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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครปฐม 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครนครปฐม 

(พ.ศ.25๖๖ – 25๗๐) 
 

...................................... 
 
ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

     1.  ด้านกายภาพ 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
เทศบาลนครนครปฐม  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  อยู่ห่างจาก

กรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี 51 กิโลเมตร     
และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร 

เทศบาลนครนครปฐมเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล
ตามหัวเมือง รัตนโกสินทร์ศก 127   เมื่อปี  พ.ศ.2453  มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบในขณะจัดตั้งประมาณ 
5.28  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพ้ืนที่ในตำบลพระปฐมเจดีย์ทั้งตำบล ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติ  
จัดระเบียบเทศบาล พ .ศ.2476  แล้วจึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครปฐม  พ .ศ .2478  
ประกาศเมื่อวันที่ 7  ธันวาคม   พ.ศ.2478  (ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52  หน้า  1666  ลงวันที่  10  
ธันวาคม  2478)  และมีการยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม  พ.ศ. 2542  (ให้ไว้ ณ วันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.2542  เป็นปีที่ 54  ในรัชกาลที่ 9) 
         ปัจจุบันเทศบาลนครนครปฐม  มีพ้ืนที่  19.85  ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 
12,406.25 ไร่ (ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครปฐม  พ .ศ. 2534  ประกาศใน     
ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  108  ตอนที่  211  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2534)  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 

   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลนครปฐม  และตำบลบ่อพลับ   
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลพระประโทน  และตำบลธรรมศาลา  
   ทิศใต้   ติดต่อกับ ตำบลห้วยจระเข้  ตำบลสนามจันทร์ 
       และตำบลบางแขม 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลลำพยา  และตำบลหนองปากโลง 
 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครปฐม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  แผนที่เขตเทศบาลนครนครปฐม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครปฐม 
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
                 ภูมิประเทศของเทศบาลนครนครปฐม  โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำจากคลองเจดีย์บูชา 
และคลองชลประทานไหลผ่าน ความสูงของพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 2 - 10 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 
 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
         ลักษณะอากาศขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิดคือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว 
ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเล
และมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทำให้มีฝนตกทั่วไป  สำหรับฤดูกาลพิจารณาตามลักษณะ   
ลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัดนครปฐมออกเป็น 3 ฤด ูดังนี้  
     -  ฤดู หนาว  เริ่ ม ตั้ งแต่ กลางเดื อนตุ ล าคมถึ งกลางเดื อนกุมภ าพั น ธ์   ซึ่ ง เป็ นฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดนครปฐมอยู่ในภาคกลางอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีอากาศ
หนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว  โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปและเดือนที่
มีอากาศหนาวที่สุดคือเดือนธันวาคม  
     -  ฤดูร้อน เริ่มเม่ือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มี
อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากท่ีสุดในรอบปี  
     -  ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมา     
พาดผ่านบริเวณภาคกลาง ทำให้มีฝนตกชุกข้ึนตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเดือนที่มีฝนตกชุกมาก
ที่สุด  ในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงคือเดือนกันยายน 

 

1.4  ลักษณะของดิน 
         ลักษณะของดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทราย  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ       
เหมาะสำหรับการเกษตรกรรม 
 

     2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 

        เทศบาลนครนครปฐม มีเขตการปกครองครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของหมู่บ้านและตำบลต่างๆ  
ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม  ได้แก ่

 1.  ตำบลพระปฐมเจดีย์ (ท้ังตำบล  พื้นที่เขตเทศบาลเดิม  5.28  ตารางกิโลเมตร) 
   2.  ตำบลนครปฐม  หมู่ที่  5  7  8  9 
   3.  ตำบลบ่อพลับ  หมู่ที่  1  3  4  5  8  9 
   4.  ตำบลพระประโทน  หมู่ที่  1  2  4  6  7  8  9 
   5.  ตำบลห้วยจรเข้  หมู่ที ่ 1  2  4  6  7 

 6.  ตำบลสนามจันทร์  หมู่ที่  1  2  3  6 
 7.  ตำบลบางแขม  หมู่ที่  9 
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    8.  ตำบลลำพยา  หมู่ที่  1  2  3 
    9.  ตำบลหนองปากโลง  หมู่ที่ 5 
    (หมู่บ้านที่ขีดเส้นใต้  คือ  หมู่บ้านที่เข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมู่บ้าน) 
 

       ปัจจุบันเทศบาลนครนครปฐม มีการจัดตั้งชุมชน  จำนวน  77  ชุมชน  โดยแบ่งตามเขตการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล  4  เขต  ประกอบด้วย 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล  จำนวน  77  ชุมชน 

แยกตามเขตเลือกตั้ง  4  เขต 
 

ตารางที่ 1  แสดงรายชื่อชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม 
 

เขตเลือกตั้งที่  1 เขตเลือกตั้งที่  2 
1. ชุมชนพระงาม  2 1. ชุมชนหมู่บ้านนายปรีชา (ศาลเจ้าม้าดำ) 
2. ชุมชนพระงาม  3 2. ชุมชนทางหลวง 
3. ชุมชนหลังวัดใหญ ่ 3. ชุมชนรางน้ำเค็ม 
4. ชุมชนบ่อแตง 4. ชุมชนหมู่ 8 ต.นครปฐม 
5. ชุมชนตลาดโอเดียน 5. ชุมชนซอย 7 
6. ชุมชนราชวิถี 6. ชุมชนจตุรัสพัฒนา 
7. ชุมชนตลาดล่าง 7. ชุมชนวัดกลาง 
8. ชุมชนตลาดบน 8. ชุมชนบ้านในค่าย 
9. ชุมชนหลังศูนย์พัฒนาเด็ก 9. ชุมชนทหารบก 
10. ชุมชนข้างสมาคมแซ่ลิ้ม 10. ชุมชนสวนลำไย 
11. ชุมชนต้นสน 11. ชุมชนบ้านนาขุม 
12. ชุมชนเสนหา 12. ชุมชนหมู่บ้านประปานคร 
13. ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ 13. ชุมชน 80 ห้อง 
14. ชุมชนตรอกโรงธูป 14. ชุมชนเทศา – ทิพากร 
15. ชุมชนสระบัว 15. ชุมชนศาลเจ้าแม่ต้นแจง ซอย 6 
16. ชุมชนกั๋งบ๊วย  
17. ชุมชน 25 มกรา  
18. ชุมชนหลังโรงรับจำนำ 1  
19. ชุมชนพญาพาน  
20. ชุมชนริมคลองวัดพระงาม  
21. ชุมชนครอบครัว โรงเรียนตำรวจภูธร 7  
22. ชุมชนบ้านหลังวัง  
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
 

เขตเลือกตั้งท่ี  3 เขตเลือกตั้งท่ี  4 
1. ชุมชนสนามจันทร์ (ซอยยาสุข) 1. ชุมชนบ้านมอญ 
2. ชุมชนสามตำบล 2. ชุมชนคตกฤช 
3. ชุมชนสวนตะไคร้ 3. ชุมชนบ้านไผ่เตย 
4. ชุมชนบ้านลำพยา 4. ชุมชนบ้านมะขามแถว 
5. ชุมชนสุขสวสัดิ์ 5. ชุมชนซอยโรงคราม 
6. ชุมชนหมู่บ้านโชติระว ี 6. ชุมชนสวนอนันต์ (ซอย 99) 
7. ชุมชนจันทรคามพิทักษ์ 7. ชุมชนบ้านสวนหมาก 
8. ชุมชนชมพูนิเวศน์ 8. ชุมชนตรอกมะตูม 
9. ชุมชนลาดปลาเค้า 9. ชุมชนวัดไร่เกาะต้นสำโรง 
10. ชุมชนราชมรรคานอก 10. ชุมชนพระประโทน 
11. ชุมชนร่มโพธิ์ทอง 11. ชุมชนบัวหลวงปฐมพัฒนา 
12. ชุมชนภุชงค์วิลลา 12. ชุมชนหมู่ 2 พระประโทน 
13. ชุมชนหมู่บ้านชุมชนนครปฐม 13. ชุมชนท่าทราย 
14. ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 3 14. ชุมชนหว้ยจรเข้ – ถมทอง 
15. ชุมชนมาลัยแมนซอย 2 15. ชุมชนนวเขต 
16. ชุมชนทางเข้าโรงเรียนสิรินธร 16. ชุมชนหน้าวัดไผ่ล้อม 
17. ชุมชนข้างชุมสายโทรศัพท์ 17. ชุมชนซอยอยู่คง 
 18. ชุมชนปฐมธานี 
 19. ชุมชนพุทธรักษา 
 20. ชุมชนตลาดปฐมมงคล 
 21. ชุมชนตั้งศร ี
 22. ชุมชนหลังโรงพยาบาลนครปฐม 
 23. ชุมชนสระแก้ววิว – แกรนด์วิลเลจ 
  

 
 
   
 
 
 
 

ดวงตราเทศบาล 
  ดวงตราเทศบาล ประกอบด้วยลายกนกโค้งขึ้นเป็นครึ่งวงกลม  ระยะจากปลายถึงปลาย   
3.5 เซนติเมตร  ระหว่างกลางเป็นรูปองค์พระปฐมเจดีย์  มีรัศมีที่ยอดตรงกลางเหนือฐานรูปองค์พระมีเป็น    
รูปมงกุฎ  กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ใช้ภาพดวงตราประจำเทศบาลได้เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2501       
ตามหนังสือจังหวัดนครปฐม ที่ 3431/2501  ลงวันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2501 
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2.2  การเลือกตั้ง 

         เทศบาลนครนครปฐมได้กำหนดหน่วยเลือกตั้ง  โดยแบ่งตามเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล  4  เขต  จำนวน  103  หน่วย  ประกอบด้วย 

เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน  22 หน่วย 
         เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน   25 หน่วย 
         เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน   28 หน่วย 
         เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน    28 หน่วย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  แผนที่แสดงเขตเลือกตั้งเทศบาลนครนครปฐม 
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2.3  โครงสร้างทางการเมืองและการบริหารงานเทศบาล 
 

โครงสร้างทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
กำหนดให้เทศบาลประกอบด้วย  สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ในพ้ืนที่  ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี  จำนวนไม่เกิน 4 คน 
ฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 24 คน  ดังนี้ 

 

               ฝ่ายนิติบัญญัติ 
สภาเทศบาลทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ ในการตรวจสอบควบคุมการบริหารงานของ

ฝ่ายบริหาร หน้าที่ในการออกเทศบัญญัติ และหน้าที่ในการสะท้อนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ผ่านไป
ยังฝ่ายบริหาร ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้ง จำนวน 24 คน โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น     
4 เขต  แต่ละเขตมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ 6 คน โดยมีประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภา
เทศบาลเป็นผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติ 
               ฝ่ายบริหาร 

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลนครนครปฐม  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  1  คน         
รองนายกเทศมนตรี  3  คน  เป็นผู้ช่วย  มีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  2  คน  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  
2  คน  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการ  เทศบาลนครนครปฐมแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็นส่วนต่างๆ  ดังนี้ 

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

 

 

 

 



8 
 

   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครปฐม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 3  โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลนครนครปฐม 
 

ตารางที่ 2   แสดงอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 
สำนัก/กอง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวมท้ังสิ้น 

1. สำนักปลัดเทศบาล 54 3 56 113 
2. สำนักการช่าง 27 3 74 104 
3. สำนักการคลัง 22 - 30 52 
4. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 23 8 198 229 
5. สำนักการศึกษา 31 - 57 88 
6. กองวิชาการและแผนงาน 17 - 9 26 
7. กองสวัสดิการสังคม 20 - 7 27 
8. กองการประปา 16 - 73 89 
9. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และกีฬา 

10 - 14 24 

10. หน่วยตรวจสอบภายใน 1 - - 1 
11. พนักงานครูในสังกัดสถานศึกษา 420 6 168 594 
12. พนักงานสถานธนานุบาล 21 - - 21 

รวมท้ังสิ้น 662 20 686 1,368 

(ที่มา : สำนักปลัดเทศบาล)  

 

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลนครนครปฐม 

นายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รองปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน 

สำนักการช่าง 

กองการประปา 

สำนักการคลัง 

กองส่งเสริมวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

สถานธนานุบาล หน่วยตรวจสอบ(ภายใน)
ภายใน

สำนักการศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม 
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 3.  ประชากร 
 

       3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
 

      ประชากรในเขตเทศบาลนครนครปฐม  ตามสถิติทะเบียนราษฎร ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา           
(พ.ศ.2559 – 2563)  ดังนี้ 

