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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลนครนครปฐม
สภาพทั่วไปของเทศบาลนครนครปฐม
ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง
เทศบาลนครนครปฐม เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง รัตนโกสินทร์ศก 127 เมื่อปี พ.ศ. 2453
ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 แล้ว จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2478 ประกาศเมื่อวันที่ 7
ธันวาคม 2478 (ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 1666 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2478) และมีการยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2542 (ให้ไว้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน)
เทศบาลนครนครปฐม มีพื้นที่ในความรับผิดชอบในขณะจัดตั้งประมาณ 5.28 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในตําบลพระปฐมเจดีย์ทั้งตําบล
ปัจจุบันเทศบาลนครนครปฐม มีพื้นที่ 19.85 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 12,406.25 ไร่ (ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต
เทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 211 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2534) ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้าน
และตําบลต่างๆ ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม คือ
1. ตําบลพระปฐมเจดีย์ (ทั้งตําบล พื้นที่เขตเทศบาลเดิม 5.28 ตารางกิโลเมตร)
หมู่ที่ 5 7 8 9
2. ตําบลนครปฐม
3. ตําบลบ่อพลับ
หมู่ที่ 1 3 4 5 8 9
4. ตําบลพระประโทน หมู่ที่ 1 2 4 6 7 8 9
5. ตําบลห้วยจรเข้
หมู่ที่ 1 2 4 6 7
6. ตําบลสนามจันทร์ หมู่ที่ 1 2 3 6
7. ตําบลบางแขม
หมู่ที่ 9
8. ตําบลลําพยา
หมู่ที่ 1 2 3
9. ตําบลหนองปากโลง หมู่ที่ 5
(หมู่บ้านที่ขีดเส้นใต้ คือ หมู่บ้านที่เข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมู่)
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อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตําบลนครปฐม และตําบลบ่อพลับ
ตําบลพระประโทน และตําบลธรรมศาลา
ตําบลห้วยจรเข้ ตําบลสนามจันทร์ และตําบลบางแขม (ม.9)
ตําบลลําพยา และตําบลหนองปากโลง
ประวัติดวงตราเทศบาล
ดวงตราเทศบาล ประกอบด้วยลายกนกโค้งขึ้นเป็นครึ่งวงกลม ระยะจากปลายถึงปลาย 3.5 เซนติเมตร
ระหว่างกลางเป็นรูปองค์พระปฐมเจดีย์ มีรัศมีที่ยอดตรงกลางเหนือฐานรูปองค์พระมีเป็นรูปมงกุฎ
กระทรวงมหาดไทย อนุมัติให้ใช้ภาพดวงตราประจําเทศบาลได้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2501 ตามหนังสือจังหวัด
นครปฐม ที่ 3431/2501 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2501

๓

แผนที่เทศบาล

๔

รายชื่อและระยะเวลาดํารงตําแหน่งของนายกเทศมนตรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – ชื่อสกุล
นายประสิทธิ์
นายเอื้อง
นายสว่าง
นายเสรี
นายอุทัย
นายยงยุทธ
นายสุนทร
นายเสรินทร์
นายเอกพันธุ์

ตู้จินดา
แก้วภักดี
แก้ววิจิตร
จีระพันธุ์
บุณยศรีสวัสดิ์
บํารุงสวัสดิ์
แก้วพิจิตร
แก้วพิจิตร
คุปตวัช

ระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่ง
6 มกราคม 2479 - 24 มีนาคม 2482 (9)
25 เมษายน 2483 - 22 มิถุนายน 2494 (10)
26 มิถุนายน 2494 - 17 พฤษภาคม 2501 (11)
18 พฤษภาคม 2501 - 22 ธันวาคม 2515 (12)
22 มกราคม 2516 - 24 ตุลาคม 2516 (13)
11 ธันวาคม 2516 - 4 พฤศจิกายน 2517 (14)
7 มกราคม 2518 - 10 พฤศจิกายน 2542 (15)
28 ธันวาคม 2542 - 8 มีนาคม 2555 (16)
27 มิถุนายน 2555 - ปัจจุบัน
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รายนามผู้ดํารงตําแหน่งปลัดเทศบาลนครนครปฐมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ – ชื่อสกุล
ขุนอาทรนิคมรัฐ
นายถวัลย์
นายเชษฐ
นายแสวง
นายเวียร
นายเยื้อง
นายเฉลิม
นายพิทยา
นายสมัย
นายจินดา
นายสมัย
นายสวัสดิ์
นายสุรวัฒน์
นายไพบูลย์
นายบุญชัย
นายไพบูลย์
นายวิสุทธิ์
นางบุญสนอง
นายพเยาว์
นายถาวร

กายูรพันธุ์
ฤทธารมย์
จิ๋วสวัสดิ์
คุ้มญาติ
สุรพลชัย
เกษมจิต
ปัทมธนิสร์
เทพวัชรานนท์
ณีรัตนพันธ์
เทพวัชรานนท์
แผลงประพันธ์
วิภูษณะภัทร์
เกษมสําราญ
วงศ์จรรยา
เกษมสําราญ
อธิปัญญา
สุขชาญไชย
มีบัณฑิต
จันทร์กล่ํา

ระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่ง
1 ธันวาคม 2483 - 22 กรกฎาคม 2491
23 กรกฎาคม 2491 - 31 ธันวาคม 2506
1 มกราคม 2507 - 30 กันยายน 2507
1 ตุลาคม 2507 - 17 มกราคม 2509
18 มกราคม 2509 - 31 ตุลาคม 2513
1 พฤศจิกายน 2513 - 28 กุมภาพันธ์ 2515
1 มีนาคม 2515 - 31 กรกฎาคม 2517
1 สิงหาคม 2517 - 31 ตุลาคม 2519
22 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2523
1 ตุลาคม 2523 - 30 พฤศจิกายน 2524
1 ธันวาคม 2524 - 16 มิถุนายน 2529
1 กรกฎาคม 2529 - 31 มีนาคม 2531
1 เมษายน 2531 - 7 ธันวาคม 2533
15 พฤษภาคม 2534 - 30 กันยายน 2536
1 ตุลาคม 2536 - 16 มีนาคม 2540
17 มีนาคม 2540 - 30 กันยายน 2541
8 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2542
1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2543
1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2547
16 ธันวาคม 2547 - ปัจจุบัน

๖

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐม
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ถนนในเขตเทศบาลนครนครปฐม มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 171 สาย จําแนกตามประเภทของถนน ดังนี้
ตารางที่ 1 จําแนกประเภทของถนน
ประเภทของถนน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต
ค.ส.ล.
ทางหลวงจังหวัด
รวม

จํานวน (สาย)
133
36
2
171

ความยาว (เมตร)
69,034.30
13,607.00
82,641.30

(ที่มา : สํานักการช่าง เทศบาลนครนครปฐม เดือนพฤษภาคม 2556)

การใช้ที่ดิน
การใช้ที่ดินในเขตเทศบาลนครนครปฐม ชุมชนเกาะกลุ่มหนาแน่นอยู่ในบริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเดิม ตามแนวเหนือใต้ คือ ระหว่างทางรถไฟสายใต้และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม สําหรับทางด้านตะวันออกการใช้ที่ดินหนาแน่น เริ่มต้นจากบริเวณเทศบาลตําบลธรรมศาลา ไปสิ้นสุดทางทิศตะวันตก
บริเวณคลองหนองดินแดง
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในเขตชุมชนเทศบาลนครนครปฐม
- ย่านการค้า มีศูนย์กลางธุรกิจการค้าของเมือง ในบริเวณตอนใต้ของสถานีรถไฟ ลงมาจนถึง ถนนซ้ายพระ ตามแนวถนนหลังพระตามแนวถนน
ราชดําริและถนนราชวิถี สําหรับตอนเหนือของทางรถไฟ บริเวณย่านการค้าเชื่อมต่อจากถนนทหารบกจนถึงทางแยกเชื่อมต่อกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3038
นครปฐม – ดอนตูม
- ย่านที่พักอาศัย กระจายอยู่ทั่วไปในเขตชุมชนเทศบาลนครนครปฐมและมีแนวโน้ม จะขยายตัวขึ้นไปทางทิศเหนือ บริเวณตําบลบ่อพลับและตําบล
นครปฐม ทิศใต้บริเวณตําบลสนามจันทร์ ตําบลห้วยจรเข้
- สถานที่ราชการ ส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวถนนเทศา โดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลนครปฐม มาตามแนวถนนเทศาจนถึงบริเวณถนนหน้าพระ

๗
- สถาบันการศึกษา ในเขตชุมชนเทศบาลนครนครปฐม จะมีการใช้ที่ดินเพื่อสถาบันการศึกษา เป็นพื้นที่มากพอสมควร เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนราชินีบูรณะ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาอื่นๆ
กระจายอยู่ทั่วไป
- ศาสนสถาน ในเขตชุมชนเทศบาลนครนครปฐม เป็นที่ตั้งของศาสนสถานของศาสนาคริสต์ จํานวน 3 แห่ง และศาสนาอิสลาม จํานวน 1 แห่ง

2. ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การประปาเทศบาลนครนครปฐม
การประปา เทศบาลนครนครปฐม เดิมเป็นระบบประปาบาดาลอยู่ในความดูแลของสุขาภิบาลนครปฐม และได้โอนกิจการให้กับเทศบาลเมืองนครปฐม
เมื่อ พ.ศ. 2478 ได้รับสัมปทานจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2495 ต่อมาในปีพ.ศ. 2522 เทศบาลฯ ได้ก่อสร้างระบบประปาผิวดินทดแทน
ระบบบาดาล เนื่องจากแม่น้ําแม่กลองมีคุณภาพเหมาะสม เพื่อรองรับและสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ตามความเจริญเติบโตของเมือง
ปัจจุบัน การประปา เทศบาลนครนครปฐม มีโรงกรองน้ํา ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จํานวน 6 โรง และอ่างเก็บน้ําดิบ จํานวน 2 แห่ง
ที่มีความจุประมาณ 750,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตน้ําประปาได้วันละ 72,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ความต้องการของประชาชนสูงถึงวันละ 85,000
ลูกบาศก์เมตร การประปาจึงต้องทําการปรับปรุงระบบผลิตให้สามารถผลิตน้ําประปาได้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น้ํา จํานวน 27,856 ราย
(ที่มา : กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม เดือนพฤษภาคม 2556)

การไฟฟ้า
การให้บริการกระแสไฟฟ้า เป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตอําเภอเมืองนครปฐม ประมาณ 82,429 ราย คิดเป็น
หน่วยจําหน่ายกระแสไฟฟ้า เฉลี่ย 82,85,118 หน่วย/เดือน มีพื้นที่ทั้งหมดในอําเภอเมือง 506 ตารางกิโลเมตร มีระบบสายส่ง จํานวน 37.76 วงจรกิโลเมตร (มีขนาดแรงดัน 115,000 โวลท์) มีระบบจําหน่ายแรงต่ํา ประมาณ 2,093.02 วงจร– กิโลเมตร มีระบบจําหน่ายแรงสูง 1,068.75 วงจร – กิโลเมตร
(ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556)

การสื่อสาร และสื่อสารมวลชน
1. โทรศัพท์
ในปี 2555 จังหวัดนครปฐมมีจํานวนเลขหมายโทรศัพท์ทั้งสิ้น 65,976 เลขหมาย

๘
ตารางที่ 2 แสดงบริการโทรศัพท์ในจังหวัดนครปฐม ปี 2555
จํานวนเลขหมายเต็ม

ราชการ

บ้าน

65,876

3,220

44,174

จํานวนเลขหมายที่เปิดใช้
ธุรกิจ
ทศท.
6,058

815

สาธารณะ

รวม

3,850

58,117

(ที่มา : โทรศัพท์จังหวัดนครปฐม เดือนมีนาคม 2556)

2. การไปรษณีย์โทรเลข
ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขในเขตอําเภอเมืองนครปฐม มี 2 แห่ง ได้แก่ ปณจ.นครปฐม
ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน มี 9 แห่ง ได้แก่
1) ปณอ. นครปฐม 101 (โลตัส)
2) ปณอ. นครปฐม 102 (ม.ศิลปากร)
4) ปณอ. นครปฐม 104 (ทัพหลวง)
5) ปณอ. นครปฐม 105 (สระกะเทียม)
7) ปณอ. นครปฐม 109(หนองงูเหลือม) 8) ปณอ. นครปฐม 110 (วังเย็น)

73000 ปณฝ. สนามจันทร์ 73001 ส่วนที่ทําการ
3) ปณอ. นครปฐม 103 (หนองดินแดง)
6) ปณอ. นครปฐม 108 (บ้านยาง)
9) ปณอ. นครปฐม 111 (สวนป่าน)

(ที่มา : ไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดนครปฐม เดือนเมษายน 2556)

3. สื่อสารมวลชน และขนส่งมวลชน
ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครปฐม มีสื่อสารมวลชนในพื้นที่หลายประเภท ดังนี้
1. โทรทัศน์ มีผู้สื่อข่าวประจําช่อง 3, 5, 7, 9, สทท, สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครปฐม และนครปฐมเคเบิ้ลทีวี
2. หนังสือพิมพ์ มีผู้สื่อข่าวประจําหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง และของท้องถิ่น เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน คมชัดลึก พลังธรรม ยอดแหลมนิวส์
พลังชน ผู้นําก้าวหน้า เสรีไทย เป็นต้น
3. วิทยุชุมชน 91.25, 97.75, 104.75, 105.25, 105.30, และ 105.75 เม็กกะเฮิร์ซ
ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครปฐม มีขนส่งมวลชนในพื้นที่หลายประเภท ดังนี้ รถไฟ รถตู้ รถขสมก. รถสองแถว เป็นต้น

3. ด้านการศึกษา
นโยบายทางด้านการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยคํานึงถึงศักยภาพความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของคนภายใน

๙
ท้องถิ่น ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการ
จัดการศึกษาหลายรูปแบบตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา ทําให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้ารับการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาต่อเนื่องไปจนระดับสูง
ทั้งนี้ เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นคนที่มีคุณภาพพร้อมที่จะรับสภาพของสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตและเป็นกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติต่อไป
การจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม ได้ดําเนินการจัดระบบการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในสามรูปแบบ คือ
1. การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาที่มีโครงสร้าง ระบบแบบแผนที่กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษาหลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา
เงื่อนไขความสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน มีการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1.1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย จํานวน 7 ศูนย์
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลนครนครปฐม
2) ศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว
3) ศูนย์พัฒนาเด็กวัดห้วยจระข้
4) ศูนย์พัฒนาเด็กประปานคร
5) ศูนย์พัฒนาเด็กสุขสวัสดิ์
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเหล่ากาชาด (สวัสดิ์ – สุเทพ)
7) ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมนคร
1.2. โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 11 โรงเรียน
1) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) (สอนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
2) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) (สอนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
3) โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) (สอนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
4) โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) (สอนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
5) โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ (สอนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
6) โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม (สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6)
7) โรงเรียนทวารวดี (สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)
8) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม (สอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)
9) โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว (สอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)

๑๐
10) โรงเรียนอนุบาลประปานคร (สอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)
11) โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ (สอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)
1.3 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จํานวน 1 แห่ง
1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ซึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งแรกในประเทศ การจัดการเรียนการสอน
2 ระดับ คือ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี 8 สาขา ประกอบด้วยสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิคส์ ช่างเทคนิคสถาปัตย์ คหกรรม
การบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มี 4 สาขา ประกอบด้วยสาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาช่างยนต์ และสาขาช่างไฟฟ้า
1.4 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เทศบาลร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มหาวิทยาลัยชีวิต)
2. การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา
การจัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
บุคคลแต่ละกลุ่ม โดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ในระดับต่าง ๆ คือ
2.1 ระดับประถมศึกษา ระยะเวลาการเรียน 2 ปี
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลาการเรียน 2 ปี
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลาการเรียน 2 ปี
2.4 การจัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส
3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ์การทํามาหากิน สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ ที่หลากหลาย เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการประกอบ
อาชีพ สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพและดํารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น
3.1 การจัดหลักสูตรส่งเสริมอาชีพระยะสั้น
- นวดแผนไทย
- นวดสปา
- แพทย์แผนไทย
- ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
- ช่างเสริมสวย
- ช่างตัดผมชาย
- การทําอาหาร ขนม และการถนอมอาหาร
- การประดิษฐ์และจัดดอกไม้
- คอมพิวเตอร์
- ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
3.2 การจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครนครปฐม โดยครูอาสาสอนฯ

๑๑
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจํานวนพนักงานครูเทศบาล และนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 3
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 4
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 5
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 7
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
โรงเรียนเทศบาล 3
โรงเรียนเทศบาล 4
โรงเรียนเทศบาล 5
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
โรงเรียนทวารวดี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม
โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว
โรงเรียนอนุบาลประปานคร
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
รวม

จํานวน
พนักงานครู
(คน)
3
3
3
3
3
1
1
59
49
46
86
58
20
19
6
5
5
3
57
430

(ที่มา : สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม มกราคม พ.ศ. 2556)

จํานวนลูกจ้าง
ประจํา (คน)

จํานวนพนักงานจ้าง
(คน)

จํานวนพนักงานจ้าง
รายชั่วโมง (คน)

จํานวนนักเรียน
(คน)

3
2
2
3
10

8
12
11
10
9
7
8
6
6
5
9
8
9
3
1
1
1
1
13
128

2
7
3
15
3
8
38

165
147
199
125
113
113
96
1020
1009
904
1889
1085
409
300
21
25
30
26
702
8,378

๑๒
จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม แต่ในเขตเทศบาลนครนครปฐมและบริเวณใกล้เคียงได้มีการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 โดยแบ่ง การจัดการศึกษา ได้ดังนี้
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
1. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) (สอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6)
2. โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) (สอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)
3. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
(สอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)
4. โรงเรียนบ้านลําพยา
(สอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)
5. โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
(สอนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
1. โรงเรียนราชินีบูรณะ
2. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
3. โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม
4. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

เขต 9 ได้แก่
(สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6)
(สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6)
(สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6)
(สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6)

โรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
1. โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ
(สอนระดับอนุบาล)
2. โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
(สอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)
3. โรงเรียนอนุบาลจันทร์สว่างกูล
(สอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)
4. โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณ
(สอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)
5. โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
(สอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)
(สอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)
6. โรงเรียนสว่างวิทยา
7. โรงเรียนหอเอกวิทยา
(สอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)
8. โรงเรียนบํารุงวิทยา
(สอนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
9. โรงเรียนพาณิชยการและมัธยมศึกษานครปฐม (สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
(สอนระดับ ปวช. – ปวส.)

