
บนบาน หรือขอให้สมหวังในการงานหรือ
หายจากการเจ็บป่วย จึงนาของมาบูชาทุกปี
ญาติพี่น้องจะมาพร้อมหน้ากันในวันนี้
เหมือนหนึ่งเป็นวันรวมญาติและรับพรจาก
ครูผีและคณะ
เริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐
เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและ
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมของจังหวัด
เป็นการทาบุญวันขึ้น ๑๕ ค่าเดือน ๓
ของประชาชนชาวไทยเชื้อสายพวน

ระหว่างวันที่
เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่แบบไทย มี
๑๓-๑๕ เมษายน ของ ความหมายต่อสมาชิกในครอบครัว ร่วม
ทุกปี
ทาบุญตักบาตร รดน้าขอพรผู้ใหญ่ เพื่อ
เป็นสิริมงคล
เลี้ยงผีกลางทุง่
หมู่บ้านบริเวณวัดแจ้ง
หลังจาก
มาบูชาทุกๆ ปี ญาติพี่น้องจะมาพร้อมหน้า
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
การทาบุญ
ให้คนในหมู่บ้านปลอดภัยไม่เจ็บป่วย ไม่มี
จ.ปราจีนบุรี
วันสงกรานต์
เคราะห์ร้ายและทาให้อยู่เย็นเป็นสุข มีพิธี
สงฆ์มีการเข้าร่างทรง และทาบัดแพเลี้ยงผี
งานนมัสการ
วัดต้นโพธิ์ หมู่ ๖
กลางเดือนเมษายน
เป็นการบูชาต้นโพธิ์ ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์
ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ
ของทุกปี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคล
ก่อพระเจดีย์
บ้านหนองเอี่ยน
เดือนเมษายน
เป็นประเพณีดั้งเดิมของหมู่บ้านหนองเอี่ยน
ทราย
หมู่ ๑ ต.นาแขม
ของทุกปี
เมื่อถึงช่วงหน้าแล้งน้าลง ชาวบ้านจะ
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ประกอบพิธีก่อพระเจดีย์ทรายบริเวณกลาง
หาด ริมแม่น้าแควหนุมาน
งานเทศกาล
วัดบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธ
วันวิสาขบูชา
จ.ปราจีนบุรี
ประมาณ ๑-๒ วัน
ศาสนาของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า
งานวันเกษตร ลานพระบรมราชานุสาว เดือนพฤษภาคมเป็นการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร
ของดีเมือง
รีย รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลา มิถุนายน
นาผลิตผลทางการเกษตรมาจัดร้านจาหน่าย
ปราจีนบุรี
กลาง (หลังเก่า)
ของทุกปี
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
งานบุญบั้งไฟ
หมู่ ๖ ต.โคกปีบ
กลางเดือน ๖
เป็นประเพณีความเชื่อเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับ
อ.ศรีมโหสถ
ของทุกปี
การขอฝน
งานสัปดาห์ล่อง หน่วยพิทักษ์อุทยาน
เดือนกรกฎาคม
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สนุกสนาน
แก่ง
แห่งชาติ เขาใหญ่ที่ ๙
ของทุกปี
ตื่นเต้น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ
หินเพิง
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
จังหวัดให้ดีขึ้น
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งำนประเพณี

สถำนที่จัดงำน

๑๕. วันาสาฬหบูชา
และวัน
เข้าพรรษา

ทุกพื้นทีในจังหวัด
ปราจีนบุรี

๑๖. แห่พระทางน้า

ต.บางแตน
อ.บ้านสร้าง
อาเภอกบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี

๑๗. แห่ปราสาท
ดอกผึ้ง
๑๘. งานถวายผ้า
พระกฐิน
พระราชทาน

วัดบางกระเบา(พระ
อารามหลวง)
ต.บางกระเบา
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

๑๙. ประเพณีการ
แข่งเรือยาว

๑. แม่น้าปราจีนบุรี
หน้าที่ว่าการ
อ.เมืองปราจีนบุรี
๒. บริเวณหน้าวัด
บางแตน
ต.บางแตน
อ.บ้านสร้าง
จ.ปราจีนบุรี