ตารางที่ 3  แสดงจำนวนประชากรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  (พ.ศ.2559 – 2563) 

ปี พ.ศ. จำนวนประชากรชาย (คน) จำนวนประชากรหญิง (คน) รวม (คน) 

2559 36,486 41,165 77,651 

2560 36,323 40,662 76,985 

2561 35,814 40,141 75,955 

2562 35,081 39,365 74,446 

2563 34,445 38,308 72,753 
(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครปฐม) 
 

จำนวนประชากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  แผนภูมิแสดงจำนวนประชากรในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2559 – 2563) 
 

 ปัจจุบัน เทศบาลนครนครปฐมมีจำนวนประชากร  (ตามทะเบียนราษฎร)  72,617  คน              
(ชาย  34,616  คน  หญิง  38,001  คน)  และจำนวนครัวเรือน  37,585  ครัวเรือน 
 จำนวนประชากรดังกล่าวมานี้  เป็นประชากรที่อยู่ในทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลนครนครปฐม
เท่านั้น  ยั งมีประชากรแฝงอีกจำนวนหนึ่ งที่ เข้ามาประกอบอาชีพ  พักอาศัย และแรงงานต่างด้าว          

30000

32000

34000

36000

38000

40000

42000

ปี พ.ศ. 
2559

ปี พ.ศ. 
2560

ปี พ.ศ. 
2561

ปี พ.ศ. 
2562

ปี พ.ศ. 
2563

จ ำนวนประชำกรชำย (คน)

จ ำนวนประชำกรหญิง (คน)
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รวมทั้งนักเรียน  นักศึกษา  ซึ่งไม่สามารถยืนยันตัวเลขที่แน่นอนได้ว่ามีจำนวนเท่าใด  ทำให้การวางแผนเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรเป็นไปค่อนข้างยาก  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม      
ขยะมูลฝอย  สาธารณูปโภค  จึงนับเป็นกลุ่มประชากรที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเมือง 
 

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
1)  ช่วงอายุ      0 – 20    ปี จำนวน  ชาย     9,600   คน   หญิง     8,954   คน 

     2)  ช่วงอายุ    21 – 40    ปี จำนวน  ชาย   10,223   คน   หญิง   9,718     คน 
3)  ช่วงอายุ    41 – 60    ปี จำนวน  ชาย     9,284   คน   หญิง   10,974   คน 

      4)  ช่วงอายุ    61 – 80    ปี จำนวน  ชาย     4,784   คน   หญิง     7,229   คน 
      5)  ช่วงอายุ    81 – 100  ปี จำนวน  ชาย        706   คน   หญิง     1,143   คน 
     6)  มากกว่า     100         ปี จำนวน  ชาย          19   คน    หญิง         19   คน 
(ที่มา :  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครปฐม  เดือน กรกฎาคม 2564) 
 

จำนวนประชากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 5  แผนภูมิแสดงจำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ 

 

4.  สภาพทางสังคม 
        4.1  การศึกษา 
    นโยบายทางด้านการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม  ดำเนินการจัดการศึกษาภายใต้การมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพมาตรฐานสากล เน้นให้
ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีค่านิยมที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานอนุรักษ์ค่านิยม
ความเป็นไทยของถิ่นและประเทศชาติ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดการศึกษา
ครบทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ประชาชนทุกคน
ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยต่อเนื่องถึงตลอดชีวิต ส่งผลให้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
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    การจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม  ได้ดำเนินการจัดระบบการศึกษาตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในสามรูปแบบ คือ  
   1.  การศึกษาในระบบ  เป็นการจัดการศึกษาที่มีโครงสร้าง ระบบแบบแผนที่กำหนด
จุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษาหลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  เงื่อนไขความสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน  มีการ
จัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้  

1.1.  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  เป็นการจัดการศึกษาระดับเตรียมอนุบาล โดยเปิดรับเด็ก
ตั้งแต่อายุ 2 – 3 ปี  จำนวน  8  ศูนย์  ประกอบด้วย 
   1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลนครนครปฐม 
   2)  ศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว 
   3)  ศูนย์พัฒนาเด็กวัดห้วยจระข้ 
   4)  ศูนย์พัฒนาเด็กประปานคร 
   5)  ศูนย์พัฒนาเด็กสุขสวัสดิ์ 
   6)  ศูนย์พัฒนาเด็กเหล่ากาชาด  (สวัสดิ์ – สุเทพ) 
   7)  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมนคร 
   8)  ศูนย์อบมรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ 

1.2.  โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน
ตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  11  โรงเรียน 

1)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม 
(จัดการศึกษาระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6) 

2)  โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว 
(จัดการศึกษาระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6) 

3)  โรงเรียนอนุบาลประปานคร 
(จัดการศึกษาระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6) 

4)  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 
(จัดการศึกษาระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6) 

5)  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)    
  (จัดการศึกษาระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

6)  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
    (จัดการศึกษาระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

7)  โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 
    (จัดการศึกษาระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

8)  โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) 
    (จัดการศึกษาระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

9)  โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 
    (จัดการศึกษาระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

10) โรงเรียนทวารวดี (จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) 
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11) โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม  
(จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6) (สถานศึกษาที่มีการจัด -

การศึกษาลักษณะพิเศษ) 
1.3  สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา  จำนวน  1  แห่ง 

   1)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดท้องถิ่นแห่ง
แรกของประเทศ  การจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ 

-  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มี  8  สาขา  ประกอบด้วยสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้า  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตย์  สาขาวิชาคหกรรม  สาขาวิชา       
การบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

-  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  มี  6  สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชาการ
บัญชี  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

    2. การศึกษานอกระบบ   เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย 
เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนตามปกติ ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเอง        
ให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รูปแบบวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษา การจั ด
และประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม โดยจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชาชน
ในท้องถิ่นในระดับต่างๆ คือ 
  2.1  ระดับประถมศึกษา  ระยะเวลาการเรียน  2  ปี 
  2.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระยะเวลาการเรียน  2  ปี 
  2.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระยะเวลาการเรียน  2  ปี 
 

  3. การศึกษาตามอัธยาศัย   เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ  ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์การทำมาหากิน  สังคม  สภาพแวดล้อม 
สื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ ที่หลากหลาย  เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้  มีประสบการณ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ  สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น 

3.1  การจัดหลักสูตรส่งเสริมอาชีพระยะสั้น  
   -  นวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ 

-  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 
-  ช่างตัดผมชาย 
-  ช่างเสริมสวยสตรี 
-  การทำอาหาร  ขนม และการถนอมอาหาร 
-  การประดิษฐ์และจัดดอกไม ้

3.2  การจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครนครปฐม โดยครูสอน เด็กด้อย
โอกาส โดยสำรวจพ้ืนที่ วางแผนการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ตั้งแต่การจัดเก็บ บันทึกข้อมูล จัดหาวัสดุอุปกรณ์      
ที่จำเป็นในการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาครอบคลุม ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด 
รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กด้อย
โอกาสในทุกด้าน 
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ตารางที่ 4  แสดงข้อมูลจำนวนพนักงานครูเทศบาล และนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม 
 

 
ลำดับ

ที ่

 
โรงเรียน 

จำนวน
พนักงานครู 

(คน) 

จำนวน
ลูกจ้าง 
ประจำ  
(คน) 

จำนวน
พนักงานจ้าง 

(คน) 

จำนวน
พนักงานจ้าง
รายชั่วโมง  

(คน) 

จำนวน
นักเรียน 

(คน) 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลนคร
นครปฐม 

3 - 10 - 145 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว 3 - 9 - 160 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กวัดห้วยจระเข้ 3 - 10 - 183 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กประปานคร 3 - 9 - 161 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กสุขสวัสดิ์ 3 - 10 - 64 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเหล่ากาชาด 1 - 8 - 102 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมนคร 2 - 8 - 72 
8 บุคลากรถ่ายโอนจากศูนย์ 

อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
วัดพระปฐมเจดีย์ 

1 - 9 - 122 

9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนคร 
นครปฐม 

9 - 3 - 352 

10 โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว 8 - 2 6 246 
11 โรงเรียนอนุบาลประปานคร 9 - 2 1 306 
12 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 9 - 2 1 246 
13 โรงเรียนเทศบาล 1 56 - 9 - 603 
14 โรงเรียนเทศบาล 2 54 1 9 1 705 
15 โรงเรียนเทศบาล 3 48 2 6 1 599 
16 โรงเรียนเทศบาล 4 87 3 13 - 1,562 
17 โรงเรียนเทศบาล 5 59 - 9 - 1,035 
18 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร 

นครปฐม 
23 - 11 15 520 

19 โรงเรียนทวารวดี 22 - 7 2 219 
20 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

เทศบาลนครปฐม 
65 - 14 6 605 

รวม 468 6 160 33 8,007 
(ท่ีมา : สำนักการศึกษา) 
 

  จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม  แต่ในเขตเทศบาลนคร
นครปฐมได้มีการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต 1  โดยแบ่ง การจัดการศึกษา      
ได ้ดังนี้ 
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  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่ 

1)  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) (จัดการศึกษาระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6) 
2)  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) (จัดการศึกษาระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6) 
3)  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม (จัดการศึกษาระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6) 
4)  โรงเรียนบ้านลำพยา (จัดการศึกษาระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6) 
5)  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ (จัดการศึกษาระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3) 
 

  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม  เขต  9  ได้แก ่
1)  โรงเรียนราชินีบูรณะ   (จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6) 
2)  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  (จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6) 
3)  โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม  (จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6) 

 

โรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1   จัดการศึกษาระดับการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน  ได้แก่ 

1)  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ  (จัดการศึกษาระดับอนุบาล) 
2)  โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา  (จัดการศึกษาระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6) 
3)  โรงเรียนอนุบาลจันทร์สว่างกูล  (จัดการศึกษาระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6) 
4)  โรงเรียนอนุบาลสุธีธร   (จัดการศึกษาระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6) 
5)  โรงเรียนสว่างวิทยา   (จัดการศึกษาระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6) 
6)  โรงเรียนหอเอกวิทยา   (จัดการศึกษาระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6) 
7)  โรงเรียนบำรุงวิทยา   (จัดการศึกษาระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3) 
8)  โรงเรียนพาณิชยการและมัธยมศึกษานครปฐม   (จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) 

 

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1  ระดับอาชีวศึกษา  ได้แก่ 
1)  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  (จัดการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส.) 
2)  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  (จัดการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส.) 
3)  เทคโนโลยีนครปฐม   (จัดการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส.) 
 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2)  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  (จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6) 

 

       4.2  สาธารณสุข 
   1)  สถานบริการด้านสาธารณสุขและสถานประกอบการต่างๆ  ในเขตเทศบาล 

- โรงพยาบาลของรัฐ  จำนวน  1  แห่ง   
- โรงพยาบาลเอกชน  จำนวน  3  แห่ง   

 2)  ศูนย์บริการสาธารณสุข  สังกัดเทศบาลนครนครปฐม    จำนวน   2   แห่ง 
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 สถิติโรคของกลุ่มผู้ป่วยที่มารับบริการสูงสุด  5  อันดับแรก 
1. สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย 
2. โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิสัม 
3. โรคระบบไหลเวียนเลือด 
4. โรคระบบทางเดินหายใจ 
5. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 

 

สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครนครปฐม 
1.  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  จำนวนผู้ป่วย    92   ราย 
2.  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  จำนวนผู้ป่วย    58   ราย 
3.  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  จำนวนผู้ป่วย   104  ราย 
4.  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จำนวนผู้ป่วย   147  ราย 
5.  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวนผู้ป่วย   101  ราย 

(ที่มา :  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

4.3  ยาเสพติด 
   เทศบาลนครนครปฐมได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ 
ดังนี้ 

1)  การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2)  การรณรงค์ป้องกันและเสริมสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและโรคเอดส์ 
3)  การจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 

 

       4.4  การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบาลนครนครปฐม ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในด้านของรัฐสวัสดิการโดยมีจำนวนผู้รับ
เบี้ยยังชีพ  ดังต่อไปนี้ 
 

