
เทศบาลต าบลปากแพรก 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

1.ข้อมลูสะท้อนคุณลักษณะต าบล 
   เทศบาลเมืองปากแพรก เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทเทศบาลเมืองแห่งหน่ึงในอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ไดร้ับการยกฐานะจากเทศบาลต าบลปากแพรก เมื่อปี พ.ศ. 2563 มีระยะห่าง
จากที่ว่าการอ าเภอเมืองกาญจนบุรี และศาลากลางจงัหวดักาญจนบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร 
  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ไดก่้อตั้งข้ึนจากการแยกพื้นที่หมู่ 10,11,12 ของต าบลบา้นเหนือ 
และหมู่ที่ 3,4,5,7,8 ของต าบลบา้นใต ้จดัตั้งเป็นต าบลข้ึนอีกต าบลหน่ึง ขนามนามว่า "ต าบลปากแพรก" 
 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวนัที่ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2481 โดยให้มีผลตั้งแตว่นัที่ 5 ธนัวาคม ปีเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2517 ไดม้ีการจดัตั้งสภาต าบลตามประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที ่326 ลงวนัที่ 13 ธนัวาคม พ.ศ. 
2515 โดยให้มีผลตั้งแตว่นัที่ 22 พฤษภาคม 2517 และท าใหต้ าบลปากแพรก มีฐานะเป็นสภาต าบลปากแพรก 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี และต่อมาไดม้ีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะสภาต าบล
ปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ข้ึนเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวนัที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยให้
มีผลตั้งแต่วนัที่ 30 มกราคม ปีเดียวกนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแพรก ไดจ้ดัตั้งเป็นเทศบาลต าบลปาก
แพรก  โดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 12) พ.ศ. 
2546 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2551 โดยใหม้ีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที ่25 
กรกฎาคม 2551 เป็นตน้ไป และเมื่อวนัที่ 24 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบให้ปรับขนาดเทศบาลต าบลปาก
แพรก เป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง และเทศบาลต าบลปากแพรก ก็ไดย้กฐานะเป็น เทศบาลเมืองปากแพรก 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงเป็นเทศบาลเมืองแห่งใหม่ล่าสุดของจงัหวดักาญจนบุรี ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวนัที่ 7ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วนัที่ 18 มีนาคม ปีถดัมา 

1.1 ลักษณะทางกายภาพ 
  พื้นที่ต าบลปากแพรก ตั้งอยู่ในเขต อ าเภอเมืองฯ จงัหวดักาญจนบุรี  ลอ้มรอบเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สลบัภูเขา และที่ราบริมแม่น ้า ดินมลีกัษณะเป็นกรวดทราย ลูกรัง และดินดาน 
แสดงถึงลกัษณะภูมิประเทศของพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปากแพรกซ่ึงประกอบไปดว้ยพื้นที่ ภเูขา แม่น ้า 
และพื้นที่ราบลุ่ม มีความหลากหลายของทรัพยากร มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ โดยเฉพาะมีแม่น ้า
สายส าคญั 2 สาย คือ แม่น ้าแควน้อย และแม่น ้าแควใหญ่ ไหลมารวมกนับริเวณหนา้เมืองกาญจนบุรี เรียกว่า 
แม่น ้าแม่กลอง ฤดูร้อน ระหว่างกลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีลมฝ่ายใตพ้ดัมาปกคลุม ท า
ให้มีอากาศร้อนอบอา้วทัว่ไป โดยมีอากาศร้อนจดัอยู่ในเดือนเมษายน ฤดูฝน ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม



ถึงเดือนพฤศจิกายน ในระยะน้ีเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุม ท าให้มีฝนตกชุกโดยตกชุก
ที่สุดในเดือนกนัยายน 
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ โดยในช่วงน้ี ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุม ท าให้อากาศหนาวเยน็และความแห้งแลง้แผ่ปกคลุมจงัหวดั
กาญจนบุรี 
   1.2 การปกครอง  
   เทศบาลเมืองปากแพรก ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมต าบลปาก
แพรก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี) มีเน้ือที่ 47.800 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
ทิศใต ้ติดต่อกบั ต าบลหนองขาว ต าบลท่าลอ้ และต าบลเขาน้อย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี 
ทิศตะวนัตก ตดิต่อกบั ต าบลเกาะส าโรง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
ต าบลปากแพรก แบ่งเขตการปกครองตามกฎหมายปกครองทอ้งที่ แบ่งออกเป็น 13 หมู่บา้น ซ่ึงอยู่ในเขต
การปกครองของเทศบาลเมืองปากแพรกทั้งหมด มีเน้ือที่ 47.800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,875 ไร่ มี
ประชากร 26,584 คน และมีความหนาแน่นเฉล่ีย 556.15 คน/ตารางกิโลเมตร 
หมู่ที่ 1 บา้นล้ินชา้ง 
หมู่ที่ 2 บา้นเขาแหลม 
หมู่ที่ 3 บา้นเขาตอง 
หมู่ที่ 4 บา้นวงัสารภ ี
หมู่ที่ 5 บา้นหัวนา 
หมู่ที่ 6 บา้นป่ายุบ 
หมู่ที่ 7 บา้นเขาเม็งอมรเมศร์ 
หมู่ที่ 8 บา้นห้วยน ้าใส 
หมู่ที่ 9 บา้นหัวเขา 
หมู่ที่ 10 บา้นหัวนาล่าง 
หมู่ที่ 11 บา้นพุรางนิมิต 
หมู่ที่ 12 บา้นลุ่มดงกระเบา 
หมู่ที่ 13 บา้นเขาเม็งพฒันา 