๒๐. กวนข้าวทิพย์

วัดทับช้าง วัดแจ้ง และ
วัดศรีมงคล
อ.ประจันตคาม
จ.ปราจีนบุรี

๒๑. ตักบาตร
เทโวโรหนะ

วัดเขาวงษ์ หมู่ ๙
ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี
ทุกพื้นที่ในจังหวัด
ปราจีนบุรี

๒๒. ลอยกระทง

ช่วงระยะเวลำ
ในกำรจัดงำน
ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๘
และแรม ๑ ค่า เดือน
๘

รำยละเอียด
และควำมเปนนมำ
เป็นการทาบุญเนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้า
ทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก มีการ
ถวายเทียนจานาพรรษาและผ้าอาบน้าฝน
แด่พระภิกษุ
กลางเดือน ๑๑ หรือ เป็นการดัดแปลงประเพณีอุ้มพระดาน้าของ
วันขึ้น ๑ ค่าเดือน ๑๑ ศาสนาพราหมณ์ให้เข้ากับพระพุทธศาสนา
ขึ้น ๑๕ ค่าเดือน
เป็นประเพณีที่มุ่งกระทาเพื่อเป็นพุทธบูชา
เดือน ๑๑ (ก่อนวัน
และเป็นสิริมงคล
ออกพรรษา ๑ วัน)
วันแรม ๑ ค่าเดือน
วัดบางกระเบา จะได้รับผ้าพระกฐิน
๑๑ ถึง วันขึ้น ๑๕ ค่า พระราชทานโดยมีหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ
เดือน ๑๒ ของทุกปี
เป็นเจ้าภาพมาทอดถวายเป็นประจาทุกปี
เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวอาเภอบ้านสร้าง
และชาวปราจีนบุรี
ประมาณสัปดาห์
๑. เพื่อเป็นการสืบทอดการแข่งขันกีฬา
ที่ ๒ ของเดือน
พื้นบ้าน เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริม
กันยายน ถึง
การท่องเที่ยวของจังหวัด
กลางเดือนตุลาคม
๒. เพื่อรักษาสืบทอดขนบธรรมเนียม
ของทุกปี
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้
คงอยู่ และปลุกจิตสานึกความภาคภูมิใจใน
สถานที่ ซึ่งครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัฯ รัชกาลที่ ๕ เคย
เสด็จมาประทับ ณ ภูมิภาคนี้
ก่อนวันออกพรรษา
- เป็นประเพณีของชาวพุทธที่มีบรรพบุรุษ
๑ วัน ทุกๆ ปี
ดั้งเดิมอยู่ในภาคอีสาน ได้เดินทางมาตั้ง
(วันขึ้น ๑๕ ค่า
หลักแหล่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
เดือน ๑๑)
- “ข้าวทิพย์” เป็นอาหารที่ดีวิเศษ หรือ
เป็นอาหารของเทวดา ได้ผ่านขั้นตอนการ
ปรุงแต่งเป็นอย่างดี ในตอนหนึ่งของพุทธ
ประวัติ พระพุทธเจ้าได้ทรงเสวยข้าวทิพย์
หรือข้าวมธุปายาส ซึ่งนางสุชาดานามา
ถวาย และได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมา
สัมโพธิญาณ
วันแรม ๑ ค่า
เป็นความเชื่อในเรื่องของพระพุทธเจ้าเสด็จ
เดือน ๑๑ ของทุกปี
ลงมาจากเทวโลก จึงได้มีการจัดพิธีทาบุญ
ตักบาตรขึ้น
วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่า
เป็นการขอขมาแด่แม่พระคงคาและบูชา
เดือน ๑๒ ของทุกปี
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยนางนพมาศ
เป็นผู้ริเริ่มทากระทงขึ้นเป็นครั้งแรก
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งำนประเพณี

๒๓. งานนมัสการ
หลวงพ่อ
ทวารวดี

สถำนที่จัดงำน
หน้าที่ว่าการอาเภอ
ศรีมโหสถ หมู่ ๓
ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ
จ.ปราจีนบุรี