 ผู้สูงอายุ  จำนวน  10,764  ราย  โดยได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันได  ดังนี้ 
- สำหรับผู้สูงอายุ  60 – 69 ป ี  จะได้รับ      600  บาท  จำนวน   6,214   ราย 
- สำหรับผู้สูงอายุ  70 – 79 ป ี  จะได้รับ      700  บาท  จำนวน   3,170   ราย 
- สำหรับผู้สูงอายุ  80 – 89 ป ี  จะได้รับ      800  บาท  จำนวน    1,192  ราย 
- สำหรับผู้สูงอายุ  90  ปี  ขึ้นไป   จะได้รับ 1,000  บาท  จำนวน       188  ราย 
 

คนพิการ  จำนวน  1,308  ราย โดยได้รับเบี้ยความพิการ  ดังนี้ 
- สำหรับคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า  18  ปี  จะได้รับ 1,000  บาท  จำนวน  94   ราย 
- สำหรับคนพิการที่มีอายุตั้งแต่   18  ปี  จะได้รับ 800  บาท  จำนวน 1,214  ราย 

(ที่มา :  กองสวัสดิการสังคม  เดือนกุมภาพันธ์ 2564) 
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  5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
       5.1  การคมนาคมขนส่ง 
     ถนนในเขตเทศบาลนครนครปฐม มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ  171  สาย  จำแนกตามประเภท
ของถนน  ดังนี้ 
ตารางที่ 5  จำแนกประเภทของถนน 

ประเภทของถนน จำนวน  (สาย) ความยาว  (เมตร) 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 133 69,034.30 

ค.ส.ล. 36 13,607.00 
ทางหลวงจังหวัด 2 - 

รวม 171 82,641.30 
(ที่มา : สำนักการช่าง) 
 

       5.2  การประปา 
การประปา  เทศบาลนครนครปฐม เดิมเป็นระบบประปาบาดาลอยู่ในความดูแลของ

สุขาภิบาลนครปฐม และได้โอนกิจการให้กับเทศบาลเมืองนครปฐม  เมื่อ พ.ศ. 2478 ได้รับสัมปทานจาก
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2495 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 เทศบาลฯ ได้ก่อสร้างระบบ
ประปา ผิวดินทดแทนระบบบาดาล เนื่องจากแม่น้ำแม่กลองมีคุณภาพดีกว่า เพ่ือรองรับและสนองความต้องการ
ของประชาชน ได้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ตามความเจริญเติบโตของเมือง  
  ปัจจุบัน การประปา เทศบาลนครนครปฐม มีโรงกรองน้ำ ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
จำนวน 6 โรง กำลังผลิตโรงละ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชม. และอ่างเก็บน้ำดิบ จำนวน 2 แห่ง ที่มีความจุประมาณ  
750,000  ลูกบาศก์เมตร  สามารถผลิตน้ำประปาได้วันละ 72,000 ลูกบาศก์เมตร (ตามมาตรฐานการ
ออกแบบ) แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การประปาต้องทำการปรับปรุงขยายระบบ
ผลิตให้สามารถผลิตน้ำได้ วันละ 110,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ 
จำนวน  25,222  ราย 
(ท่ีมา : กองการประปา  เดือนกุมภาพันธ์ 2564) 
 

5.3  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในเขตอำเภอเมืองนครปฐม  มี  2  แห่ง  ได้แก่  ปณจ.นครปฐม 

73000  ปณฝ. สนามจันทร์  73001  ส่วนที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน  ได้แก่  
  1)  ปณอ. นครปฐม 101 (โลตัส) 
  2)  ปณอ. นครปฐม 102 (ม.ศิลปากร) 
  3)  ปณอ. นครปฐม 103 (หนองดินแดง) 
  4)  ปณอ. นครปฐม 104 (ทัพหลวง) 
  5)  ปณอ. นครปฐม 105 (สระกะเทียม) 
  6)  ปณอ. นครปฐม 108 (บ้านยาง) 
  7)  ปณอ. นครปฐม 109 (หนองงูเหลือม) 
  8)  ปณอ. นครปฐม 110 (วังเย็น) 
  9)  ปณอ. นครปฐม 111 (สวนป่าน) 

(ที่มา : ไปรษณยี์จังหวัดนครปฐม) 
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6.  ระบบเศรษฐกิจ 
       6.1  การท่องเที่ยว 
      เทศบาลนครนครปฐม  มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์  
ศาสนาและโบราณคดี  ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ดังนี้ 

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก  มีสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ 
เช่น องค์พระปฐมเจดีย์  เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  พระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็น
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครปฐม  ที่ฐานพระเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว  พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธสิหิงค์จำลอง พระพุทธชินราช  พระพุทธมหาวชิรมารวิชัย พระศิลา
ขาว พระพุทธรูปปางต่างๆ ซุ้มระฆัง  ต้นไม้สำคัญในพุทธประวัติ เช่น ไม้ราชายตนะ ไม้นิโครธ ไม้มุจลินท์      
ไม้ชมพู ไม้อัมพวา ไม้พหูปุตนิโครธ  และไม้ศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเพาะจากเมล็ด ต้นโพธิ์พุทธคยา  จิตกรรมฝาผนังใน  
พระวิหารคต พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ องค์พระปฐมเจดีย์ ตลาดกลางคืน           
มีร้านค้าจำนวนมากจำหน่ายอาหารรสชาติอร่อย  ราคาถูก ล้วนเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม เช่น 
ไอศครีมลอยฟ้า บัวลอยแต้จิ๋ว ช่วงเวลา 18.00 - 23.00 น. เป็นช่วงที่ตลาดคึกคัก 

พระราชวังสนามจันทร์  เดิมเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ    
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาสักการะองค์พระปฐมเจดีย์และเพ่ือประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ 
นอกจากนั้นยังทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับซ้อมรบเสือป่า ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของจังหวัดนครปฐม  
ประกอบด้วยพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  6          
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามคล้องจองกันดังต่อไปนี้  พระที่นั่งพิมานปฐม  พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี       
พระที่นั่งวัชรีรมยา  พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ ประสาทศรีวิไชย  เทวาลัยคเณศร์  ศาลาธรรม เทศน์โอฬาร     
พระที่นั่งปฏิหาริย์ทัศไนย  พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์  พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ พระตำหนักทับแก้ว     
พระตำหนักทับขวัญ  นอกจากพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆ  แล้วยังมี สิ่งก่อสร้างสำคัญอ่ืนๆอีก ได้แก่    
สถานที่ต่างๆ เรือน ถนน และสะพาน ประกอบด้วย  ศาลาลงสรง  โรงละคร  สถานีรถไฟสนามจันทร์  เรือนแพ  
เก๋งรถไฟ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  อนุสาวรีย์ย่าเหล  ทับเจริญ       
เรือนพระธเนศวร เรือนพระคฤหบดี  เรือนพระเอกทันต์  เรือนพระกรรติ เกยะ เรือนพระนนทิการ            
เรือนพระนนทิเสน  เรือนสุภรักษ์  เรือนชาวที่  คลังแสง  เรือนที่พักราชองครักษ์  เรือนที่พัก  พระตำรวจหลวง 
เรือนพระธรณี  เรือนพระสุรภี  เรือนพระบรมพระกรรมสักขี  เรือนพระอัศวิน  ถนนราชดำริห์  ถนนราชดำเนิน           
ถนนหน้าพระลานขวา  ถนนหน้าพระลานซ้าย  สะพานรามประเวศน์ สะพานนเรศวร์จรลี สะพานจักรียาตรา         
สะพานสุนทรถวาย 
  วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร  ตั้งอยู่ภายในวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร  ซึ่งเป็น           
พระอารามหลวงชั้นสามัญชนิดวรวิหาร ริมถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน เป็นเนินโบราณสถานขนาดใหญ่ มี
อายุร่วมสมัยกับ  พระปฐมเจดีย์ ความสูงประมาณ 50 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 60 เมตร จาก
ภาพถ่าย ทางอากาศ  พบว่า พระประโทณเจดีย์ตั้งอยู่กลางเมืองโบราณนครปฐม ซึ่งแสดงถึงความสำคัญของ
พระเจดีย์องค์นี้  นอกจากนี้    ยังถือกันว่าที่นี่ เป็นที่บรรจุทะนานทองที่ใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้าเจดีย์จุลประโทน ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพระประโทณเจดีย์ โดยตั้งอยู่ด้านหลังวิทยาลัยเทคนิค
นครปฐม เดิมชาวบ้านเรียกว่า เนินหิน เพราะในอดีตบริเวณดังกล่าวมีซากเนินอิฐหินกระจายอยู่ทั่วไป มีอายุ
ร่วมสมัยกับพระปฐมเจดีย์ นักวิชาการได้สันนิษฐานรูปแบบองค์เจดีย์จุลประโทนว่า ส่วนบนขององค์เจดีย์น่าจะ
มีลักษณะเช่นเดียวกับรัตนเจดีย์ ที่วัดกู่กุด จังหวัดลำพูน 
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วัดไผ่ล้อม  เป็นวัดราษฏร์  สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ เลขที่  2 ถนนเทศา       
ตำบลพระปฐมเจดีย์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4  เมื่อพระอาจารย์พูล ได้รับการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่ง       
เจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. 2492 ได้พัฒนาวัด สร้างเสนาสนะให้มีความเจริญทางถาวรวัตถุ มากมายหลายประการ 
อาทิ สร้างอุโบสถ ศาลาการเปรียญ โรงเรียนปริยัติธรรม โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ฯลฯ  ปัจจุบันลูกศิษย์และ
นักท่องเที่ยว จะเข้านมัสการพระพุทธรูปภายในโบสถ์อันสวยงาม และนมัสการรูปปั้นของหลวงพ่อพูลและ     
ร่างของท่านในโลงแก้ว  เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคล 

วัดพระงาม  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญ  ตั้งอยู่เลขที่  45  ถนนหน้าโรงไฟฟ้า  
ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ทั้งหมด  44  ไร่  48  ตารางวา  สถาน
ที่ตั้งของวัดอยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ  500  เมตร  เดิมวัดพระงาม 
เป็นวัดราษฎร์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดพระงามเป็น  พระอาราม
หลวง  เมื่อวันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2539  ภายในวัดมีซากเจดีย์ขนาดใหญ่ที่คาดว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างสมัย
ทวารวดีในศตวรรษที่ 11 หรือ  12  ถึงศตวรรษที่  16  เช่นเดียวกับองค์พระปฐมเจดีย์  พระปรางค์           
วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร  และที่วัดทุ่งพระเมรุ 

วัดเสนหา   เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญ  ตั้งอยู่เลขท่ี  588  ถนนรถไฟตะวันตก  
หมู่ที่  7  ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ที่ดินที่ตั้ง    
วัดมีเนื้อที่ประมาณ 36 ไร่  2 งาน  40  ตารางวา  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2452  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา       
เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2462  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  2  เส้น  ยาว  3  เส้น  ได้รับการสถาปนาขึ้น
เป็นพระอารามหลวง  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ.2487 

หมู่บ้านข้าวหลาม   ของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวหลาม         
เป็นขนมพ้ืนเมือง ที่ชาวหมู่บ้านพระงามนิยมทำข้าวหลาม  เป็นอาชีพ จำหน่ายเป็นสินค้าของจังหวัดซึ่งทำกัน
มานานหลายชั่วอายุคนแล้วจนเป็นที่รู้จักของผู้มาท่องเที่ยวทั่วไป จึงนับว่าข้าวหลามเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง
ของจังหวัด  ที่หมู่บ้านข้าวหลามพระงามผู้มาเยี่ยมชมจะได้เห็นวิธีการทำเริ่มจากการคัดเลือกไม้ไผ่ ตัดกระบอก
ไม้ไผ่อุดปากกระบอกไม้ไผ่ด้วยใบตองแห้ง ที่ทำเป็นจุก ไว้ป้องกันตัวแมลงเข้าไป ต่อไปเป็นขั้นตอนแช่          
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ปรุงรสหยอดลงในกระบอก พักไว้ แล้วนำข้าวหลามมาเผาไฟส่งกลิ่นหอมอบอวลชวน
รับประทานอย่างยิ่ง 

ถนนคนเดิน  “ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม”  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนคร
นครปฐมร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม  ซึ่งถนนดังกล่าวจะปิดการจราจรบริเวณถนนริมคลองเจดีย์บูชา
หน้าโรงเรียนเทศบาล 1  วัดพระงาม  ความยาวประมาณ  300  เมตร  ไม่ให้ยานพาหนะผ่าน  เฉพาะ                   
วันเสาร์ - วันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา  16.00 – 22.00  น.  สำหรับพ่อค้าแม่ค้า  นำสินค้าหลากชนิดมาวางขาย  
เช่น  ผ้าทอ  เครื่องเงิน  ภาพเขียน  ผลิตภัณฑ์จากชุมชน  อาหารการกิน  เช่น  ขนมครก  ขนมเบื้อง  ผัดไท  
หมูย่าง  น้ำผลไม้  ขนมหวานต่างๆ  ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม  สายนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคน
กรุงเทพฯ  และคนต่างจังหวัด เพราะการคมนาคมสะดวก  รวดเร็ว  และเป็นทางผ่านของถนนสายเพชรเกษม  
ซึ่งเป็นถนนสายหลักจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดภาคใต้ 