๑๓
2. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
3. เทคโนโลยีนครปฐม
4. ช่างสํารวจนครปฐมและเทคโนโลยี

(สอนระดับ ปวช. – ปวส.)
(สอนระดับ ปวช. – ปวส.)
(สอนระดับ ปวช.)

สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอเมืองนครปฐม
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6)
(ที่มา : สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม เดือนพฤษภาคม 2555)

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจํานวนพนักงานครูและนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 9
ลําดับ
ที่

โรงเรียน

จํานวนข้าราชการครู
และบุคลากรทาง
การศึกษา (คน)

จํานวนลูกจ้าง
ประจํา (คน)

จํานวนพนักงานจ้าง จํานวนพนักงานจ้างราย
จํานวนนักเรียน (คน)
(คน)
ชั่วโมง (คน)

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
1 วัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)
42
4
2 วัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร)
97
4
3 อนุบาลนครปฐม
87
11
4 บ้านลําพยา
11
5 วัดพระประโทณเจดีย์
25
2
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 9
1 ราชินีบูรณะ
121
9
2 พระปฐมวิทยาลัย
150
10
3 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
76
8
โรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
1 อนุบาลเพ็ญศิริ
5
-

3
7
39
1
2

-

2,993
2,550
2,957
180
450

26
19
24

2
-

3,380
4,189
2,074

4

-

110

๑๔
ตารางที่ 4 (ต่อ)
จํานวนข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(คน)

จํานวนลูกจ้าง
ประจํา (คน)

จํานวนพนักงานจ้าง
(คน)

จํานวนพนักงานจ้างราย
ชั่วโมง (คน)

จํานวนนักเรียน (คน)

78
12
6
90
9

-

2
5
-

1,933
184
121
2,113
165

หอเอกวิทยา
19
บํารุงวิทยา
45
โรงเรียนพาณิชยการและ
12
มัธยมเทคโนโลยีนครปฐม
10 มัธยมสาธิตม.ศิลปากร
54
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
84
2 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
65
3 เทคโนโลยีนครปฐม
59
4 ช่างสํารวจนครปฐมและ
6
เทคโนโลยี
สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
1 ศูนย์บริการการศึกษา
24
นอกโรงเรียนอําเภอเมือง
นครปฐม

-

12
5
25
-

1
-

-

398
700
226

14

14

-

791

-

18
-

-

2,650
2,602
928
24

-

-

-

1,990

ลําดับ
ที่
2
3
4
5
6

7
8
9

โรงเรียน
อนุบาลไผทวิทยา
อนุบาลจันทร์สว่างกูล
อนุบาลศิริวรรณ
อนุบาลสุธีธร
สว่างวิทยา

๑๕
ตารางที่ 4 (ต่อ)
ลําดับ
ที่
1

โรงเรียน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

จํานวนข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(คน)
-

จํานวนลูกจ้าง
ประจํา (คน)

จํานวนพนักงานจ้าง
(คน)

จํานวนพนักงานจ้างราย
ชั่วโมง (คน)

จํานวนนักเรียน (คน)

-

-

-

12,021

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 (ข้อมูลปี 2555)

4. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 สาธารณสุข
1. สถานบริการด้านสาธารณสุขและสถานประกอบการต่างๆ ในเขตเทศบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลของรัฐ จํานวน 1 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน
จํานวน 3 แห่ง
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาลนครนครปฐม จํานวน 2 แห่ง
สถิติโรคของกลุ่มผู้ป่วยที่มารับบริการสูงสุด 5 อันดับแรก
1. โรคระบบไหลเวียนเลือด
2. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม
3. โรคระบบทางเดินหายใจ
4. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม
5. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครนครปฐม
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวนผู้ป่วย 241 ราย
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวนผู้ป่วย 126 ราย
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวนผู้ป่วย 131 ราย
4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวนผู้ป่วย 261 ราย
5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวนผู้ป่วย 261 ราย
(ที่มา : สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครปฐม เดือนมกราคม 2556)

๑๖
4.2 สิ่งแวดล้อมเมือง
4.2.1 การบําบัดน้ําเสีย
สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ํา ตั้งอยู่ที่ตําบลถนนขาด อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
- สถานีสูบน้ํา จํานวน 2 แห่ง
- ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใช้เป็นระบบบ่อผึ่งปรับเสถียร เนื้อที่ 285 ไร่
- ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบในปัจจุบัน ประมาณ 21,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน ซึ่งระบบมีความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย เท่ากับ
60,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเฉลี่ยเดือนละ 180,000 บาท
4.2.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในส่วนของการระบายน้ํา พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ มีพื้นที่น้ําท่วม คิดเป็นร้อยละ 8 ของพื้นที่ทั้งหมด ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ําท่วมขังนานที่สุด 3 ชั่วโมง
ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน เครื่องสูบน้ํา ทั้งหมด 17 เครื่อง และได้ตั้งตามบริเวณจุดต่างๆ ดังนี้
1. บริเวณสะพานโยง (2 เครื่อง)
2. บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ (3 เครื่อง)
3. บริเวณชุมชนบ้านมอญ
4. บริเวณชุมชนนาขุม ซอย 6
5. บริเวณชุมชนหมู่ 8 ริมอ่างประปา
6. บริเวณถนนเทศา ซอย 7
7. บริเวณชุมชนทางหลวง
8. บริเวณถนนราชมรรคา (2 เครื่อง)
9. บริเวณถนนยิงเป้า
10. บริเวณถนนทิพากร
11. บริเวณถนนพญากง
12. บริเวณถนนทวารวดี (2 เครื่อง)
ประตูระบายน้ํามี 4 จุด ได้แก่ บริเวณซอยกํานันพันธ์ ท่ารถเมล์ขาว ถนนเทศา ซอย 3 และถนนเทศา ซอย 7

๑๗
จํานวน 17 แห่ง
-

4.2.3 การกําจัดขยะมูลฝอย
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่ที่ตําบลตาก้อง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ปริมาณขยะที่กําจัดได้ประมาณ 130-140 ตัน / วัน ( มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอกร่วมใช้สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะ 50 ตัน / วัน )
ขยะที่เก็บขนได้ จํานวน 110-130 ตัน / วัน
ที่ดินสําหรับกําจัดขยะ ในปัจจุบันมีพื้นที่รวม 232 ไร่ ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนรถขยะที่ใช้ในการเก็บขนและขนถ่ายขยะมูลฝอย
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ประเภทรถ
รถบรรทุกขยะชนิดอัดขยะ
รถบรรทุกถังคอนเทนเนอร์
รถบรรทุกขยะมีอุปกรณ์คีบขยะ (รถกลีบบัว)
รถบรรทุกขยะเอนกประสงค์
รถบรรทุกขยะเปิดข้าง
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (คัน)
14
5
2
4
1
26

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนรถขยะที่ใช้ในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ประเภทรถ
รถบดอัดขยะ
รถแทรกเตอร์
รถแบคโฮร
รถบรรทุกดิน
รถบรรทุกน้ํา
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (คัน)
1
2
3
2
1
9

๑๘
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนรถที่ให้บริการสาธารณะ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ประเภทรถ
รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ํา
รถสุขาเคลื่อนที่
รถบรรทุกเล็กตรวจงาน
รถบรรทุกน้ํา
รถกวาดดูดฝุ่น
รถยก
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (คัน)
2
1
2
1
2
1
9

(ที่มา : สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครปฐม เดือนมกราคม 2556)

5. ด้านสังคม
5.1 สถิติประชากร
1. จํานวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร์) 79,148
2. จํานวนครัวเรือน 34,858 ครัวเรือน
3. โครงสร้างอายุประชากร
* อายุ 0 – 20 ปี 28.43 %
(ชาย
* อายุ 21 – 40 ปี 30.45 %
(ชาย
* อายุ 41 – 60 ปี 27.70 %
(ชาย
* อายุ 61 ปีขึ้นไป 12.34 %
(ชาย
* ทะเบียนกลาง
1.10 %
(ชาย

คน (ชาย 36,853 คน หญิง 42,295 คน)
11,392
11,445
9,662
3,885
321

คน
คน
คน
คน
คน

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

11,109
12,652
12,257
5,875
550

คน)
คน)
คน)
คน)
คน)

๑๙
แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนประชากร (ตามทะเบียนราษฏร์)
จํานวนประชากร
30.45%