ช่วงระยะเวลำ
ในกำรจัดงำน
ระหว่างเทศกาล
งานลอยกระทง
วันขึ้น ๑๕ ค่า
เดือน ๑๒ ของทุกปี

รำยละเอียด
และควำมเปนนมำ
หลวงพ่อทวารวดีเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่
สมัยทวารวดี เพื่อความเป็นสิริมงคล จึงได้
จัดให้มีการทาบุญตักบาตร ปิดทอง
นมัสการ เพื่อ ขอพร เป็นประจาทุกปี

ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

3. ด้ำนสำธำรณสุข
สถำนบริกำรและบุคลำกรสำธำรณสุข
ปัจจุบันในปี 2557 จังหวัดปราจีนบุรี มีสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
3.1.1 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาล
ศูนย์ 1 แห่ง เป็นขนาด 505 เตียง คือ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง
ดังนี้โรงพยาบาลขนาด 120 เตียง 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ขนาด 60 เตียง จานวน 2 แห่ง
ได้แก่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ และโรงพยาบาลนาดี และขนาด 30 เตียง จานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
บ้านสร้างโรงพยาบาลศรีมโหสถ และโรงพยาบาลประจันตคาม
3.1.2 โรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม จ านวน 1 แห่ ง ขนาด 180 เตี ย ง คื อ
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
3.1.3 สถานพยาบาลเอกชน จานวน 2 แห่ง ขนาด 10 เตียง 1 แห่ง คือ สถานพยาบาล
อิมพีเรียล และขนาด 31 เตียง จานวน 1 แห่ง คือโรงพยาบาลโสธราเวช 304
จานวนเตียงผู้ป่วย รวมทั้งสิ้น 1,130 เตียง และมีอัตราส่วนเตียงผู้ป่วยต่อประชากรเท่ากับ
1 : 403 อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุขประเภทที่สาคัญ ได้แก่ แพทย์ 127 คน คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากร
เท่ากับ 1 : 3,749 ทันตแพทย์ 36 คน เท่ากับ 1 : 13,227 เภสัชกร 51 คน เท่ากับ 1 : 9,337 พยาบาลวิชาชีพ
752 คน เท่ากับ 1 : 633
3.1.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 94 แห่ง
3.1.5 คลินิกประเภทต่าง ๆ ได้แก่ คลินิกแพทย์สาขาเวชกรรมทั่วไป จานวน 38 แห่ง
สาขาเวชกรรมเฉพาะทาง จานวน 24 แห่ง กระจายตั้งอยู่ทุกอาเภอ ยกเว้นอาเภอนาดี คลินิกทันตกรรม
จานวน 18 แห่งตั้งอยู่ในอาเภอเมือง ศรีมหาโพธิ ประจันตคาม และกบินทร์บุรี ยกเว้นอาเภอบ้านสร้าง
ศรีมโหสถ และนาดี
3.1.6 สถานพยาบาลสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ จานวน 26 แห่ง กระจายอยู่ทุกอาเภอ
3.1.7 สถานพยาบาลสาขาแผนไทย 1 แห่ง อยู่ที่อาเภอศรีมหาโพธิ
3.1.8 ร้านขายยา ได้แก่ ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จานวน 66 แห่ง ตั้งอยู่ในทุกอาเภอ
ยกเว้นอาเภอนาดี ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 16 แห่ง ตั้งอยู่ใน
ทุกอาเภอยกเว้นอาเภอศรีมโหสถ ร้านขายยาแผนโบราณ 10 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอาเภอ เมือง บ้านสร้าง
และประจันตคามและร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จเฉพาะยาสัตว์ จานวน 1 แห่ง อยู่ที่อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี
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บทที่ 5
โครงสร้ำงพื้นฐำน
1. กำรคมนำคม
การคมนาคมของจังหวัดปราจีนบุรี สามารถเดินทางไปมาสะดวกมีเส้นทางรถยนต์ติดต่อไป
ยังภูมิภาคต่าง ๆ หลายเส้นทาง ดังนี้
1.1 เส้นทางติดต่อระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง
ได้แก่
 ทางหลวงหมายเลข 320,33,314,3 ปราจีนบุรี -นครนายก-หินกอง-รังสิตกรุงเทพฯ ระยะทาง 155 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 320,33,305 ปราจีนบุรี-นครนายก-องครักษ์-รังสิตกรุงเทพฯ ระยะทาง 136 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 319,304,314,3 ปราจีน บุรี-พนมสารคาม-ฉะเชิงเทรากรุงเทพฯ ระยะทาง 158 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 319,3293,3481,304 ปราจีนบุรี-บ้านสร้าง-มีนบุรีกรุงเทพฯ ระยะทาง 100 กม.
1.2 เส้นทางติดต่อภาคกลาง ได้แก่
 ทางหลวงหมายเลข 320,33 ปราจีนบุรี-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 ปราจีน บุรี-พนมสารคาม-ชลบุรี
ระยะทาง 120 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 319,304,314,3 ปราจีน บุรี-พนมสารคาม-ชลบุรี-แหลมฉบัง
ระยะทาง 155 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 319,304,314,3 ปราจีน บุรี-พนมสารคาม-ชลบุรี-สัตหีบ
ระยะทาง 205 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 319,304,314,3 ปราจีน บุรี-พนมสารคาม-ชลบุรี-สัตหีบมาบตาพุด ระยะทาง 230 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 319,304,314,3 ปราจีน บุรี-พนมสารคาม-ชลบุรี-สัตหีบระยอง ระยะทาง 250 กม.
เส้นทางที่ 2
 ทางหลวงหมายเลข 319,315 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม-พนัสนิคม-ชลบุรี
ระยะทาง 120 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 319,304,331,3 ปราจีน บุรี-พนมสารคาม-แปลงยาว-สัตหีบ
ระยะทาง 180 กม.
 ทางหลวงหมายเลข 319,304,331,36 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม-แปลงยาวระยอง ระยะทาง 185 กม.
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 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 ปราจีน บุรี-กบินทร์บุรี-ปักธงชัยนครราชสีมา 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 ปราจีนบุรี สระแก้ว-วัฒนานคร-นางรอง-บุรีรัมย์ ระยะทาง 300 กม.
นอกจากทางรถยนต์แล้ว จังหวัดปราจีนบุรียังมีเส้นทางรถไฟ ซึ่งรับส่งผู้โดยสารและบรรทุก
สินค้า มีสถานีรถไฟในตัวเมือง จานวน 1 แห่ง และมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านไป – กลับ วันละ 14 ขบวน
เป็นรถดีเซลรางธรรมดา จานวน 4 ขบวน รถธรรมดาชานเมือ ง จานวน 8 ขบวน และรถธรรมดารวม
โดยสารสินค้าจานวน 2 ขบวน