 



ภาพที่ 1 แผนทีต่ าแหน่งหมู่บ้านต าบลปากแพรก 
   1.3 บริบททางเศรษฐกิจ 
  สภาพทางเศรษฐกิจปัจจุบนั ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งเป็นส่วนมาก ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คา้ขาย 
และการเกษตร 
   1.4 บริบททางสังคม 
  การตั้งบา้นเรือนของชาวบา้นจะเป็นชุมชนที่ติดๆกนัซะส่วนมาก มีบา้นในโครงการบางพื้นที่ 
  ดา้นการคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน พบว่า ถนนภายในหมู่บา้นบางพื้นที่ยงัเป็นลูกรัง ส่วนบาง
พื้นที่มีการราดยางอย่างดีเพื่อความสะดวกสบายแลว้ และยงัคงมีการเขา้พฒันาพื้นที่ที่ถนนไม่ดีอย่างเร่ือยๆ 
ส่วนดา้นน ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค มีบางหมู่บา้นที่น ้าประปาไม่ไดคุ้ณภาพเท่านั้น 
  ดา้นไฟฟ้า มีโครงข่ายเขา้ถึงทุกพื้นที่ของทุกหมู่บา้นแลว้ แต่พื้นที่ถนนบางหมู่บา้นยงัคงมืด เน่ืองจากติดตั้ง
ไฟระหว่างทางนอ้ยและไม่เพียงพอ บางครั้ งเกิดการขดัขอ้ง 

     
ภาพที่ 2 แผนทีต่ าแหน่งพาณชิย์ชุมชนต าบลปากแพรก 
    1.5 บริบททางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 



    ดา้นการศึกษา มีสถานศึกษาที่อยู่ในความดูแล อยู่ 6 แห่ง ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2 แห่ง คือ ของเทศบาล
เมืองปากแพรกและบา้นลุ่มดงกระเบา ชั้นประถมศึกษา 2 แห่ง คือ โรงเรียนบา้นวงัสารภีและโรงเรียนดรุณา
กาญจนบุรี และศูนยพ์ิเศษ 2 แห่ง คือ โรงเรียนโสตศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน มีบทบาทในการ
สนบัสนุนโครงการต่างๆของโรงเรียน ทุนทรัพย ์บุคลาการ และพื้นที่ 
   ดา้นศาสนา ประชากรเกือบทั้งหมดนบัถือศาสนาพุทธ มีหลายวดัที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลปากแพรก เช่น 
วดัหัวนา วดัเขาตอง วดัเขาแหลม  

 
     ภาพที ่3 แผนที่ต าแหน่งสถานที่ราชการเทศบาลปากแพรก 
   1.6 บริบททางการเมือง 
   นายปราโมทย ์อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก นางประภสัสร เรืองพยุงศกัดิ์  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสมบตัิ จิตรธรรม เลขานุการนายกเทศมนตรี นายจิรศกัดิ์  พรหมชนะ 
ปลดัเทศบาลเมืองปากแพรก 
2.ข้อมลูสะท้อนคุณลักษณะองค์กร 
  เป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ในปี พ.ศ. 2517 ไดม้ีการจดัตั้งสภาต าบลตามประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบั
ที่ 326 ลงวนัที่ 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 โดยให้มีผลตั้งแตว่นัที่ 22 พฤษภาคม 2517 และท าให้ต าบลปากแพรก 
มีฐานะเป็นสภาต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตั้งอยู ่เลขที่ 10 หมู่ 10 ถนนเล่ียง
เมือง (ทางหลวงหมายเลข 323 กาญจนบุรี - สังขละบุรี) ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดั
กาญจนบุรี 71000 
 



    ภาพที่ 4 ส านักงานเทศบาลปากแพรก 
   2.1 ผู้บริหารและคณะท างาน 
 



 
2.2 วิสัยทศัน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา และเป้าประสงค์ 
วิสัยทศัน์ “ ปากแพรกเป็นเมืองน่าอยู่ องคก์รแห่งการเรียนรู้ ยึดหลกัธรรมภิบาล พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
งานเทศกิจพร้อมขบัเคล่ือนเพื่อเทศบาลเมืองปากแพรกให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความสุข “ 
พนัธกิจ 

1. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 
2. ปรับปรุงพฒันาเส้นทางคมนาคมขนส่งไดม้าตรฐาน 
3. สนบัสนุนประชาชน องคก์ร หน่วยงาน ในการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว 
4. การจดัท าผงัเมืองและผงัเมืองรวม 
5. สร้างความปลอดภยัให้กบัประชาชน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
6. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ 

 



เป้าประสงค ์
1. ประชาชนมีอาชีพ 
2. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภยั 
3. ประชาชน องคก์รเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากข้ึน 
4. การผงัเมืองและผงัเมืองรวมเป็นระเบียบ 
5. ประชาชนไดร้ับความปลอดภยัในชีวติและสินทรัพย ์

 