35.00%
30.00%
25.00%

27.70%
28.43%

20.00%
12.34%

15.00%
10.00%
5.00%

1.10%

0.00%
0-20 ปี

21-40 ปี

41-60 ปี

61 ปี ขน
ึ้ ไป

ทะเบีย นกลาง

(ที่มา : สํานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครนครปฐม เดือนมกราคม 2556)

จํานวนประชากรดังกล่าวมานี้ เป็นประชากรที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลเท่านั้น ยังมีประชากรแฝงอีกจํานวนหนึ่งที่เข้ามาประกอบอาชีพ
พักอาศัย และแรงงานต่างด้าว รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ซึ่งไม่สามารถยืนยันตัวเลขที่แน่นอนได้ว่ามีจํานวนเท่าใด ทําให้การวางแผนเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรเป็นไปค่อนข้างยาก ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สาธารณูปโภค จึงนับเป็นกลุ่มประชากรที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของเมือง
ตารางที่ 8 จํานวนสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร
จํานวนสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร เทศบาลนครนครปฐม (พ.ศ. 2554 – 2556)
ข้อมูลทะเบียนราษฎร
ชาย
หญิง
รวม

พ.ศ. 2554
38,204
43,495
81,699

พ.ศ. 2555
37,776
43,251
81,027

พ.ศ. 2556
37,026
42,465
79,491

๒๐
ตารางที่ 9 จํานวนสถิติข้อมูลผู้สูงอายุ
จํานวนสถิติข้อมูลผู้สูงอายุ (ตามทะเบียนราษฎร์) เทศบาลนครนครปฐม (พ.ศ. 2554 – 2556)
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ชาย
หญิง
รวม

พ.ศ. 2554
3,547
5,498
9,045

พ.ศ. 2555
3,729
5,748
9,477

พ.ศ. 2556
3,885
5,956
9,841

5.2 การพัฒนาชุมชน
ตารางที่ 10 แสดงชุมชนในเขตเทศบาล แยกตามเขตการเลือกตั้ง 4 เขต
เขต 1
1. ชุมชนพระงาม 2
2. ชุมชนพระงาม 3
3. ชุมชนหลังวัดใหญ่
4. ชุมชนบ่อแตง
5. ชุมชนตลาดโอเดียน
6. ชุมชนราชวิถี
7. ชุมชนตลาดล่าง
8. ชุมชนตลาดบน
9. ชุมชนหลังศูนย์พัฒนาเด็ก
10. ชุมชนข้างสมาคมแซ่ลิ้ม
11. ชุมชนต้นสน
12. ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
13. ชุมชนตรอกโรงธูป
14. ชุมชนสระบัว

เขต 2
1. ชุมชนจตุรัสพัฒนา
2. ชุมชนหมู่บ้านนายปรีชา
3. ชุมชนทางหลวง
4. ชุมชนซอย 7
5. ชุมชนสวนลําไย
6. ชุมชน 80 ห้อง
7. ชุมชนเทศา – ทิพากร
8. ชุมชนรางน้ําเค็ม
9. ชุมชนวัดกลาง
10. ชุมชนบ้านในค่าย
11. ชุมชนทหารบก
12. ชุมชนหมู่ 8 ต.นครปฐม
13. ชุมชนหมู่บ้านประปานคร
14. ชุมชนบ้านนาขุม

เขต 3
1. ชุมชนสนามจันทร์
2. ชุมชนสามตําบล
3. ชุมชนสวนตะไคร้
4. ชุมชนบ้านลําพยา
5. ชุมชนสุขสวัสดิ์
6. ชุมชนหมู่บ้านโชติระวี
7. ชุมชนจันทรคามพิทักษ์
8. ชุมชนชมพูนิเวศน์
9. ชุมชนลาดปลาเค้า
10. ชุมชนราชมรรคานอก
11. ชุมชนร่มโพธิ์ทอง
12. ชุมชนภุชงค์วิลลา
13. ชุมชนหมู่บ้านชุมชน
นครปฐม

เขต 4
1. ชุมชนบ้านไผ่เตย
2. ชุมชนบ้านมะขามแถว
3. ชุมชนซอยโรงคราม
4. ชุมชนสวนอนันต์
5. ชุมชนบ้านสวนหมาก
6. ชุมชนตรอกมะตูม
7. ชุมชนวัดไร่เกาะต้นสําโรง
8. ชุมชนพระประโทน
9. ชุมชนหมู่ 2 พระประโทน
10. ชุมชนบัวหลวงปฐมพัฒนา
11. ชุมชนท่าทราย
12. ชุมชนห้วยจรเข้ – ถมทอง
13. ชุมชนนวเขต
14. ชุมชนซอยอยู่คง

๒๑
ตารางที่ 10 (ต่อ)
เขต 1
15. ชุมชนกั๋งบ๊วย
16. ชุมชน 25 มกรา
17.ชุมชนหลังโรงรับจํานํา 1
18. ชุมชนพญาพาน
19. ชุมชนริมคลองวัดพระงาม
20. ชุมชนครอบครัวโรงเรียน
ตํารวจภูธร 7
21. ชุมชนบ้านหลังวัง
22. ชุมชนเสนหา

เขต 2

เขต 3
14. ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 3
15. ชุมชนมาลัยแมนซอย 2
16. ชุมชนทางเข้าโรงเรียนสิรินธร
17. ชุมชนข้างชุมสายโทรศัพท์

เขต 4
15. ชุมชนปฐมธานี
16. ชุมชนพุทธรักษา
17. ชุมชนตลาดปฐมมงคล
18. ชุมชนตั้งศรี
19. ชุมชนบ้านมอญ
20. ชุมชนคตกฤช
21. ชุมชนหน้าวัดไผ่ล้อม
22. ชุมชนหลังโรงพยาบาลนครปฐม

5.2.1 การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ชุมชนในเขตเทศบาล มีจํานวน 75 ชุมชน ซึ่งจัดตั้งเต็มพื้นที่ โดยแบ่งตามเขตเลือกตั้ง 4 เขต ไว้ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 จํานวน 22 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนที่มีพื้นที่ในตําบลพระปฐมเจดีย์
เขตเลือกตั้งที่ 2 จํานวน 14 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนที่มีพื้นที่ในตําบลพระปฐมเจดีย์ ตําบลนครปฐม และตําบลบ่อพลับ
เขตเลือกตั้งที่ 3 จํานวน 17 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนที่มีพื้นที่ในตําบลนครปฐม ตําบลหนองปากโลง ตําบลลําพยา ตําบลสนามจันทร์
และตําบลบางแขม
เขตเลือกตั้งที่ 4 จํานวน 22 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนที่มีพื้นที่ในตําบลพระปฐมเจดีย์ ตําบลห้วยจระเข้ ตําบลพระประโทน และตําบลบ่อพลับ
หมายเหตุ : มีบางชุมชนที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเขตเลือกตั้ง
การพัฒนาเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนนั้น เทศบาลได้ทุ่มเทและให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทํา
เพื่อพัฒนาเทศบาลในแต่ละชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนเป็นแกนหลักในการประสานงานกับเทศบาล มีการประชุมร่วมกันเดือนละครั้งเป็นประจําทุกเดือน
ระหว่างผู้บริหารเทศบาลกับแกนนําเหล่านี้ เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและเรื่องที่จะทําในอนาคต พร้อมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนต่างๆ
เพื่อจะได้นําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการและทันท่วงที

๒๒
นอกจากนี้ ยังมี การเพิ่ม ศั กยภาพของผู้ นําชุมชน โดยการจัดอบรมสัมมนาและพาไปศึกษาดู งานยังภู มิภาคต่ างๆ เพื่ อจะได้นํ าความรู้ ม า
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลส่งเสริมให้ชุมชนจัดทําแผนชุมชนที่มีคุณภาพ โดยตั้งงบประมาณไว้เพื่อการนี้ทุกปี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนชุมชนที่
ถูกต้องอันจะนําไปสู่การมีแผนชุมชนที่ชัดเจน นําไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งอีกทางหนึ่ง
5.2.2 การส่งเสริมอาชีพ
เทศบาลได้ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทํา เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่ม รวมถึงผู้ว่างงานจะได้มีงานทําตามความถนัด โดยเปิดศูนย์
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นบริเวณตลาดโอเดียน เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น อาทิ หลักสูตรจัดดอกไม้สด ตัดเสื้อผ้าสตรี เสริมสวย นวดแผนไทย เป็นต้น นอกจากนี้
เทศบาลอุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมชาวนครปฐม เพื่อใช้ในการจัดอบรมฝึกอาชีพให้ประชาชนผู้สนใจ
5.2.3 การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตารางที่ 11 แสดงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่
โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงาน
1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1,600,000
สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม
2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1,000,000
จังหวัดนครปฐม
3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
809,700
สํานัก/กองในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม
5.2.4 บทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตารางที่ 12 แสดงบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
รูปแบบ / แนวทางการมีส่วนร่วม
ด้านส่งเสริมอาชีพ
1. กองทุนชุมชนเมือง