2. แหล่งน้ำ
2.1 น้ำอุปโภคบริโภค
จังหวัดปราจีนบุรีมีกาลังผลิต จานวน 12,960,000 ลบ.ม. น้าที่ผลิตได้
7,124,129 ลบ.ม. ปริมาณน้าที่จ่ายแก่ผู้ใช้ จานวน 5,298,823 ลบ.ม. ปริมาณน้าที่จ่ายเพื่อสาธารณะ
จานวน 9,342 ลบ.ม. และมีจานวนผู้ใช้น้า จานวน 21,936 ราย มีสานักงานประปาเขตอาเภอ จานวน 4
แห่ง ได้แก่ เมือง ประจันตคาม กบินทร์บุรี และศรีมหาโพธิ
2.2 น้ำเพือ่ กำรเกษตร
แหล่งน้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วยอ่างเก็บน้าขนาดกลาง
จานวน 4 แห่ง อ่างเก็บน้าขนาดเล็ก จานวน 2 แห่ง, ฝายคอนกรีต จานวน 49 แห่ง, ทานบ จานวน 7
แห่ง, สระ/หนอง/บึง จานวน 98 แห่ง และคู/คลอง จานวน 119 แห่ง
ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2558/ สานักงานชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี
2.3 แหล่งน้ำธรรมชำติ
พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าปราจีนบุรี ลุ่มน้าสาขาที่สาคัญของลุ่มน้าปราจีนบุรี
ประกอบด้ ว ย ลุ่ มน้ าพระสทึ ง ลุ่ มน้ าพระปรง ลุ่ มน้ าหนุม าน และลุ่ ม น้ าปราจีน บุ รี สายหลั ก มีแ ม่ น้ า
ปราจีนบุรีเป็นแม่น้าสาขาที่สาคัญของแม่น้าบางปะกง ที่ไหลจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเกิดจากการไหล
บรรจบกัน ของแม่น้า 2 สายคือแม่น้าหนุมานซึ่งมีต้นกาเนิดจากเทือกเขาทางตอนเหนือของจังหวัดปราจีนบุรี
และแม่น้าพระปรงที่ไหลมาจากที่สูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณอาเภอกบินทร์บุรี
และไหลไปบรรจบกับแม่น้านครนายกบริเวณอาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กลายเป็นแม่น้าบางปะ
กงและไหลลงสู่อ่าวไทย
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ปัจจุ บัน ได้จั ดตั้ง สถานีสูบ น้าด้ วยไฟฟ้า ในจัง หวัด จานวน 47 สถานี พื้ นที่ โ ครงการ
จานวน 123,093 ไร่ พื้นที่ส่งน้า จานวน 86,600 ไร่ เพื่อประโยชน์ในด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหา
ความแห้งแล้งของพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน

3. ไฟฟ้ำ
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ และไม่มีไฟฟ้าใช้ จาแนกเป็นรายอาเภอ

อำเภอ

จำนวนผู้ใช้
กำรจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ (ล้ำนกิโลวัตต์/ชั่วโมง)
ไฟฟ้ำ
ที่อยู่อำศัย สถำนธุรกิจ/
สถำนที่
อื่น ๆ
รวม
(รำย)
และ
รำชกำร/
อุตสำหกรรม สำธำรณะ
เมืองปรำจีนบุรี
40,173
78.16
132.81
4.35
3.68
219.00
กบินทร์บุรี
36,804
59.65
332.09
1.87
2.47
396.08
ศรีมหำโพธิ
27,789
54.06
536.59
2.68
8.81
602.14
ประจันตคำม
17,275
28.51
24.14
1.21
0.20
54.06
นำดี
19,920
3.42
41.25
0.14
0.07
44.88
บ้ำนสร้ำง
8,416
15.14
120.00
0.84
1.05
137.03
ศรีมโหสถ
5,798
10.92
42.30
0.75
0.33
54.30
รวม
137,982 249.86
1,229.18
11.84
16.61 1,507.49
ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2558/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี

4. โทรศัพท์
 จานวนชุมสายและเลขหมายโทรศัพท์

จังหวัดปราจีนบุรีมีชุมสายโทรศัพท์จานวน 54 แห่ง และมีจานวนเลขหมาย
โทรศัพท์ประจาที่ และสาธารณะ 39,505 เลขหมาย เลขหมายโทรศัพท์ ที่มีผู้เช่า จานวน 22,568
เลขหมาย
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บทที่ 6
ด้ำนควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ข้อมูลกำรจับกุมคดีอำญำ 5 กลุ่ม ณ เดือนตุลำคม 25๕๗ - กันยำยน 25๕๘
ลำดับ

1

2

3

ฐำนควำมผิด
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
- ปล้นทรัพย์
- ชิงทรัพย์รวม
- ลักพาเรียกค่าไถ่
- วางเพลิง
รวม
กลุ่มที่ 2 ประทุษร้ำยชีวิต ร่ำงกำย เพศ
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
- ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
- ทาให้ตายโดยประมาท
- พยายามฆ่า
- ทาร้ายร่างกาย
- ข่มขืนกระทาชาเรา
รวม
กลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์
ลักทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
รีดเอาทรัพย์
ชิงทรัพย์ (รวม)
ปล้นทรัพย์
รับของโจร
ทาให้เสียทรัพย์
รวม

จำนวนคดีที่ได้รับแจ้ง
(คดี)

จำนวนคดีที่จับกุมได้
(คดี)