 

(ที่มา : กองส่งเสริมวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวและกีฬา) 
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6.2  การพาณิชย์ 
     -  โรงแรม        10 แห่ง 
        หอพัก/อพาร์ทเมนท์      38 แห่ง 
     -  โรงภาพยนตร์         8 แห่ง 
     -  สถานีขนส่ง          1 แห่ง 
     -  สถานบริการเริงรมย์         8 แห่ง 
     -  ร้านเสริมสวย     124 แห่ง 
     -  สถานีบริการน้ำมัน         5 แห่ง 
     -  ซุปเปอร์มาเก็ต/มินิมาร์ท        5 แห่ง 
     -  ร้านค้าสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท      30 แห่ง 
     -  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 537 แห่ง 
     -  แผงลอย      364 ร้าน 
     -  ตลาดสด (เอกชน)         5 แห่ง 
     -  ตลาดสด (สังกัดเทศบาลนครนครปฐม)      2 แห่ง 

(ที่มา : สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

  7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา 

    ชุมชนเทศบาลนครนครปฐม  ประกอบไปด้วยคนไทยที่มีเชื้อสายบรรพบุรุษเชื้อชาติต่างๆกัน  
เช่น ไทย จีน มอญ ลาว แขก ฝรั่ง และอ่ืนๆ อยู่อาศัยกันเป็นกลุ่มก้อนมีความเชื่อและนับถือศาสนาต่างกันไป  
ที่สำคัญและมีประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม นับถือมากที่สุดคือ  ศาสนาพุทธ  ร้อยละ  98.49  
ของจำนวนประชากรทั้งหมด  รองลงมาคือ  ศาสนาคริสต์ ร้อยละ  1.49  และศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  0.02 
          ศาสนสถาน 

ในเขตเทศบาลนครนครปฐม มีศาสนสถานสำหรับการประกอบการศาสนกิจ  พิธีกรรม และ
เป็นที่พำนักของผู้สอนศาสนา  ดังนี้ 
         พุทธศาสนา 

1. วัดต่างๆ รวม 7 วัด คือ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร (มหานิกาย) วัดไผ่ล้อม  
(มหานิกาย)  วัดพระประโทณเจดีย์  (มหานิกาย)  วัดห้วยจระเข้  (มหานิกาย)  วัดพระงาม  (มหานิกาย)           
วัดเสนหา (ธรรมยุต)  วัดไร่เกาะต้นสำโรง  (มหานิกาย) 

2. สถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน  เช่น  โรงเจเหงียนเต่าตั๋วปุนเท่ากง       
โรงเจซอย 1  โรงเจวัดพระงาม  ศาลเจ้าม้าดำ  ศาลเจ้าต้นแจง  เป็นต้น 

คริสต์ศาสนา 
1.  ศาสนสถานทางคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก  1  แห่ง  คือ  วัดคาทอลิกพระคริสต์กษัตริย์  

ถนนราชดำเนิน  (ต้นสน) 
2.  ศาสนสถานทางคริสต์  นิกายโปรเตสแตนด์  2 แห่ง  คือ  คริสต์จักรจีนนครปฐม         

ในบริเวณโรงเรียนสว่างวิทยา  และบริเวณโรงเรียนบำรุงวิทยา 
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ศาสนาอิสลาม 
   ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม  มีอยู่แห่งเดียว คือ มัสยิดปากีสถาน (ปาทาน) ประเทศไทย  
จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ที่ชุมชนซอย 7  ตำบลพระปฐมเจดีย์ 
 

7.2  ประเพณีและงานประจำปี 
    วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนเทศบาลนครนครปฐมเป็นไปอย่างเรียบง่าย  มีการสะสม
วัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบัน  เกิดเป็นงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีสำคัญ  ดังนี้ 
    1.  งานมหาธีรราชเจ้ารำลึก  จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี  เพ่ือรำลึกพระมหา
กรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่  6  ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวนครปฐม  กิจกรรมเด่น  กิจกรรมค่ายลูกเสือหลวง                 
การประกวดสุนัข  การออกร้านสินค้าต่างๆ และมหรสพอ่ืนๆ 
    2.  งานเทศกาลอาหารและผลไม้   ประมาณปลายเดือนมกราคม–ต้นเดือนกุมภาพันธ์  
ของทุกปี  มีการจัดประกวดและชิมผลไม้  การแสดงผลผลิตทางการเกษตร  การจัดนิทรรศการความก้าวหน้า
ทางการเกษตร  การแสดงสินค้าจากโรงงานต่างๆ 
    3.  งานประเพณีสงกรานต์ (ถนนต้นสน)  ตรงกับวันที่  13  เมษายนของทุกปี  มีการจัด
ตกแต่งขบวนแห่  พระร่วงน้อย  นางสงกรานต์และขบวนของหน่วยงานต่างๆ พิธีสรงน้ำพระร่วงน้อย  พิธีรดน้ำ
ดำหัวผู้สูงอายุ  และวันที่  16  เมษายน  จัดการละเล่นรื่นเริงสาดน้ำสงกรานต์  “ถนนสายสงกรานต์” บริเวณ
ถนนราชดำเนิน (ต้นสน) 
    4.  งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์   ประมาณกลางเดือนสิบสองของทุกปี  ประชาชน
ทั่วไป    ทั้งในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์   กราบพระร่วงโรจนฤทธิ์ 
และพระบรมสารีริกธาตุ  ทำบุญ ปิดทอง ไหว้พระ  เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว  ชมการออกร้าน
สินค้า และมหรสพต่างๆ 
    5.  งานประเพณีลอยกระทง   ตรงกับวันเพ็ญเดือน  12  ของทุกปี  มีกิจกรรมขบวนแห่
กระทงและนางนพมาศ  จัดประกวดกระทง  โคมแขวน  ประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงแห่เรือ การจุดพลุ
ดอกไม้ไฟ  และมหรสพต่างๆ  มากมาย 
    6.  งานเทศกาลกินเจ  วันขึ้น  1  ค่ำเดือน  9  ถึง  10  ค่ำเดือน  9  ตามปฏิทินจีน            
คือ ประมาณเดือนตุลาคม  เป็นการบำเพ็ญศีลภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ต่างๆ  ที่ถูกฆ่าและเบียดเบียน
ชีวิตเป็นอาหารให้กับมนุษย์ 
    7.  ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์  ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์         
เกิดขึ้นจากความเชื่อของพุทธศาสนิกชน  ว่าการถวายสิ่ งของเครื่องใช้แด่พระภิกษุสงฆ์จะได้บุญกุศล  
โดยเฉพาะ   การถวายผ้ากาสาวพัสตร์  ปัจจุบันการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์จะทำในวันเปิดงานนมัสการ
องค์พระปฐมเจดีย์  ก่อนทำพิธีเปิดงาน 
    8.  งานเทศกาลกฐิน  นับหลังจากวันออกพรรษาเป็นเวลา  1  เดือน  คือ  ตั้งแต่วันแรม  
1  ค่ำ  เดือน  11  จนถึงวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  12  หรือจำง่ายๆ ว่าตั้งแต่วันตักบาตรเทโวจนถึงวัน       
ลอยกระทง เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า  “เทศกาลกฐิน”  การทอดกฐินถือเป็นการทำบุญพิเศษที่ทำได้เพียง        
ปีละครั้ง  และต้องอยู่ภายในกำหนดเวลาหนึ่งเดือนตามพุทธบัญญัติอานิสงส์  การทอดกฐินมีหลายประการ  
ทั้งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  หรือการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม  เป็นการสร้างกุศลจิตแก่ผู้ทำบุญด้วย   
ความเลื่อมใสศรัทธา  ยังก่อให้เกิดความสามัคคีเพราะเป็นการร่วมมือกันทำคุณงามความด ี
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    9.  ถนนคนเดิน “ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม”  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนคร
นครปฐมร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม  ซึ่งถนนดังกล่าวจะปิดการจราจรบริเวณถนนริมคลองเจดีย์บูชา
หน้าโรงเรียนเทศบาล  1  วัดพระงาม  ความยาวประมาณ  300  เมตร  ไม่ให้ยานพาหนะผ่าน  เ ฉพาะวัน
เสาร์ และวันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา  16.00 – 22.00  น.  สำหรับพ่อค้าแม่ค้า  นำสินค้าหลากชนิดมาวางขาย  
เช่น  ผ้าทอ  เครื่องเงิน  ภาพเขียน  ผลิตภัณฑ์จากชุมชน  อาหาร   การกิน  เช่น  ขนมครก  ขนมเบื้อง  ผัดไท  
หมูย่าง  น้ำผลไม้  ขนมหวานต่างๆ  ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม  สายนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคน
กรุงเทพฯ  และคนต่างจังหวัด เพราะการคมนาคมสะดวก  รวดเร็ว  และเป็นทางผ่านของถนนสายเพชรเกษม  
ซึ่งเป็นถนนสายหลักจากกรุงเทพฯ   สู่จังหวัดภาคใต้ 
 

(ที่มา : กองส่งเสริมวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวและกีฬา) 
 

       7.3  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกจังหวัดนครปฐม  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์จากหมู  เช่น  กุนเชียง    

หมูหยอง  หมูฝอย  หมูแผ่น  นอกจากนั้นยังมี ข้าวหลาม  และส้มโอ  เป็นต้น 
 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
        8.1  น้ำ  
  จังหวัดนครปฐม มีพ้ืนที่อยู่ในลุ่มน้ำท่าจีนมีเนื้อที่ 1.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14 ของพ้ืนที่
ลุ่มน้ำ โดยได้รับการจำแนกเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ำชั้น 5  แม่น้ำท่าจีน มีความยาวทั้งสิ้น 325 กิโลเมตร (จากปาก
แม่น้ำ  อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นไปทางตอนเหนือผ่าน จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจนถึง
จุดเริ่มต้นของแม่น้ำท่าจีนที่บ้านปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท) 
  คลองในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครนครปฐม  มีจำนวน 4 คลอง  ได้แก่  คลองเจดีย์บูชาซึ่งเป็น  
คลองสาขาของแม่น้ำท่าจีน  คลองรางน้ำเค็ม  คลองลัดพระประโทน  และคลองห้วยจระเข้ 

นอกจากนั้นยังมีคลองชลประทานไหลผ่าน และอ่างเก็บน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของ
กิจการประปาเทศบาลนครนครปฐม 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที ่กำหนดกรอบและ    

แนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื ่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า             
“ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ  โดยที่รัฐธรรมนูญ  แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล   เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ        
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  เพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั ่ง  ยั่งยืน      
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

 

ความม่ันคง  หมายถึง  การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง    
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมือง        
ที ่มั ่นคง  เป็นกลไกที ่นำไปสู ่การบริหารประเทศที ่ต ่อเนื ่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม                 
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัว     
มีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออม
สำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ  มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 

ความมั่งคั่ง  หมายถึง  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั ่งยืน       
จนเข้าสู ่กลุ ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื ่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู ่ด ีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ  ทั ้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ  เพื ่อให้สามารถสร้างรายได้ทั ้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำ
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา  นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้  ได้แก่ ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา  ทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม  และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



๒๓ 
 

   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครปฐม 
 

ความย่ังยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้  และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้   การรักษาและการฟื้นฟู   
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม     
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอื้ออาทร  เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  รัฐบาล   
มีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับ  การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล   มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน  

 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  คือ  “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา     
อย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน”  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี   เก่ง  และมีคุณภาพ  สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของประชาชน   
เพ่ือประชาชน  และประโยชน์ส่วนรวม  โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย  

๑. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
๒. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้ 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
๔. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
๖. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  

       

เพื่อให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ จึง
จำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที ่มุ ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา       
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ  คือ  ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมี

ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง   ปลอดภัย  เอกราช  อธิปไตย  
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับชาติ  สังคม  ชุมชน  มุ่งเน้นการพัฒนาคน  เครื่องมือ  
เทคโนโลยี  และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ  ได้ทุก
รูปแบบ  และทุกระดับความรุนแรง  ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจบุัน  
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั ้งกับส่วนราชการ  ภาคเอกชน    