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายชุมชนละ 1 ล้านบาท เพื่อให้
ประชาชนได้กู้ยืมประกอบอาชีพในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกและประชาชนมีส่วนร่วมโดยการจัดทําประชาคม
คัดเลือกบุคคลในชุมชนเป็นคณะกรรมการคณะหนึ่งทําหน้าที่บริหารจัดการกองทุน โดยกําหนดระเบียบ
ปล่อยเงิน และเรียกเก็บเงินจากสมาชิกตลอดจนบริหารจัดการดอกผลอันเกิดจากเงินกองทุนปันผลแก่สมาชิก
และอีกส่วนหนึ่งนํามาทําประโยชน์ส่วนรวมเพื่อชุมชนนั้นๆ
(กองทุนชุมชนเมืองของเทศบาลนครนครปฐม มีจํานวน 62 กองทุน เป็นนิติบุคคลซึ่งได้รับการจดทะเบียน
จํานวน 45 ชุมชน และ 17 ชุมชนยังไม่ได้รับการจดทะเบียน) และ 13 ชุมชนไม่มีกองทุนฯ

๒๓
ตารางที่ 12 (ต่อ)
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
รูปแบบ / แนวทางการมีส่วนร่วม
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน - รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านและชุมชนต่างๆ โดยแบ่งชุมชนเป็นขนาดต่างๆ ตามจํานวน
(ศพช.) (โครงการ SML เดิม)
ประชากรเป็น 3 ขนาด คือ S, M, L และให้ประชาชนในชุมชนนั้นๆ มีส่วนร่วมโดยทําประชาคมเลือก
คณะกรรมการและร่วมเสนอโครงการโดยใช้หลักประชาธิปไตย คือ เสียงข้างมากเป็นมติในการตัดสินโครงการ
ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนต่างเป็นโครงการที่สมาชิกในชุมชนนั้นได้รับประโยชน์ร่วมกัน จากจํานวน
75 ชุมชน มี 59 ชุมชน ที่ผ่านการประชาคม (อยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติงบประมาณ) มี 7 ชุมชนไม่ผ่าน
การประชาคม (อยู่ระหว่างดําเนินการขอประชาคม รอบ 2) และอีก 9 ชุมชนไม่ประชาคม
3. กิจกรรมส่งเสริมฝึกอาชีพระยะสั้น

- เทศบาลสนับสนุนงบประมาณโดยให้สํานักการศึกษาดําเนินการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน
ในหลักสูตรต่างๆ เช่น ช่างเสริมสวยสตรี คอมพิวเตอร์ นวดฝ่าเท้า การทําอาหาร ขนม และการถนอม
อาหาร การนวดแผนไทย ช่างตัดผมชาย ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า การแพทย์แผนไทย และอื่นๆ ที่ประชาชนสนใจ

4. ถนนคนเดิน

- เทศบาลร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรม “ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม” ขึ้นที่
บริเวณถนนริมคลองเจดีย์บูชา หน้าโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม อ.เมืองฯ จ.นครปฐม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านชุมชนบริเวณริมคลองวัดพระงาม ได้ร่วมมือกันนําสินค้า
หลากชนิดมาขายในวันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. โดยมีคณะกรรมการชุมชนริมคลอง
วัดพระงามเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการ และประสานงานกับเทศบาลและหอการค้าจังหวัดนครปฐม
กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงผู้ว่างงานจะได้มีงานทํา
มีรายได้

๒๔
ตารางที่ 12 (ต่อ)
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
1. งานวันสําคัญ (วันพ่อ วันแม่)

2. งานวันประเพณีลอยกระทงและ
สงกรานต์

ด้านการบริหารงานร่วมกับอปท.
1. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนชุมชนที่มีคุณภาพ

รูปแบบ / แนวทางการมีส่วนร่วม
- เทศบาลสนับสนุนงบประมาณ โดยให้กองสวัสดิการสังคมดําเนินการ ประชาชนมีส่วนร่วมโดยช่วยกัน
คัดเลือกพ่อดีเด่น แม่ดีเด่นของแต่ละชุมชน เพื่อรับโล่เกียรติยศจากนายกเทศมนตรี และผู้นําชุมชนพร้อม
บุตรหลานของพ่อ แม่ ดีเด่น ร่วมแสดงความยินดีและรับประทานอาหารร่วมกัน
(แม่ดีเด่นชุมชนละ 1 คน พ่อดีเด่นชุมชนละ 1 คน)
- เทศบาลสนับสนุนงบประมาณ โดยให้กองส่งเสริมวัฒนธรรมดําเนินการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
มีส่วนร่วม มีเอกสารเชิญชวนเข้าร่วมงานและแจ้งเชิญประชุม เพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงและสงกรานต์ อาทิ ชุมชนในเขต หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดขบวนแห่ลอยกระทง
และสงกรานต์
- ผู้นําชุมชนทุกชุมชนเข้าร่วมสัมมนาฯ เรียนรู้กระบวนการจัดทําแผนที่ถูกต้องและรับความรู้
เรื่องการทําบัญชีครัวเรือนตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (เป็นโครงการที่เทศบาลทําต่อเนื่องทุกปี
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นําชุมชน)

2. การประชาคมแผนพัฒนา
เทศบาล / แผนยุทธศาสตร์

- ประชาชนใน 4 เขตเลือกตั้งออกมาร่วมทําประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหา
ความต้องการ เพื่อบรรจุในแผนฯ การทําประชาคมได้มีเอกสารแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ และประชาคม
เขตละ 1 ครั้ง

3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เอดส์ / เบี้ยความพิการ

ผู้สูงอายุ - การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประชาชนช่วย
ประชาสัมพันธ์ในชุมชนของตน โดยช่วยแจกเอกสารถึงทุกครัวเรือนและช่วยอํานวยความสะดวก
แก่ผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียนในชุมชนต่างๆ ที่เทศบาลออกไปบริการรับจดทะเบียนในชุมชน

๒๕
ตารางที่ 12 (ต่อ)
กิจกรรมการมีส่วนร่วม

รูปแบบ / แนวทางการมีส่วนร่วม
จํานวน 8,031 ราย (ในเขตเทศบาลนครนครปฐม มีผู้สูงอายุ จํานวน 10,026 ราย มาขึ้น
ทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วน จํานวน 8,031 ราย ปิดประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้ว)
เอดส์
- เทศบาลตั้งงบประมาณเอง จํานวน 59 ราย รับการสนับสนุนจากจังหวัด 3 ราย
คนพิการ - รับการสนับสนุนจากจังหวัด 9 ราย
- การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการตามนโยบายของรัฐบาล จํานวน 834 ราย

4. สายตรวจชุมชน (ตามโครงการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในชุมชน)

- เทศบาลตั้งงบประมาณเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชนช่วยกันคัดเลือกผู้ที่เห็นสมควรเข้ามาเป็น
สายตรวจ เพื่อทําหน้าที่ลาดตระเวนระแวดระวังภัยและประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติงาน
ระหว่าง 20.00 – 04.00 น.
(มีจํานวน 44 นาย 35 ชุมชน)

5. เจ้าหน้าที่รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน
(ตามโครงการชุมชนน่าอยู่อาศัย ไม้ดอกไม้ใบ
งามตา ปวงประชารู้รักสามัคคี)

- เทศบาลตั้งงบประมาณเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน คัดเลือกคนในชุมชนมาทําหน้าที่รักษา
ความสะอาดในชุมชนเป็นการกระจายรายได้และสร้างความสามัคคีในชุมชน (จํานวน 75 คน ใน 43 ชุมชน
ที่เทศบาลขยายเขตออกไปเมื่อปีพ.ศ. 2534)

6. ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลร่วมทําหน้าที่
จดหน่วยน้ําประปา เก็บค่าน้ําประปา และเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

- ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลร่วมทําหน้าที่จดหน่วยน้ําประปาจากมิเตอร์ผู้ใช้น้ําประปา โดยได้รับ
ค่าตอบแทน 5 บาทต่อผู้ใช้น้ํา 1 ราย
- ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 80 คน ร่วมทําหน้าที่เก็บเงินค่าน้ําประปา โดยได้รับค่าตอบแทน
5 บาทต่อใบเสร็จค่าน้ําประปา 1 ฉบับ
- ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 72 คน (ยกเว้น 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านหลังวัง
ชุมชนหลังโรงพยาบาล และชุมชนครอบครัวตํารวจภูธร) ร่วมทําหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาล โดยได้รับค่าตอบแทน 5 บาท ต่อใบเสร็จ 1 ฉบับ

๒๖
ตารางที่ 12 (ต่อ)
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
7. ผู้นําการออกกําลังกายชุมชน

รูปแบบ / แนวทางการมีส่วนร่วม
- เทศบาล ให้ชุมชนคัดเลือกผู้ที่เห็นสมควรเป็นผู้นําการออกกําลังกาย สําหรับการออกกําลังกายกลางแจ้ง
แบบแอโรบิค จํานวน 15 ชุมชน และจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้นําเหล่านั้น