๑๙
๑
๘
๐
๓
๓๑

๑๖
๑
๗
๐
๓
๒๗

๑๙
๗
๑
๒๗
๑๘๔
๔๐
๒๗๘

๑๖
๖
๑
๒๔
๑๖๙
๓๒
๒๔๘

๔๑๐
๑๔
๑
๙
๑
๑
๑๗๔
๖๑๐

๒๐๒
๙
๑
๗
๑
๑
๑๖๙
๓๙๐

- 29 ลำดับ

4

5

ฐำนควำมผิด
กลุ่มที่ 4 คดีที่น่ำสนใจ
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
- โจรกรรมรถยนต์
- โจรกรรมโค-กระบือ
- โจรกรรมเครื่องมือการเกษตร
- ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร
- ปล้น-ชิงรถท็กซี่
- ข่มขืนและฆ่า
- ลักพาเรียกค่าไถ่
- ฉ้อโกงทรัพย์
- ยักยอกทรัพย์
รวม
กลุ่มที่ 5 รัฐเปนนผู้เสียหำย
อาวุธปืนธรรมดา
อาวุธปืนสงคราม
วัถุระเบิด
การพนันทั่วไป
สลากกินรวบ
ยาเสพติด
สถานบริการ
ปรามการค้าประเวณี
โรงแรม
มีและเผยแพร่วัตถุลามก
รวม

จำนวนคดีที่ได้รับแจ้ง
(คดี)

จำนวนคดีที่จับกุมได้
(คดี)

๑๕๓
๒๖
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๖๒
๔๖
๒๘๘

๓๘
๕
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๓๒
๒๓
๙๘

๒๙๙
๘
๐
๘๗๓
๖๙๖
๒,๓๒๐
๐
๑,๙๓๔
๐
๑
๖,๑๓๑

๓๓๓
๘
๐
๑,๙๘๒
๗๐๘
๒,๓๙๔
๐
๑,๙๓๔
๐
๑
๗,๓๖๐

ที่มา : ตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี / http://www.prachinburi.police.go.th/law.html
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2. ด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติด
แนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติด
1) ปราบปรามเครือข่าย/กลุ่มค้ายาเสพติดรายสาคัญโดยบูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดตั้งชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย ตารวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง
2) จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดยาเสพติดและเพิ่มประสิทธิภาพจุดตรวจกรอกสมบูรณ์
ถนนสาย 359 โดยจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยในการค้นหายาเสพติด
3) ฝึกอบรมแหล่งข่าวเพื่อสืบสวนการเข้าถึงกลุ่มผู้ค้าและทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้า
ยาเสพติด

3. ด้ำนกำรบำบัดรักษำและฟืน้ ฟูสมรรถภำพผูต้ ิดยำเสพติด
2.1
2.2
2.3
2.4

ระบบสมัครใจ เป้าหมาย 610 ราย ผลการดาเนินงาน 290 ราย
ระบบบังคับบาบัด เป้าหมาย 624 ราย ผลการดาเนินงาน 61 ราย
ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 192 ราย ผลการดาเนินงาน 0 ราย
ติดตามผู้ผ่านการบาบัดทุกระบบ เป้าหมาย 868 ราย ผลการดาเนินงาน 230 ราย

แนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบำบัดรักษำ
1. นาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดวงจรปัญหายาเสพติด
โดยจัดทาค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จานวน 6 รุ่น รวม 400 คน
2. พัฒนาคุณภาพสถานบาบัดรักษาให้ผ่านการรับรองคุณภาพ 7 แห่ง
3. บูรณาการระบบสมัครใจกับระบบบังคับบาบัด และปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบบังคับบาบัด
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบาบัดรักษาให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ทันสมัย สามารถใช้เป็น
ข้อมูลการวางแผนและใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี ณ เดือน มกราคม 2559
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สำรบัญ
หน้า
สัญลักษณ์ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
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แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2557 – 2560 (ปีงบประมาณ 2559)
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ทรัพยากรแร่ธาตุ
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การเลือกตั้ง
การบริหารราชการ
รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
บทที่ 3 สภำพทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรประกอบอำชีพ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
เงินฝากและสินเชื่อ
การประกอบอาชีพ
บทที่ 4 สภำพทำงสังคม
ด้านการศึกษา
ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ด้านสาธารณสุข
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