๒๔ 
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ประชาสังคม และองค์กรที ่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื ่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของ           
หลักธรรมาภิบาล เพื ่อเอื ้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื ่นๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 
๕ ประเด็น ได้แก ่

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ  
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด  ๓  ประการ  ได้แก่   
(๑) “ต่อยอดอดีต”  โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์  วัฒนธรรม  ประเพณี        

วิถีชีวิต  และจุดเด่นทางทรัพยากร ธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในด้านอ่ืนๆ นำมาประยุกต์  ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม ่  

(๒) “ปรับปัจจุบัน”  เพื่อปูทางสู่อนาคต  ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ   
ทั้งโครงข่าย  ระบบคมนาคมและขนส่ง  โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต   

(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”  ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ  พัฒนาคนรุ่นใหม่  รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด  ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต      
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  ขยายโอกาส ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี  รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย        
๕ ประเด็น  ได้แก่ 

๑. การเกษตรสร้างมูลค่า  
๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
๓. สร้างความหลากหลายด้านการ 
๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   มีเป้าหมายการพัฒนา        

ทีส่ำคัญ  เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่ง  และมีคุณภาพ  โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง  
กาย ใจ  สติปัญญา  มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม  
และผู้อ่ืน  มัธยัสถ ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย  รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง  
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น       



๒๕ 
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มีนิสัย  รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  เป็นนวัตกร  
นักคิด  ผู้ประกอบการ  เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้วย  ๗  ประเด็น  ได้แก่ 

๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ  สติปัญญา  และสังคม  
๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา 
 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้

ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั ้งภาคเอกชน  ประชาสังคม  ชุมชนท้องถิ ่น  มาร่วม
ขับเคลื่อน  โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม  การกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบไปสู่่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง  และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว  ชุมชน  และ
สังคมให้นานที่สุด  โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง   
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึง ตนเองและการจัดการตนเอง 
 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมาย         

การพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในทุกมิติ  ทั้งด้านสังคม  เ ศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อม  ธรรมาภิบาล  และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ  ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องได้เข้ามามี    
ส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน    
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  และคุณภาพชีวิต  โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน   
อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง   โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต  
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่  

๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น  ความเป็นเมืองที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง  



๒๖ 
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๕. พัฒนาความมั่นคงน้ำ  พลังงาน  และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการพัฒนา

ที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก  “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”  โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง  ยึดหลักธรรมาภิบาล   ปรับวัฒนธรรม
การทำงานให้มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความทันสมัย  และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ      
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่  
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  รวมทั้ง
มีลักษณะเปิดกว้าง  เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  และโปร่งใส  โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม   
ความซื่อสัตย์สุจริต  ความมัธยัสถ์  และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ      
อย่างสิ้นเชิง  นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน  มีเพียงเท่าที่จำเป็น  มีความทันสมัย  มีความเป็นสากล  
มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ  และเอื้อต่อการพัฒนา  โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที ่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม             
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบด้วย         
8 ประเด็น ได้แก ่

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตอบสนองความต้องการ  และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว  
โปร่งใส 

๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน   
ทุกระดับ  ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  

๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ  

๔. ภาครัฐมีความทันสมัย 
๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึก  มีความสามารถสูง  

มุ่งม่ัน  และเป็นมืออาชีพ  
๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าท่ีจำเป็น 
๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 

(ท่ีมา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับปัจจุบัน) 

หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ 
๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพื่อให้เกิด

บูรณาการ  การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี 



๒๗ 
 

   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครปฐม 
 

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นสมบูรณ์ มีวินัย มีความรู้  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม 

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” เป็นกรอบ  โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์
คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  หรือคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น
กรอบในการกำหนดเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อนการเจริญเติบโต  จาก
การเพิ่ม ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

๖. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว” 
 

เป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่๑๒ 
๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์   
๒. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      

มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ  
๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ

เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย   
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ  และ  

มีส่วนร่วมจากประชาชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ ปรับเปลี ่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีว ินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม             

ที่พึงประสงค ์
๑.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
๑.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๑.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
๑.๕ เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ และปรับระบบการเงินการคลัง         

ด้านสุขภาพ 
๑.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
๑.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 
  
 



๒๘ 
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ยุทธศาสตร์ที ่๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
๒.๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
๒.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั ้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที ่มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและท่ัวถึง 
๒.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน  
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

- การพัฒนาด้านการคลัง 
- การพัฒนาด้านการเงิน 

๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
 - การพัฒนาภาคการเกษตร 
 - การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
 - การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
 - การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ

เป็นธรรม 
๔.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
๔.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
๔.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔.๕ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๔.๖ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
๔.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๔.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
๕.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม

ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 



๒๙ 
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๕.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิ ตร  
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

๕.๔ การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล 

๕.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคง กับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

แนวทางการพัฒนา 
๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
๖.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพ และยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
๖.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๖.๖ ปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย  เป็นธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา 
๗.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
 - พัฒนาระบบขนส่งทางราง 
 - พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
 - พัฒนาโครงข่ายทางถนน 
 - พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 
 - พัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ 
๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
๗.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 
๗.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๗.๖ การพัฒนาระบบน้ำประปา 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
๘.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
๘.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
๘.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 - ด้านบุคลากรวิจัย 
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 - ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ด้านการบริหารจัดการ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
๙.๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง   

- ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มูลค่าสูง   
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง    
- ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ 
- ภาคใต้  :  พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย 

๙.๒ การพัฒนาเมือง  
 ๙.๒.๑ แนวทางการพัฒนาหลัก 
  ๑) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพ่ือการใช้งาน

ของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างมีสมดุล 
  ๒) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ

ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
๓) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
๔) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง และสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คน 

ในท้องถิ่น 
๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

 ๙.๒.2 แนวทางการพัฒนาเมืองสำคัญ 
  ๑) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้ง

เป็นศูนย์กลางการศึกษา  การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวย      
ความสะดวก เทคโนโลยีในการสื่อสาร และระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 

  ๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุร ี ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์  
ศูนย์บริการด้านสุขภาพ และการศึกษา และเมืองที่อยู่อาศัย.............................................................................                                                                 
   ๓) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการธุรกิจ
สุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล 

  ๔) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า        
การลงทุน การบริการสุขภาพ และศูนย์กลางการศึกษา 

  ๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเอื้อต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  ๖) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ 
๙.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  

๑) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 



๓๑ 
 

   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครปฐม 
 

๒) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่   
   ๓) ส่งเสริมให้ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 

๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
๕) บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง 

  

ยุทธศาสตร์ที ่๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 
๑๐.๑ ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ สำหรับ

สินค้าและบริการของไทย 
๑๐.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ

อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออำนวย
ความสะดวก และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

๑๐.๓ พัฒนา และส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค 

๑๐.๔ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
๑๐.๕ เปิดประตูการค้า และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื ่อนบ้านในลักษณะหุ ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
๑๐.๖ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
๑๐.๗ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
๑๐.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค และนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
๑๐.๙ บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และด้านการต่างประเทศ 
๑๐.๑๐ ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 
 

(ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12) 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่  6  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  3.๑ แผนพัฒนาภาคกลาง 

3.๑.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
“ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว  ประตูสู ่อาเซียน  เมืองนวัตกรรมอาหาร 

ศูนย์กลางสินค้าเกษตร  ศูนย์กลางประมงแปรรูป  ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  มรดกโลก  แหล่ง
ท่องเที่ยวนานาชาติ” 

๑)  เพ่ิมขีดความสามารถฐานอุตสาหกรรมเดิม และพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นฐานรายได้ใหม่ 
เพ่ือเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๒) พัฒนาอาหารและสินค้าเกษตรให้ทันสมัย เพื่อเป็นฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานโลก และ
เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ  

        - ส่งเสริมปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัย สอดคล้องความต้องการผู้บริโภคโดย 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัย พันธุ์ที่เหมาะสม ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตลาด  ได้แก่  โคนม     
โคเนื้อในจังหวัดสระบุรี ราชบุรี และ สุกร ไก ่เป็ด ในจังหวัดราชบุรี นครปฐม    

 

พอประมาณ 
 

   มีภูมิคุ้มกันในตวัทีด่ี 
 

        มีเหตุผล 

 

ทางสายกลาง 

เงื่อนไขความรู้ 

(รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

 

เงื่อนไขคุณธรรม 

(ซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน  สติปัญญา  แบ่งปัน) 

 
นำ

สู่ 

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / ส่ิงแวดล้อม 

สมดุล / ม่ันคง / เป็นธรรม / ยั่งยืน 
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    - สนับสนุนเกษตรกรใช้วิธีเพาะปลูกที ่เหมาะสม โดยสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตร-
ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ลดการใช้สารเคมี เพ่ือฟ้ืนฟูและปรับปรุงดินที่มีปัญหา  ได้แก่   

* นครนายก นครปฐม  ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา : ปัญหาดินเปรี้ยว 
* นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี : ปัญหา

ดินเค็ม 
  ๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็น
ศูนย์รวมท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 
    - ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถานและสถานที่สำคัญด้านวัฒนธรรม
ประเพณี  โดยฟื้นฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและนำไปสู่การ
สร้างฐานรายได้ของประชาชนในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน  ได้แก่  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรสาคร 

3.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนภาคกลางให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลเป็นรูปธรรม 

3.๑.๓ พัฒนาเมืองน่าอยู ่ ปลอดภัย สิ ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีคุณภาพ ทั่วถึง สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของ
เมือง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
        - พัฒนาเมืองปริมณฑล เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจ การพาณิชย์ การขนส่งและ    
โลจิสติกส์ ด้านสุขภาพและการศึกษา และเมืองที่อยู่อาศัย  ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรสาคร โดยการ 

* ประสานโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ขนส่งสาธารณะ และบริการทางสังคมกับ
มาตรการทางผังเมืองในการชี้นำให้การขยายตัวเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม 

* จัดสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัย เดินทางขนส่งสะดวก ปลอดภัย ป้องกัน             
น้ำท่วม - น้ำเสีย มีพื้นที่สีเขียวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่าง ๆ  
  3.๑.๔ ปกป้อง ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมบริหารจัดการ 
และควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ เพ่ือให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ เกื้อหนุนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน 
 

3.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕65)  ฉบับทบทวน  
 

จังหวัดนครปฐม จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย ๔ จังหวัด  ได้แก่  จังหวัด
นครปฐม  จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ 

 

เป้าหมายการพัฒนา 
“กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน  (Smart and Sustainability Cluster)” 

 

พันธกิจ 
1. ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนและภาคการผลิตให้มีความสามารถในการแข่งขัน  โดย

นำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เป็นการเกษตรอัจฉริยะ  (Smart Ecosystem) 
 2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจร รวมทั้งคำนึงถึงความ
ปลอดภัย  (Smart Mobility and Smart Safety)  
 



๓๔ 
 

   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครปฐม 
 

3. ยกระดับคุณภาพชีวติประชาชนทุกชว่งวัย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสู่การเปน็เมืองน่าอยู่ (Smart  
Citizen) 

4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  (Smart Tourism) 
 

เป้าประสงค์รวม 
  เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน  
 

  เศรษฐกิจมั่นคง   :  ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๓.๕ 
ประชาชนมั่งคั่ง   :  ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 
ความสุขที่ย่ังยืน  :  ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้องไม่น้อยกว่า 

    ค่าเฉลี่ยของปี ๒๕๖๒ (หรือไม่น้อยกว่า ๐.๖654) 
 

ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ และแนวทางการพัฒนา  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

๔  ประเด็นการพัฒนา ๘  วัตถุประสงค์ ๑0  แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนากระบวนการ 
    ผลิตภาคการเกษตร   
    อุตสาหกรรม และ 
    พาณิชยกรรม 
    ด้วยระบบอัจฉริยะ 
 

๑. เพิ่มมูลค่าในการผลิต ทั้งใน 
   ภาคเกษตร อุตสาหกรรม   
   พาณิชยกรรม 
๒. สร้างสิ่งแวดล้อม ยกระดับ 
    และขีดความสามารถของ   
    คนทำงานและผูป้ระกอบการ 
    SMEs ทั้งในภาคเกษตร    
    อุตสาหกรรมและบริการ 

๑. ส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะ เพื่อผลิตสินค้าเกษตรมูลค่า  
    สูงและลดต้นทุนการผลิต 
๒. พัฒนาแรงงานให้มีทักษะที่พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลงของ 
    การย้ายฐานการผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของ 
    โครงสร้างเศรษฐกิจ 
๓. สร้างสิ่งแวดล้อม ยกระดับและขีดความสามารถของ 
    คนทำงานและผู้ประกอบการ SME และภาคอุตสาหกรรม 

๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ระบบโลจิสติกส์ และ 
    ระบบป้องกนับรรเทา 
    พิบัติภัย 
  

๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ขนส่งสาธารณะ และ 
    โลจิสติกส์เพื่อรองรับการ 
    เติบโตของเมืองและบริการ 
    ประชาชนอย่างทั่วถงึ 
๔. พัฒนาระบบป้องกันและ 
    บรรเทาภัยพิบัติอย่างยั่งยืน 

๔. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของเมือง/ 
    ชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการคมนาคม  
    ขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ 
๕. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบ 
    ป้องกันน้ำทว่มเขตเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต 
    สู่สังคมน่าอยู ่
 

๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
    ที่ดีขึ้น  
๖. เสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้  
    ให้ประชาชน ผู้สูงอายุ    
    ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ 

6. เสริมสร้างอาชีพให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ 
    คนพิการ 
7. ส่งเสริมสถานบรกิารสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ 
    สุขภาพอย่างทั่วถึง สถานบรกิารสุขภาพที่มีสุขภาพตาม 
    มาตรฐานที่กำหนด 

๔. พัฒนาและส่งเสริม 
    การท่องเที่ยวเชื่อมโยง 
    วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

๗. เพิ่มรายได้และจำนวน 
    นักท่องเที่ยว 
8. แหล่งทอ่งเที่ยวได้รับการ 
    พัฒนาให้มีความพร้อม 
    รองรับการท่องเที่ยวที ่
    สอดคล้องกับวิถีชวีิต 

8. พัฒนาท่องเที่ยววัฒนธรรมการเชื่อมโยงทางชาติพันธุ ์
9. พัฒนาพื้นที่เชิงทางการเกษตรมูลค่าสูง รองรบัการท่องเที่ยว 
    เพื่อการเรียนรูแ้บบ one day trip และเพิ่มรายได้จาก 
    กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑0. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทีเ่ชื่อมโยงกับจัดการประชุม 
      นานาชาติ 

(ที่มา : กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  สำนักงานจังหวัดนครปฐม) 



๓๕ 
 

   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครปฐม 
 

3.๓ แผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) ฉบับทบทวน  
 

วิสัยทัศน์จังหวัด 
“เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ศาสนา  วัฒนธรรม  สังคม

แห่งความรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 
 

แผนงาน  ประเด็นการพัฒนา  เป้าหมายการพัฒนา  และตัวชี้วัด  รายละเอียดดังนี้ 
 
 

๓  แผนงาน ๓  ประเด็นการพัฒนา ๓ เป้าหมายการพัฒนา ๓ ตัวชี้วัด 
๑. แผนงานเมืองอัจฉริยะ 
    และเมืองหลวงแห่ง 
   อาหารปลอดภัย/ 
   สุขภาพ 
 

๑. พัฒนานครปฐมให้เป็นเมือง 
    อัจฉริยะ (Smart City) โดย 
    เน้นด้านการขนสง่  
    (Transport), เมืองหลวงแห่ง 
    อาหารและการท่องเที่ยว  
    (Food Metropolis) และ 
    เมืองแหง่สุขภาพ (Healthy  
    City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ  
    (Aging) และบริบทโลก  
    (Global Content) 

๑. ยกระดับรายได้ของ 
    ประชาชนในจังหวัด ให้ม ี
    ความม่ันคง ม่ังคั่ง และ 
    ย่ังยืน 

๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
    ของจังหวัดต่อหัว  
    (Per Capita GPP)  
    ปี 2565  เท่ากับ  
    ๓๒๙,๖๐๗ บาท  
    (ค่าฐานปี 2558 =  
    289,129 บาท  
    เพิ่มขึ้นปีละ 2%)  

๒. แผนงานอำเภอมั่นคง 
   ม่ังคั่ง และย่ังยืน 
 

๒. สร้างความแข็งแกรง่ระดับ 
    พื้นที่ให้สามารถรองรับการ 
    ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ 
    กระจายความเจริญ สร้าง 
    ความสุขให้กับประชาชน 
    ในทุกระดับ 
 

๒. การพัฒนาระดับพื้นที่เพื่อ 
    กระจายความเจริญ  
    รองรับการขยายตัว และ 
    สนับสนุนการขยาย 
    ความเจริญของเมืองหลวง 
 

๒. ดัชนีความก้าวหน้าของคน 
    (Human Achievement  
    Index - HAI) จังหวัด 
    นครปฐม (ด้านการ 
    คมนาคมและการสื่อสาร)  
    มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
    ภาคกลาง (ข้อมูลปี ๒๕๖0   
    ค่าเฉลี่ยภาคกลาง  
    = ๐.6666 จังหวัด 
    นครปฐมมีค่าดัชนี  
    = ๐.๖037) 

๓. แผนงานศูนย์กลาง 
    เมืองศาสตร์พระราชา  
    สู่ภูมิคุ้มกัน  ก้าวทัน 
    การเปลี่ยนแปลง 
 

๓. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย  
    ลดปัญหาครัวเรือน และ  
    สิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอ- 
    ภาค และความเท่าเทียม โดย 
    นำศาสตร์พระราชามาเป็น 
    แนวทางหลัก 

๓. ศาสตร์พระราชาเพื่อ 
    สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม   
    ชุมชน ครอบครวั บุคคล  
    ให้ก้าวทันกับการ  
    เปลี่ยนแปลง มีจิตอาสา   
    เทิดทูนสถาบัน 
 

๓. ดัชนีความก้าวหน้าของคน  
    (Human Achievement  
    Index - HAI) จังหวัด 
    นครปฐม อยู่ใน ๑๐ ลำดับ 
    แรกของประเทศ 
    (ข้อมูลปี ๒๕๖0 จังหวัด  
    นครปฐม อยู่ลำดับที่ 12) 

 

(ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครปฐม) 
 



๓๖ 
 

   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครปฐม 
 

 4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั 
 

  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการท่องเที่ยว 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (เทศบาลนครนครปฐม) 
 

1.  นโยบายในการบริหารงานเทศบาลนครนครปฐม  ซึ่งกำหนดไว้ทั้งหมด  5  ด้าน  ดังนี้ 
 

1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  จะดำเนินการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  โดยการส่งเสริม    
และสนับสนุนการจ้างงานของคนในพื้นที่  เสริมสร้างทักษะและให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน  
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังให้รวดเร็ว  รัดกุม  เป็นไปตามกฎ  ระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด  พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทให้มีความเป็นธรรมเหมาะสมและทั่วถึง
เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นท่ี 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์เมือง  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นการ
พัฒนาที่มุ่งสร้างความสะดวกสบายที่ประชาชนทุกคนพึงจะได้รับโดยเท่าเทียมกัน และถือเป็นปัจจัยพื้นฐานใน
การพัฒนาเมืองด้านอื่นๆ ด้วย และเพื่อพัฒนาเทศบาลนครนครปฐมให้เป็น “เมืองที่น่าอยู่ สะอาด  และมี 
ความปลอดภัย”  จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการ  ดังนี้  

    2.1 ปรับปรุงและปรับภูมิทัศน์  รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบ  สะอาดมาก
ยิ่งขึ้น พัฒนาสวนสาธารณะ  และคลองเจดีย์บูชาให้สะอาด  สวยงาม  พร้อมปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นและ 
เพ่ิมคุณภาพอากาศ  ตลอดจน เพ่ิมระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมทุกชุมชนและพ้ืนที่สาธารณะต่างๆ   
     2.2 ดำเนินโครงการปรับปรุง  ก่อสร้างถนน  และทางเท้า ภายในเขตเทศบาลทั้งระบบให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนในการสัญจร 
     2.3 จัดวางโครงสร้างระบบการระบายน้ำ และระบบการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาล      
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ำ 
     2.4 พัฒนาปรับปรุงระบบประปาให้เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคบริโภคของประชาชน  
และมีความสะอาดได้มาตรฐาน  

3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัย 
    3.1 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนทุกกลุ่มวัย จึงมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้  
   (1) มุ่งเน้นส่งเสริมการป้องกัน  ดูแลรักษาสุขภาพขั ้นพื ้นฐาน  และป้องกันโรคติดต่อ  
โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านสาธารณสุขในระดับต่างๆ  เช่น  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
ระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
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        (2)  ส่งเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ด้านสวัสดิการ ความเป็นอยู่  
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ  ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มวัย  จะประสานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
  (3) พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เกิด  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
     3.2 ด้านการศึกษา  เพื่อให้การศึกษาทั้งในและนอกระบบ  ตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัย     
ของเทศบาลนครนครปฐม เป็นแหล่งการศึกษาที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับ  ผมจะมุ่งเน้นส่งเสริมด้วย
กระบวนการและวิธีการที่หลากหลายโดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  วัสดุ  อุปกรณ์ทางการศึกษา  
เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษามีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน   
     3.3 ด้านการกีฬา  เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกกลุ่มวัย และพัฒนาให้เทศบาลนคร
นครปฐม   เป็นเมืองการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ไม่ใช่เพียงการมีสถานที่ออกกำลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ แต่ยังเป็น
จุดหมายในการเดินทาง  เพื่อชมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ จนถึงมหกรรมกีฬาที่นักท่องเที่ยวสนใจ โดยมี
แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
         (1) ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุง อาคาร ลานกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายให้ เพียงพอ          
มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน  
         (2) สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาเพ่ือมวลชนและเพ่ือการอาชีพ โดยมุ ่งเน้นพัฒนาทักษะ 
ด้านกีฬา และเป็นผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีโอกาสแสดงออกถึง
ความสามารถและศักยภาพด้านการกีฬา จนนำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ  

4. นโยบายด้านศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  
     4.1 จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนในการทำนุบำรุง อนุรักษ์ เผยแผ่ และพัฒนากิจการ
ศาสนาทุกศาสนา 
     4.2 ด้านประเพณีและศิลปวัฒนธรรม จะมุ่งเน้นส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการจัดงานประเพณี
ประจำชาติและวัฒนธรรม ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ  

5. นโยบายด้านการบริหารงานและพัฒนางานบริการ 

 ผมจะบริหารงานและพัฒนางานบริการทุกด้าน ภายใต้หลัก “การบริหารต้องโปร่งใส  การบริการต้อง
ฉับไว” โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
     5.1 มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เข้าถึงประชาชน และส่งเสริมการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชน  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพื่อให้
เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการให้บริการประชาชน   
     5.2 มุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานและปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี   
ความเหมาะสม ทันสมัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม 
 

 1.  วิสัยทัศน์ 
 “สาน…สร้างมาตรฐานการศึกษา  ต่อ…ยอดพัฒนาการบริการ  ทำ…ชุมชนเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน” 
 

 2.  ยุทธศาสตร์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา  และศาสนา ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และการ- 
ท่องเที่ยว 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 

 3.  เป้าประสงค์ 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู ้สูงอายุ  คนพิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  และสังคมสงเคราะห์ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ชุมขนเข้มแข็ง และสร้างความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
3.  ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดจากการได้รับบริการต่างๆ 
4.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
5.  ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  และพัฒนาการท่องเที่ยว  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนด้านศาสนา 

ศิลปะ  วัฒนธรรม  ทำให้เกิดการกระตุ้นและเกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
6.  ระบบโครงสร้างด้านพื้นฐานมีมาตรฐาน  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ให้บริการสาธารณะสะดวก  รวดเร็ว  

และโปร่งใส 
7.  น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน  ปริมาณเพียงพอ  และบริการเป็นเลิศ 
8.  ควบคุมทิศทางการเติบโตของเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบายระดับ

กระทรวง 
9.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 
10. การจัดการขยะมูลฝอย  น้ำเสีย  ได้มาตรฐาน  มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย   

ของบ้านเมือง 
 

4.  ตัวช้ีวัด 
1.  กรณีโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน  วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง   

ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพที่ดี  ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.  กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการ 
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5.  ค่าเป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน  เป้าหมายประกอบด้วย 
 1.  ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและสงเคราะห์จากภาครัฐได้ทั่วถึง 
 2.  สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา  และศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และการ
ท่องเที่ยว  เป้าหมายประกอบด้วย 
 1.  จัดและพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมทุกระบบ 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การท่องเที่ยว  และการกีฬา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ  เป้าหมายประกอบด้วย 
 1.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 2.  จัดบริการน้ำประปาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ปริมาณน้ำเพียงพอครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป้าหมายประกอบด้วย 
 1.  ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  เป้าหมายประกอบด้วย 
 1.  ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน 
 2.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและพัฒนาองค์กร  เป้าหมายประกอบด้วย 
 1.  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรพร้อมส่งเสริม
ศักยภาพของบุคลากร 
 