8. อบรมผู้แทนชุมชน 75 ชุมชน

- เทศบาลสนับสนุนงบประมาณ โดยให้กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ จัดอบรมผู้แทน 75 ชุมชน เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้และการดูแลเครื่องออกกําลังกาย

ด้านการศึกษา
1. เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีอํานาจหน้าที่ ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาของแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยมีหน้าที่
กํากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการสถานศึกษา

2. เป็นคณะกรรมการจัดทํากรอบหลักสูตร
ท้องถิ่น

มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของ รัฐบาล เทศบาล ข้อมูลสารสนเทศของ
ท้องถิ่น ปัญหาและสิ่งที่ควรพัฒนา และจุดเน้นสถานศึกษา และจัดทํากรอบหลักสูตรท้องถิ่น
สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม

3. เป็นคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษา

มีหน้าที่คือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิด้านการจัดการศึกษา

4. เป็นวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน

เป็นวิทยากรเรื่องอาหาร- ขนม, ความปลอดภัย, การปฐมพยาบาล ฯลฯ

5. เป็นคณะกรรมการร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง

มีหน้าที่ดําเนินการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 (6)

๒๗
ตารางที่ 12 (ต่อ)
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
6. เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

รูปแบบ / แนวทางการมีส่วนร่วม
มีหน้าที่กํากับดูแลการบริหารงานของศูนย์ฯ

7. การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

เป็นนโยบายของรัฐบาล ให้องค์กรของรัฐทุกภาคส่วนร่วมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจําทุกปี
โดยเชิญชวนภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานได้รับความสนุกสาน
และได้รับของแจกโดยทั่วกัน

5.3 การส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์
เทศบาลจัดงบประมาณปีละ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสําหรับผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งมีการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านต่างๆ ด้วย
6. ด้านการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
6.1 ศาสนา
ชุมชนเทศบาลนครนครปฐม ประกอบไปด้วยคนไทยที่มีเชื้อสายบรรพบุรุษเชื้อชาติต่างๆ กัน เช่น ไทย จีน มอญ ลาว แขก ฝรั่ง และอื่นๆ อยู่
อาศัยกันเป็นกลุ่มก้อนมีความเชื่อและนับถือศาสนาต่างกันไป ที่สําคัญและมีประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม นับถือมากที่สุดคือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ
98.49 ของจํานวนประชากรทั้งหมด รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1.49 และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.02
ศาสนสถาน
ในเขตเทศบาลนครนครปฐม มีศาสนสถานสําหรับการประกอบการศาสนกิจ พิธีกรรม และเป็นที่พํานักของผู้สอนศาสนา ดังนี้
พุทธศาสนา
1. วัดต่างๆ รวม 8 วัด คือ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร วัดไผ่ล้อม วัดพระประโทณเจดีย์ วัดห้วยจระเข้ วัดพระงาม วัดเสนหา วัดไร่
เกาะต้นสําโรง และวัตรทรงธรรมกัลยาณี
2. สถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน เช่นโรงเจเหงียนเต่าตั๋วปุนเท่ากง โรงเจซอย 1 โรงเจวัดพระงาม ศาลเจ้าม้าดํา ศาลเจ้าต้นแจง เป็นต้น

๒๘
คริสต์ศาสนา
1. ศาสนสถานทางคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก 1 แห่ง คือ วัดคาทอลิกพระคริสต์กษัตริย์ ถนนราชดําเนิน (ต้นสน)
2. ศาสนสถานทางคริสต์ นิกายโปรเตสแตนด์ 2 แห่ง คือ คริสต์จักรจีนนครปฐม ในบริเวณโรงเรียนสว่างวิทยา และบริเวณโรงเรียนบํารุงวิทยา
ศาสนาอิสลาม
ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม มีอยู่แห่งเดียว คือ มัสยิดปากีสถาน (ปาทาน) ประเทศไทย จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ที่ชุมชนซอย 7 ตําบลพระปฐมเจดีย์
6.2 ประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนเทศบาลนครนครปฐมเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีการสะสมวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบัน เกิดเป็น
งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สําคัญ ดังนี้
1. งานมหาธีรราชเจ้ารําลึก จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 9 มกราคม ของทุกปี เพื่อรําลึกพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวนครปฐม กิจกรรมเด่น กิจกรรมค่ายลูกเสือหลวง การประกวดสุนัข การออกร้านสินค้าต่างๆ และมหรสพอื่นๆ
2. งานเทศกาลอาหารและผลไม้ ประมาณปลายเดือนมกราคม–ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี มีการจัดประกวดและชิมผลไม้ การแสดงผลผลิต
ทางการเกษตร การจัดนิทรรศการความก้าวหน้าทางการเกษตร การแสดงสินค้าจากโรงงานต่างๆ
3. งานประเพณีสงกรานต์ (ถนนต้นสน) ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี มีการจัดตกแต่งขบวนแห่ พระร่วงน้อย นางสงกรานต์และขบวน
ของหน่วยงานต่างๆ พิธีสรงน้ําพระร่วงน้อย พิธีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ และวันที่ 16 เมษายน จัดการละเล่นรื่นเริงสาดน้ําสงกรานต์ “ถนนสายสงกรานต์” บริเวณถนน
ราชดําเนิน (ต้นสน)
4. งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประมาณกลางเดือนสิบสองของทุกปี ประชาชนทั่วไป ทั้งในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวงานนมัสการ
องค์พระปฐมเจดีย์ กราบพระร่วงโรจนฤทธิ์ และพระบรมสารีริกธาตุ ทําบุญ ปิดทอง ไหว้พระ เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ชมการออกร้านสินค้าและมหรสพ
ต่างๆ
5. งานประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี มีกิจกรรมขบวนแห่กระทงและนางนพมาศ จัดประกวดกระทง โคมแขวน
ประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงแห่เรือ การจุดพลุดอกไม้ไฟ และมหรสพต่างๆ มากมาย
6. งานเทศกาลกินเจ วันขึ้น 1 ค่ําเดือน 9 ถึง 10 ค่ําเดือน 9 ตามปฏิทินจีน คือประมาณเดือนตุลาคม เป็นการบําเพ็ญศีลภาวนาอุทิศส่วน
กุศลให้กับสัตว์ต่างๆ ที่ถูกฆ่าและเบียดเบียนชีวิตเป็นอาหารให้กับมนุษย์
7. ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พ ระปฐมเจดีย์ ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ เกิดขึ้นจากความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่าการถวายสิ่งของ
เครื่องใช้แด่พระภิกษุสงฆ์จะได้บุญกุศล โดยเฉพาะการถวายผ้ากาสาวพัสตร์ ปัจจุบันการแห่ผ้าห่มองค์พระจะทําในวันเปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ก่อนทําพิธีเปิดงาน
8. งานเทศกาลกฐิน นับหลังจากวันออกพรรษาเป็นเวลา 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 หรือ
จําง่ายๆ ว่าตั้งแต่วันตักบาตรเทโวจนถึงวันลอยกระทง เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า “เทศกาลกฐิน” การทอดกฐินถือเป็นการทําบุญพิเศษที่ทําได้เพียงปีละครั้ง และต้องอยู่

๒๙
ภายในกําหนดเวลาหนึ่งเดือนตามพุทธบัญญัติอานิสงส์ การทอดกฐินมีหลายประการ ทั้งทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา หรือการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม เป็นการสร้าง
กุศลจิตแก่ผู้ทําบุญด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ยังก่อให้เกิดความสามัคคี เพราะเป็นการร่วมมือกันทําคุณงามความดี
9. ถนนคนเดิน “ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครนครปฐมร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม ซึ่งถนนดังกล่าว
จะปิดการจราจรบริเวณถนนริมคลองเจดีย์บูชาหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม ความยาวประมาณ 300 เมตร ไม่ให้ยานพาหนะผ่าน เฉพาะวันเสาร์ และวัน
อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. สําหรับพ่อค้าแม่ค้า นําสินค้าหลากชนิดมาวางขาย เช่น ผ้าทอ เครื่องเงิน ภาพเขียน ผลิตภัณฑ์จากชุมชน อาหาร
การกิน เช่น ขนมครก ขนมเบื้อง ผัดไท หมูย่าง น้ําผลไม้ ขนมหวานต่างๆ ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม สายนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ และคน
ต่างจังหวัดจะหลั่งไหลมาในอนาคต เพราะการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และเป็นทางผ่านของถนนสายเพชรเกษม ซึ่งเป็นถนนสายหลักจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดภาคใต้
(ที่มา : กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลนครนครปฐม เดือนกุมภาพันธ์ 2556)

7. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตารางที่ 13 แสดงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภท
ศูนย์บริการดับเพลิง
บุคลากร
กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ม.ค. 54 – ม.ค. 55)
รถยนต์ดับเพลิง
รถบรรทุกน้ํา
รถยนต์บันไดเลื่อนอัตโนมัติ
รถยนต์หอน้ํา บันไดเลื่อนอัตโนมัติ
รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์
เครื่องยนต์ดับเพลิงชนิดหาบหาม
รถตรวจการณ์
รถจักรยานยนต์

จํานวน
2 แห่ง
37 คน
720 ครั้ง
6 คัน
6 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
3 เครื่อง
1 คัน
1 คัน

๓๐
7.2 การรักษาความสงบและสร้างความปลอดภัย
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจออกสอดส่อง เพื่อรักษาความสงบและความมั่นคงในการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผง ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การควบคุมตรวจสอบ และดําเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2. จัดสายตรวจชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสนับสนุนชุดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
3. ประสานงานและสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์เฉพาะด้านจราจรให้กับสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม เป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่อง
(ที่มา : สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม เดือนมกราคม 2556)

7.3 การจราจร
การจัดระบบการจราจรในเขตเทศบาล มีทั้งการควบคุมด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร ทั้งที่เป็นสัญญาณไฟจราจรแบบเสาโค้ง เสาตั้งตรง และแบบไฟ
เตือน มีการแสดงตัวเลขบอกเวลา การควบคุมทิศทางการจราจรที่ทางแยก มีการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดที่สําคัญ พร้อมทั้งได้สร้างสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยสําหรับผู้เดินทางเท้า ทางม้าลาย
(ที่มา : สํานักการช่าง เทศบาลนครนครปฐม เดือนมกราคม 2556)

8. ด้านการเมือง และการบริหาร
8.1 สภาเทศบาล
สภาเทศบาล ทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล แบ่งเป็น 4 เขตๆ ละ 6 คน รวม 24 คน ประกอบด้วย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประกอบด้วย
1. นายสุนทร แก้วพิจิตร
2. นพ.ชัชวาล ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
3. นายนายขวัญชัย เจรียงประเสริฐ
4. นายไพศาล สุสันฐิตานนท์
5. นายทวีศักดิ์ จองกาญจนา
6. นายวรรณ ดิลกวรโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประกอบด้วย
1. นายสมมาตร บุญวีระ
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2. นายสมเกียรติ ตะกรุดแก้ว
3. นายรัฐพล ไหลธนานนท์
4. น.พ.ทรงชัย ศรีโรจนกุล
5. นางกนกวลี แก้วพิจิตร
6. นายอุดม คณาปราชญ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ประกอบด้วย
1. พ.ต.อ.สมชาย โพธิ์เย็น
2. นายสุกรี นิโครธางกูร
3. นายไพฑูรย์ ตุงคเศรวงศ์
4. นายนุกูล สิริสุวรรณ์
5. นายปราโมทย์ อัครเอกจิตต์
6. นายชัยยันต์ ดีพุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ประกอบด้วย
1. นายสรายุทธ พลอยนําพล
2. นายประมวล ลาภเจริญวงศ์
3. นายสุพจน์ เลาห์ภูติ
4. นายฐิติพล พิชัยยุทธ
5. นายณัฏฐชัย จิรพัฒนานันท์
6. พ.ต.ท.ศิริ สุขกลึงมี
คณะกรรมการประจําสภา แบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้
1. คณะกรรมการสามัญ
2. คณะกรรมการวิสามัญ
สภาเทศบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภา จํานวน 2 ชุด ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
2. คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
สภาเทศบาลอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภาเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ
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โครงสร้างเทศบาล
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย นับว่าเป็นองค์กรที่เป็นทางการ มีโครงสร้างที่ชัดเจน ดังนี้

เทศบาลนครนครปฐม

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายบริหาร

สภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล
สถานธนานุบาล
รองปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สํานักปลัด

สํานักการคลัง

กองวิชาการและแผนงาน

สํานักการช่าง
กองการประปา

สํานักการสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม

สํานักการศึกษา

กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

๓๓
8.2 การบริหารงานฝ่ายประจํา
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลนครนครปฐม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน เป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย มีรองนายกเทศมนตรี
4 คน เป็นผู้ช่วย มีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 4 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน ส่วนฝ่ายปฏิบัติงานประจํามีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นฝ่ายปฏิบัติ ตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กําหนด โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็นส่วน
ต่างๆ 11 ส่วน ได้แก่
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. สํานักการศึกษา
3. สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. สํานักการช่าง
5. สํานักการคลัง
6. กองสวัสดิการสังคม
7. กองวิชาการและแผนงาน
8. กองการประปา
9. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
11. สถานธนานุบาล จํานวน 3 แห่ง

๓๔
อัตรากําลัง
ตารางที่ 14 แสดงอัตรากําลังพนักงานเทศบาล
สํานัก/กอง

พนักงานเทศบาล
41
25
24
26
38
11
18
20
14
1
463
18
699

1. สํานักปลัดเทศบาล
2. สํานักการช่าง
3. สํานักการคลัง
4. สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. สํานักการศึกษา
6. กองวิชาการและแผนงาน
7. กองสวัสดิการสังคม
8. กองการประปา
9. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
11. พนักงานครูในสังกัดสถานศึกษา
12. พนักงานในสังกัดสถานธนานุบาล
รวมทั้งสิ้น

ลูกจ้างประจํา
6
12
2
30
1
3
2
10
66

พนักงานจ้าง
40
77
24
189
89
4
6
64
12
106
596

รวมทั้งสิ้น
87
114
50
245
128
15
24
87
28
1
579
18
1,361

(ที่มา : สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม เดือนพฤษภาคม 2556)

9. ด้านการคลังและงบประมาณ
ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ของเทศบาลนครนครปฐม ย้อนหลัง 3 ปี
รายการ
รายรับจริง (บาท)
รายจ่ายจริง (บาท)

ปี 2553
742,692,704.65
695,216,923.73

(ที่มา : สํานักการคลัง เทศบาลนครนครปฐม เดือนกุมภาพันธ์ 2556)

ปี 2554
691,801,760.09
656,285,904.36

ปี ๒๕๕5
824,533,473.04
776,840,869.32

๓๕
การดําเนินกิจการพาณิชย์ของเทศบาลนครนครปฐม
เทศบาลนครนครปฐม มีการดําเนินกิจการพาณิชย์อยู่ 2 ประเภท คือ กิจการประปา 1 แห่ง และสถานธนานุบาล 3 แห่ง สรุปรายรับ – รายจ่าย
ย้อนหลัง 3 ปี ของกิจการเทศบาลพาณิชย์ ดังนี้
ตารางที่ 16 แสดงรายรับ – รายจ่าย ของกองการประปา ย้อนหลัง 3 ปี
รายการ
รายรับจริง (บาท)
รายจ่ายจริง (บาท)

ปี 2553
107,070,892.68
100,457,417.68

ปี 2554
94,296,367.18
92,179,509.29

ปี 2555
124,192,898.18
120,325,560.60

ปี 2554

ปี 2555

23,385,296.94

24,530,140.02

4,886,089.94
5,002,201.87

5,607,225.59
5,549,762.10

ปี 2554
14,130,450.21
5,189,517.04
2,729,233.09

ปี 2555
14,180,661.69
5,291,727.75
2,682,279.95

ปี 2554
7,843,562.88
3,069,732.82
1,432,149.02

ปี 2555
9,195,581.83
3,979,542.66
1,564,811.75

ตารางที่ 17 แสดงรายรับ – รายจ่าย ของสถานธนานุบาล 1 ย้อนหลัง 3 ปี
รายการ
รายรับจริง (บาท)
รายจ่ายจริง (บาท)
อุดหนุนให้กับเทศบาล

ปี 2553
21,274,503.29
4,600,497.05
4,860,456.13

ตารางที่ 18 แสดงรายรับ – รายจ่าย ของสถานธนานุบาล 2 ย้อนหลัง 3 ปี
รายการ
รายรับจริง (บาท)
รายจ่ายจริง (บาท)
อุดหนุนให้กับเทศบาล

ปี 2553
12,824,846.32
4,852,408.85
2,100,419.43

ตารางที่ 19 แสดงรายรับ – รายจ่าย ของสถานธนานุบาล 3 ย้อนหลัง 3 ปี
รายการ
รายรับจริง (บาท)
รายจ่ายจริง (บาท)
อุดหนุนให้กับเทศบาล

ปี 2553
6,792,695.41
3,022,334.06
919,298.40

๓๖

10. ด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ
10.1 การพาณิชยกรรมและการบริการ
ในเขตเทศบาลนครนครปฐม เป็นแหล่งที่นักลงทุนได้ให้ความสําคัญและสามารถที่ทํากําไรต่อธุรกิจ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพมหานคร และเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบด้านอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
10.2 ข้อมูลพื้นฐานด้านแหล่งพาณิชยกรรม
ตารางที่ 20 แสดงข้อมูลพื้นฐานด้านแหล่งพาณิชยกรรม
ด้านพาณิชยกรรม
สถานประกอบการ
สถานีบริการน้ํามัน
ห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่
ตลาดกลางขายผลผลิตทางการเกษตร
ตลาดสด (ประเภทที่ 1)

จํานวน
13 แห่ง
3 แห่ง
1 แห่ง
6 แห่ง

ด้านบริการ
สถานประกอบการ
โรงแรม
โรงภาพยนตร์
สถานีขนส่ง
ร้านเสริมสวย
สถานบริการเริงรมย์ (ที่มีใบอนุญาต เช่น การแสดงดนตรี เต้นรํา
รําวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ
ผู้ประกอบการโต๊ะจีน
ร้านอาหาร, ร้านขายของชํา, ร้านแผงลอย

จํานวน
15 แห่ง
4 แห่ง
1 แห่ง
230 ร้าน
32 แห่ง
24 ราย
1,038 ร้าน

( ที่มา : สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครปฐม เดือนมกราคม 2556)

11. แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลนครนครปฐม มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นแหล่งสําคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และโบราณคดี ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ดังนี้
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอก มีสถานที่สําคัญที่น่าสนใจ เช่น องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เป็ นที่ ประดิ ษฐานพระบรมสารี ริก ธาตุ ของพระพุ ท ธเจ้ า พระร่ วงโรจนฤทธิ์ เป็ นพระพุ ท ธรู ปศั กดิ์ สิ ท ธิ์ คู่ บ้า นคู่เ มื องนครปฐม ที่ ฐานพระเป็น ที่ บรรจุ พระบรมอั ฐิ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธสิหิงค์จําลอง พระพุทธชินราช พระพุทธมหาวชิรมารวิชัย พระศิลาขาว พระพุทธรูปปางต่างๆ
ซุ้มระฆัง ต้นไม้สําคัญในพุทธประวัติ เช่น ไม้ราชายตนะ ไม้นิโครธ ไม้มุจลินท์ ไม้ชมพู ไม้อัมพวา ไม้พหูปุตนิโครธ และไม้ศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเพาะจากเมล็ด ต้นโพธิ์พุทธคยา

๓๗
จิตกรรมฝาผนังในพระวิหารคต พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ องค์พระปฐมเจดีย์ ตลาดกลางคืน มีร้านค้าจํานวนมากจําหน่ายอาหารรสชาติอร่อย
ราคาถูก ล้วนเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม เช่น ไอศกรีมลอยฟ้า บัวลอยแต้จิ๋ว ช่วงเวลา 18.00 - 23.00 น. เป็นช่วงที่ตลาดคึกคัก
พระราชวังสนามจันทร์ เดิมเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาสักการะองค์พระปฐมเจดีย์
และเพื่อประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ นอกจากนั้นยังทรงใช้เป็นสถานที่สําหรับซ้อมรบเสือป่า ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสํานักพระราชวัง พระราชวังสนามจันทร์
ประกอบด้วยพระที่นั่งและพระตําหนักต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามคล้องจองกันดังต่อไปนี้
พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี พระที่นั่งวัชรีรมยา พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ ประสาทศรีวิไชย เทวาลัยคเณศร์ ศาลาธรรมเทศน์โอฬาร พระที่นั่งปฏิหาริย์ทัศไนย
พระตําหนักชาลีมงคลอาสน์ พระตําหนักมารีราชรัตบัลลังก์ พระตําหนักทับแก้ว พระตําหนักทับขวัญ นอกจากพระที่นั่งและพระตําหนักต่างๆ แล้ว ยังมีสิ่งก่อสร้าง
สําคัญอื่นๆอีก ได้แก่ สถานที่ต่างๆ เรือน ถนน และสะพาน ประกอบด้วย ศาลาลงสรง โรงละคร สถานีรถไฟสนามจันทร์ เรือนแพ เก๋งรถไฟ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อนุสาวรีย์ย่าเหล ทับเจริญ เรือนพระธเนศวร เรือนพระคฤหบดี เรือนพระเอกทันต์ เรือนพระกรรติเกยะ เรือนพระนนทิการ
เรือนพระนนทิเสน เรือนสุภรักษ์ เรือนชาวที่ คลังแสง เรือนที่พักราชองครักษ์ เรือนที่พักพระตํารวจหลวง เรือนพระธรณี เรือนพระสุรภี เรือนพระบรมพระกรรมสักขี
เรือนพระอัศวิน ถนนราชดําริห์ ถนนราชดําเนิน ถนนหน้าพระลานขวา ถนนหน้าพระลานซ้าย สะพานรามประเวศน์ สะพานนเรศวร์จรลี สะพานจักรียาตรา
สะพานสุนทรถวาย
วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ตั้งอยู่ภายในวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นสามัญชนิดวรวิหาร ริมถนนเพชรเกษม ตําบล
พระประโทน เป็นเนินโบราณสถานขนาดใหญ่ มีอายุร่วมสมัยกับพระปฐมเจดีย์ ความสูงประมาณ 50 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 60 เมตร จากภาพถ่าย
ทางอากาศ พบว่า พระประโทณเจดีย์ตั้งอยู่กลางเมืองโบราณนครปฐม ซึ่งแสดงถึงความสําคัญของพระเจดีย์องค์นี้ นอกจากนี้ ยังถือกันว่าที่น่ีเป็นที่บรรจุทะนานทอง
ที่ใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเจดีย์จุลประโทน ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพระประโทณเจดีย์ โดยตั้งอยู่ด้านหลังวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เดิมชาวบ้าน
เรียกว่า เนินหิน เพราะในอดีตบริเวณดังกล่าวมีซากเนินอิฐหินกระจายอยู่ทั่วไป มีอายุร่วมสมัยกับพระปฐมเจดีย์ นักวิชาการได้สันนิษฐานรูปแบบองค์เจดีย์จุลประโทนว่า
ส่วนบนขององค์เจดีย์น่าจะมีลักษณะเช่นเดียวกับรัตนเจดีย์ ที่วัดกู่กุด จังหวัดลําพูน
วัดไผ่ล้อม เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อพระอาจารย์พูล
ได้รับการแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. 2492 ได้พัฒนาวัด สร้างเสนาสนะให้มีความเจริญทางถาวรวัตถุมากมายหลายประการ อาทิ สร้างอุโบสถ
ศาลาการเปรียญ โรงเรียนปริยัติธรรม โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ฯลฯ ปัจจุบันลูกศิษย์และนักท่องเที่ยว จะเข้านมัสการพระพุทธรูปภายในโบสถ์อันสวยงาม และนมัสการรูปปั้น
ของหลวงพ่อพูลและร่างของท่านในโลงแก้ว เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคล
วัดพระงาม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 45 ถนนหน้าโรงไฟฟ้า ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
มีเนื้อที่ทั้งหมด 44 ไร่ 48 ตารางวา สถานที่ตั้งของวัดอยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 500 เมตร เดิมวัดพระงาม เป็นวัด
ราษฎร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดพระงามเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2539 ภายในวัดมีซากเจดีย์

๓๘
ขนาดใหญ่ที่คาดว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างสมัยทวารวดีในศตวรรษที่ 11 หรือ 12 ถึงศตวรรษที่ 16 เช่นเดียวกับองค์พระปฐมเจดีย์ พระปรางค์วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
และที่วัดทุ่งพระเมรุ
วัดเสนหา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 588 ถนนรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 7 ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ประมาณ 36 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2452 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2462 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 2 เส้น ยาว 3 เส้น ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2487
หมู่บ้านข้าวหลาม ของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวหลาม เป็นขนมพื้นเมือง ที่ชาวหมู่บ้านพระงามนิยมทําข้าวหลาม เป็น
อาชีพ จําหน่ายเป็นสินค้าของจังหวัด ซึ่งทํากันมานานหลายชั่วอายุคนแล้วจนเป็นที่รู้จักของผู้มาท่องเที่ยวทั่วไป จึงนับว่าข้าวหลามเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัด
ที่หมู่บ้านข้าวหลามพระงาม ผู้มาเยี่ยมชมจะได้เห็นวิธีการทําเริ่มจากการคัดเลือกไม้ไผ่ ตัดกระบอกไม้ไผ่ อุดปากกระบอกไม้ไผ่ด้วยใบตองแห้ง ที่ทําเป็นจุก ไว้ป้องกัน
ตัวแมลงเข้าไป ต่อไปเป็นขั้นตอนแช่ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ปรุงรสหยอดลงในกระบอก พักไว้ แล้วนําข้าวหลามมาเผาไฟส่งกลิ่นหอมอบอวลชวนรับประทานอย่างยิ่ง
ถนนคนเดิน “ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครนครปฐมร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม ซึ่งถนนดังกล่าว
จะปิดการจราจรบริเวณถนนริมคลองเจดีย์บูชาหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม ความยาวประมาณ 300 เมตร ไม่ให้ยานพาหนะผ่าน เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. สําหรับพ่อค้าแม่ค้า นําสินค้าหลากชนิดมาวางขาย เช่น ผ้าทอ เครื่องเงิน ภาพเขียน ผลิตภัณฑ์จากชุมชน อาหารการกิน เช่น
ขนมครก ขนมเบื้อง ผัดไท หมูย่าง น้ําผลไม้ ขนมหวานต่างๆ ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐมสายนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ และคนต่างจังหวัด
จะหลั่งไหลมาในอนาคต เพราะการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และเป็นทางผ่านของถนนสายเพชรเกษม ซึ่งเป็นถนนสายหลักจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดภาคใต้
( ที่มา : กองส่งเสริมวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เทศบาลนครนครปฐม เดือนมกราคม 2556)