 6.  กลยุทธ์  
 เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของเทศบาลนครนครปฐม  ได้บรรลุและนำไปสู่วิสัยทัศน์
ที่กำหนดไว้  เทศบาลนครนครปฐม  จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  6  ด้าน  ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน  ประกอบด้วย  6  กลยุทธ์  ดังนี้ 
     1.1  ส่งเสริมคุณธรรม  ความสามัคคี  เอ้ืออาทร  และสมานฉันท์ของประชาชน 
     1.2  ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน 
     1.3 พัฒนา  ส่งเสริม  งานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์กับผู ้ประสบภัยพิบัติกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  และผู้สูงอายุ  ได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
     1.4  ส่งเสริม  สนับสนุน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
     1.5  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทำข้อมูลพื้นฐานและแผนแม่บทพ่ึงตนเองของชุมชน 
     1.6  รักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา  และศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และ
การท่องเที่ยว  ประกอบด้วย  7  กลยุทธ์  ดังนี้ 
     2.1  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย
อย่างทั่วถึง   ได้มาตรฐาน  เพื่อความเป็นเลิศโดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม 
     2.2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     2.3 สร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา 
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     2.4  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     2.5  พัฒนาและส่งเสริมการออกกำลังกายการกีฬาเพ่ือสุขภาพและความเป็นเลิศ 
     2.6  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     2.7  สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธีและงานวันสำคัญทาง
ศาสนาต่างๆ 
  

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ  ประกอบด้วย  3  กลยุทธ์  ดังนี้ 
     3.1  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
     3.2  พัฒนาป้องกันระบบน้ำท่วม  และระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
     3.3  พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอ  สามารถให้บริการได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นเลิศ 
 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์  ดังนี้ 
     4.1  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ประชาชนทุกเพศวัยมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ 
     4.2  พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคโดยเน้นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
     4.3  ส่งเสริม  การรักษามาตรฐานอาหารและการบริการให้ถูกสุขลักษณะ  รวมถึงการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลตลาด 
     4.4  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม  โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  และ
ปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน  เยาวชน  และนักเรียนในสถานศึกษา 
     4.5  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และความสะอาดของบ้านเมืองโดย
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย  2  กลยุทธ์  ดังนี้ 
     5.1  พัฒนา  ส่งเสริมอาชีพ  และเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน 
     5.2  ส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร  ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์  ดังนี้ 
     6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
     6.2  พัฒนาการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ  โปร่งใส  เป็นธรรม  ประหยัดและเกิดความคุ้มค่า 
     6.3  พัฒนาบุคลากร  โดยให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
     6.4  พัฒนา  ปรับปรุง  เครื่องมือเครื่องใช้  อาคาร  สถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
     6.5  ปรับปรุงและพัฒนารายได้อย่างทั่วถึงถูกต้องและเป็นธรรม 
 

 7.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 จากการนำข้อมูลสภาพทั่วไป  ข้อมูลพื้นฐาน  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลนคร
นครปฐม  ข้อมูลชุมชน  มาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา  ทำให้เห็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งในการพัฒนาของ
องค์กรหรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและ
สามารถจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขโดย     
ถ้วนหน้า 
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 เทศบาลนครนครปฐม  ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ภายใต้วิสัยทัศน์ “สาน…สร้าง
มาตรฐานการศึกษา  ต่อ…ยอดพัฒนาการบริการ  ทำ…ชุมชนเป็นเมืองทีน่่าอยู่อย่างยั่งยืน” 
 

 8.  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  ของเทศบาลนครนครปฐม  มีความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  โดยเริ่มจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่  12  แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครปฐม  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนครปฐม  ซึ่งเทศบาล  ได้มีการกำหนดเป้าประสงค์  
ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์  แผนงาน  และนำไปสู่ผลผลิตโครงการ 
 

 ทั้งนี้  เทศบาลฯ สามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด  
ตลอดจนประสานงานและบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่  เพื่อจัดทำโครงการ/กิกจรรมร่วมกันในเขต
เทศบาลฯ นอกจากนี้  เทศบาลฯ ยังได้นำโครงการในแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชน  มาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน  อันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ   
ที่มีประสิทธิภาพ  ดังภาพที่  7 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ป ี

 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 
 
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนครปฐม 
 
 

เป้าประสงค์ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
 

กลยุทธ์ 
 

 
แผนงาน 

 
 

ผลผลิตโครงการ 
 

ภาพที่  7  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT  Analysis)  และศักยภาพของเทศบาลนครนครปฐม  จาก
การศึกษาสภาพแวดล้อมของเทศบาลนครนครปฐม  โดยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  สรุปผลการวิเคราะห์  ดังนี้ 
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมภายใน  โดยมุ่งทราบ
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของเทศบาลนครนครปฐม  โดยสรุปเป็นภาพรวมของเทศบาลนครนครปฐม  ได้ผลสรุป  
ดังนี้  
 

ตารางท่ี  6  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลนครนครปฐม 
 

สภาวะแวดล้อมภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. นโยบาย/วัตถุประสงค์ 1. ฝ่ายการเมืองเข้มแข็งและนโยบาย 1. การประสานงานระหว่าง 
2. การบริหารจัดการ     มีความต่อเนื่อง     หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
3. โครงสร้าง 2. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ      ยังไม่ดีพอขาดการสร้างเครือข่าย 
4. วัฒนธรรม     ทักษะและประสบการณ์     ที่เข้มแข็ง 
5. ทรัพยากร 3. มีการจัดการและพัฒนาการศึกษา 2. บุคลากรภายในองค์กรขาดการ 
    - บุคลากร     ทุกระบบได้อย่างชัดเจน และต่อเนื่อง     พัฒนาศักยภาพของตนเอง ใน 
    - งบประมาณ 4. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมและมี     ด้านทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
    - วัสดุ ครุภัณฑ์     ความสัมพันธ์ที่ดีกับเทศบาล     เฉพาะทาง บุคลากรบางส่วนขาด 
 5. มีศักยภาพในการพัฒนาการกีฬา     ความรับผิดชอบส่วนร่วมโดย 
 6. มีความพร้อมในการฝึกอาชีพให้กับ     สิ้นเชิง 
     ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 3. ขาดการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร 
 7. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขต 4. งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ 
     เทศบาลอย่างต่อเนื่อง 5. ขาดการส่งเสริมขวัญ  กำลังใจ 
  6. บ้านเมืองขาดความเป็นระเบียบ 
      ความสะอาด เช่น ถนน ทางเท้า 
      ภูมิทัศน์ 
  7. ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่าง 
      จริงจังจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพ 
  9. ขาดการดึงศักยภาพของบุคลากร 
        หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
        ในด้านต่าง มาช่วยพัฒนา 
        ท้องถิ่นอย่างเต็มที ่

 
 
 
 



๔๔ 
 

   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครปฐม 
 

ตารางท่ี  7  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลนครนครปฐม 
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลนคร
นครปฐม  โดยมุ่งทราบถึงโอกาสและอุปสรรคของเทศบาลนครนครปฐม  สรุปเป็นภาพรวม  ที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานขององค์กร  สรุปผลได้  ดังนี้  
 

สภาวะแวดล้อมภายนอก โอกาส อุปสรรค 
1. ปัจจัยด้านการเมืองและ 1. แวดล้อมด้วยสถาบันทาง 1. อัตราการเพิ่มขึ้นของโรคระบาด 
    นโยบาย     การศึกษาที่สามารถสร้าง     ในประเทศท่ัวโลก 
2. ปัจจัยด้านการเศรษฐกิจ     เครือข่าย และความร่วมมือทาง 2. สภาพสังคมในปัจจุบันที่ 
3. ปัจจัยด้านสังคม     วิชาการ     เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคม 
4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 2. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน    ลักษณะต่างคนต่างอยู่ ส่งผลให้ 
5. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม     ภาครัฐ  ภาคเอกชน     คนขาดความตระหนักในการม ี
6. ปัจจัยด้านกฎหมาย 3. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน      ส่วนร่วม (ร่วมดูแล  รับผิดชอบ   
     นักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนเข้า     ร่วมแก้ไขปัญหา  และร่วมพัฒนา) 
     มาท่องเที่ยวมากข้ึน 3. การแข่งขันหรือเปรียบเทียบการ 
 4. ทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นมี     จัดการบริการสาธารณะระหว่าง  
     ความชัดเจน     อปท.ด้วยกัน 
 5. มีสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียง 4. ในเขตเทศบาลยังมีพ้ืนที่สีเขียว 
     เอกลักษณ ์     และพ้ืนที่สาธารณะไม่เพียงพอ  
 7. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก     เมืองเจริญเติบโตอย่างไร้ระเบียบ   
     รัฐเพ่ือสนับสนุนการกีฬา     ไม่ปลอดภัยมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 8. มีการประสานงานที่ดีระหว่าง 5. รัฐบาลจัดสรรรายได้ให้กับท้องถิ่น 
     นโยบายของเทศบาลกับรัฐบาล     น้อยลง และระยะเวลาการส่งเงิน 
 9. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     ล่าช้าจากที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้อง 
 10. ได้รับความร่วมมือจาก     กับการเจริญเติบโตของเมือง 
       หน่วยงานของรัฐ และเอกชน 6. จำนวนประชากรแฝงมีจำนวน 
 11. การพัฒนาระบบคมนาคม     มากขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาในด้าน 
 12. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ     การจัดระเบียบสังคมและการขอ 
      ความร่วมมือ 
  7. วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีมีผล 
      ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
      ทางสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่  
      ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
      ชีวิตของคนในชุมชนโดยรวม 
      และเด็ก มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  
      วัยแรงงานลดลง 
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ตารางท่ี  7  (ต่อ) 
 

สภาวะแวดล้อมภายนอก โอกาส อุปสรรค 
  9. การจัดการด้านจราจรยังไม่มี 

      ประสิทธิภาพเนื่องจากเกิดภาวะ 
      วิกฤตด้านการจราจรตามทางแยก  
      จุดตัดทางรถไฟ โดยเฉพาะใน 
      ชั่วโมงเร่งด่วน 
  10. ยังไม่มีแผนส่งเสริมการลงทุน  
        และการพัฒนาเศรษฐกิจของ 
        เมือง 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการพัฒนาที่ผ่านมา  แม้ว่าจะสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เทศบาลนครนครปฐมเป็นอย่างมาก     
ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการ      
ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก  สบาย  ในการดำรงชีวิตมีโอกาสเข้าถึงบริการด้ านสาธารณสุข  และ
การศึกษามากขึ้น  หากประเมินผลการพัฒนาในมิติแห่งความสมดุล  ความพอดี  และการมีภูมิคุ้มกัน  เพื่อมุ่ง
พัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ด้วย  PESTEL  Analysis  โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์  ดังนี้ 

 

1. ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบาย 
 ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบาย  เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นโอกาสเอื้อให้การดำเนินงานของเทศบาลนคร
นครปฐม  เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีกฎหมายหลายฉบับที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ 
 1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผ่านๆ มา ได้ให้ความสำคัญของการกระจายอำนาจ  
และการปกครองท้องถิ่นในภารกิจที่กว้างขวางยิ่งขึ้น  ซึ่งจะเป็นโอกาสให้เทศบาลนครนครปฐมได้ใช้ศักยภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 1.2  นโยบายเศรษฐกิจของรัฐยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมให้
ประชาชนดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3  การเปลี่ยนแปลงระบบราชการไทยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ  โดยเน้นการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง  หน้าที่  และความรับผิดชอบ  ของแต่ละหน่วยงานให้เกิดความชัดเจน  การปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวนำไปสู่การให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.4  การประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ส่วนราชการดำเนินการ  โดยจะต้องคำนึงถึงประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ 
     -  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
     -  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
     -  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
     -  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
     -  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
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     - การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
     - ความองการการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 
     นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เร่งส่งเสริมให้เทศบาลนครนครปฐม  นำแนวคิดของการบริหารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดีไปใช้บริหารกิจการ 
 1.5  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550  เป็นหลักประกันให้กับประชาชนทุกคน
ในเรื่องโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐและการคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร 
 

2.  ปัจจัยด้านการเศรษฐกิจ 
แนวโน้มเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของ

ประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีบทบาทในการกำหนดระเบียบเศรษฐกิจการเมืองโลกมากขึ้น 
จนนำมาสู่สถานการณ์ที่อยู่ภายใต้แรงกดดันระหว่างขั้วอำนาจใหม่ทางตะวันออกกับขั้วอำนาจดั้งเดิมอย่าง
สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการดำเนินมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศข้ึนได้  และอาจทำ
ให้ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของโลกได้รับผลกระทบ เนื่องจากห่วงโซ่มูลค่าโลกมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ใกล้ชิดกับมหาอำนาจทั ้งสองประเทศดังกล่าว  ในขณะเดียวกัน การลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจได้ เพ่ิม       
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งทางการเมือง และส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดทำกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในปัจจุบัน โดยสถาบันความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ที่มีขอบเขตแคบลง และ/หรือมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นอาจมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน 

ในกรณีของประเทศไทย  แนวโน้มการหดตัวลงของห่วงโซ่มูลค่าโลกและการปรับเปลี่ยนทิศทางไปให้
ความสำค ัญก ับการสร ้างความเช ื ่อมโยงการพ ึ ่ งพาเศรษฐก ิจระหว ่างก ันภายในภ ูม ิภาคมากขึ้น 
(Regionalization) จะเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทย ซึ่งมีตำแหน่งที่ตั้งใกล้ศูนย์กลางของอนุภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  ในการที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการค้า  
การลงทุนและการให้บริการโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงภูมิภาคเข้ากับประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ แนวโน้ม
เศรษฐกิจการเมืองในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  ฉบับที่ 13 ยังคงขึ้นอยู่กับทิศทางยุทธศาสตร์ระหวา่ง
ประเทศของสหรัฐอเมริกาภายใต้การบริหารของโจ ไบเดน ที่มีแนวโน้มจะดำเนินยุทธศาสตร์ที่สำคัญ  ได้แก่  
(1) นโยบายระหว่างประเทศที่จะเพิ่มบทบาทของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลก และยังคงท้าทายจีนทั้งในด้าน
เศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยี  ซึ่งจะส่งผลทำให้เงื่อนไขทางการค้าของประเทศไทยยังจำเป็นต้องเตรียมตัว
ให้พร้อมรับโอกาสจากการกระจายความเสี่ยงของห่วงโซ่มูลค่าจากตำแหน่งที่ตั้งในประเทศจีน  (2) นโยบาย
สิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกผ่านกลไกความตกลงและการ
กำหนดเงื่อนไขทาง การค้าที่ไม่ใช่ภาษี  (Non-Tariff Barriers: NTB) จะผลักดันให้ไทยต้องพัฒนากระบวนการ
ผลิตและสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นประเทศเป้าหมายการส่งออกที่สำคัญ
ของประเทศไทย  (3) การปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค  และลดการผูกขาดในอุตสาหกรรมดิจิทัลจะ
ส่งผลต่อเนื่องถึงผู้บริโภคในประเทศไทยเนื่องจากไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของบริษัทเทคโนโลยีจากสหรฐัฯ  
และโอกาสในการแข่งข ันในอุตสาหกรรมจะเป็นธรรมมากข ึ ้นภายใต ้หลั กความเสมอภาคทางเน็ต               
(Net Neutrality) และ (4) ระบบการค้าภายใต้ข้อตกลงพหุภาคีและกลไกสถาบันระหว่างประเทศ  จะเป็น
แนวโน้มที่ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น จากการกลับมาเพิ่มบทบาทในการนำโลกด้วยระเบียบโลกแบบเสรีนิยม  
ในประเด็นข้ามชาติทั ้งประเด็นด้านสาธารณสุขสิ ่งแวดล้อม หรือการค้าการลงทุน ด้วยประเทศไทย                 
มีความสัมพันธ์อันดีและมีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับทั้งสหรัฐอเมริกาและจีน  จึงเป็นความท้าทายของไทยใน
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การที่จะกำหนดบทบาทความร่วมมือในแต่ละประเด็นให้มีความเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศอย่างรอบคอบ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุนแรงในเกือบ
ทุกประเทศทั ่วโลกรวมถึงประเทศไทย การแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงและต่อเนื ่องมิได้เป็นเพียง
วิกฤตการณ์ทางสาธารณสุขเท่านั้น แต่ได้ส่งผลกระทบไปถึงมิติด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การใช้ชีวิตของประชากร  
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปอย่างมีนัยสำคัญ  โดยผลกระทบและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบในระดับโลกและไทย       
มีสาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้ 

1. ผลกระทบในระดับโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการใช้ชีวิตของประชากรโลกอย่างรุนแรง เกิดเป็นต้นทุนจากทั้งความสูญเสียชีวิต
และการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยตรงจากการติดเชื้อ และผลกระทบทางอ้อมจากความพยายามในการป้องกันแล ะ
ควบคุมการแพร่ระบาด  โดยในปี 2563  ธนาคารโลกได้ประมาณการว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวลงถึงร้อยละ 
4.30  และมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.46  รวมถึงมีการสูญเสียของชั่วโมงการทำงานถึงร้อยละ  
8.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งอัตราการสูญเสียของชั่วโมงการทำงานข้างต้นเทียบเท่ากับการสูญเสียการ
จ้างงานประจำถึง 255 ล้านตำแหน่ง  ในขณะเดียวกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลกระทบเป็น
วงกว้างต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกอย่างรุนแรง โดยระดับผลกระทบมีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละ
ประเทศ 

2.  ผลกระทบต่อประเทศไทย  ถึงแม้ประเทศไทยจะจัดอยู่ในกลุ่มประเทศแรกของโลกที่พบการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ (มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563)  แต่
ด้วยขีดความสามารถในการให้ความสำคัญต่อการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างจริงจังของ
รัฐบาล และการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของภาคเอกชนและประชาชน ประกอบกับระบบสาธารณสุขของ
ประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ทำให้ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต
จากโรคโควิด-19 ต่ำเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีสัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อประชากรต่ำที่สุดเป็นอันดับที่ 19 ของ
โลก  และมีสัดส่วนผู้เสียชีวิตต่อประชากรต่ำที่สุดเป็นอันดับที ่ 6 ของโลก  และได้รับการจัดอันดับจาก
สถาบันโลวี (Lowy Institute) ในอันดับที่ 4 จากทั้งหมด 98 ประเทศ ด้านความสามารถในการรับมือกับการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ด้วยมาตรการด้านสาธารณสุขที่สามารถปรับตัวให้รับมือกับสถานการณ์ได้อย่าง
รวดเร็วและเข้มงวด แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น พบว่ายังอยู่ในระดับค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากการ
พึ่งพาภาคบริการในสัดส่วนสูง  โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

 

3.  ปัจจัยด้านสังคม 
จากการที่อัตราการเกิดของประชากรทั่วโลกท่ีมีแนวโน้มลดลง บวกกับการที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น

เนื ่องจากการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ ้น และประชากรที ่เกิดในยุค Baby Boomers ได้เข้าสู่         
วัยสูงอายุ เป็นปัจจัยที่ทำให้หลายประเทศในโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมที่สำคัญ นั่นคือ     
การเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ โดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว อาทิ ฝรั่งเศส สวีเดน ญี่ปุ่น 

สำหรับประเทศไทยนั้น จำนวนผู้สูงอายุมีตัวเลขเทียบเท่ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้วหลายประเทศซึ่งถือว่า
มีอัตราการเติบโตเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย รองมาจากประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น โดยประเทศไทย  
ได้เข้าใกล้สังคมสูงวัยมาตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2548  ส่วนข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในปัจจุบัน         
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พ.ศ.2563 ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวนมากกว่า 12 ล้านคน หรือราว 18% ของ
จำนวนประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มเป็น 20% ในปี พ.ศ.2564 ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
แล้ว และกำลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้  การเตรียมพร้อมสังคมไทยเข้าสู่
สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปีพ.ศ.2564  ซึ่งจากการประเมินผลแผนปฏิบัติการ  ยังพบการดำเนินงานบาง
ด้านที่ต้องปรับปรุง เช่น การเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอายุ และการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับสังคมผู้สูงวัย
นั้น  ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของคนสูงวัย  แต่เป็นเรื่องของคนทุกวัย  ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือทั้งจาก
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน 
 

4.  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560  ทำให้การพัฒนาด้านสถิติและ
สารสนเทศ  สามารถเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องและบูรณาการกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  มีความหลากหลายมากข้ึน  มีประสิทธิภาพสูงและมี
ราคาถูกลง  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  IT  สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  เกิดแนวทาง
การพัฒนาระบบได้ง่ายขึ้น 
 

5.  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและชั้นบรรยากาศโลก  แม้ว่าการเกิดวิกฤตโควิด-19 จะส่งผลให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตหยุดชะงักหรือชะลอตัวลง  แตเ่หตุการณด์ังกล่าวได้สร้างผลเชิงบวกต่อสภาพแวดล้อม
โดยรวมของโลกให้มีการฟ้ืนตัวกลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ได้ดีขึ้น  โดยการชะลอตัวลงของภาคการผลิตและการ
เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ได้ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงทั้งในระดับ
โลกและระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขอนามัยและการใช้ชีวิตท่ามกลางการแพร่
ระบาดได้ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงประมาณร้อยละ 15  โดยเฉพาะขยะพลาสติก ซึ่ง
เป็นผลอันเนื่องมาจากรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ปรับเปลี่ยนไปของภาคส่วนในสังคม 

 

6.  ปัจจัยด้านกฎหมาย 
 เทศบาลนครนครปฐมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะพื้นฐานและแก้ไข
ปัญหา  ความต้องการของประชาชน  ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจ  แต่เนื่องจาก
งบประมาณส่วนหนึ่ง  ซึ่งมาจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลได้จัดสรรให้เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  มีความล่าช้าใน
การจัดสรรงบประมาณ  ทำให้เทศบาลไม่สามารถวางแผนเพื ่อดำเนินงานบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที ่3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านสังคมและ
ชุมชน 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สำนักปลัดเทศบาล  
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม  

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม  

การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง กองสวัสดิการสังคม  

2 การพัฒนาด้านการศึกษา 
การกีฬาและศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล  
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา สำนักการศึกษา  

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม  

การศาสนา วัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

กองส่งเสริมวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

 

3 การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะ 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา สำนักการช่าง  
การพาณิชย ์ กองการประปา  

4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

เคหะและชุมชน สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

การศาสนา วัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

กองส่งเสริมวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

 

5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม การศึกษา สำนักการศึกษา  
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม  

6 การพัฒนาด้านการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล  
กองวิชาการและแผนงาน  

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548        
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.3/ว7467  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563  เรื่อง  
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) กำหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561   

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่คัดเลือกจำนวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกจำนวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ  

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)  ใหมีวาระอยู่ในตําแหนงคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
 ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตอผู้บริหารทองถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารทองถิ่นเสนอต่อสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 

1.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว 7467  
ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563  เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570) 

ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
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(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(อ้างถึงแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)         
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง       

5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบับที่ 12    5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
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(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง   ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ      

5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ   15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด   (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์   (5) 
    3.5 กลยุทธ์   (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์   (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์   (5) 
    3.8 แผนงาน  (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) 

รวมคะแนน 100 
 

1.3. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน
และการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ระบบ e-plan  (www.dla.go.th)) 
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  

เทศบาลนครนครปฐมใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยใช้แบบวัดผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ และมีหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการที่สำคัญ  คือ  การติดตามและประเมินผลโครงการว่า
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร  โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลโครงการ  ดังนี้ 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง  
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 2.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ  
        (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
       (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
        (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
        (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
        (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 
        (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-
Solving Method  
       (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
       (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
       (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
       (10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
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       (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) - 
(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

2.3 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 

2.4 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
2.5 วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
2.6 ผลกระทบ (Impact) 

 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 3.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผลการศึกษา พบว่า เทศบาลนครนครปฐมได้มีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาอย่างครบถ้วน

สมบูรณ์ตรงตามกระบวนการและขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ซึ่งประกอบด้วย ๑) การ
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครปฐม  ๒) ในด้านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาได้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรวบรวมปัญหา  
และความต้องการของประชาชน โดยกระบวนการประชุมประชาคมย่อย และประชาคมใหญ่ทั้งเทศบาล  
๓) การจัดทำวิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลโดยยึดกรอบทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของท้องถิ ่น โดยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาไว้ ๖ 
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา
และศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ านการบริการสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร อันนำไปสู่การอนุมัติและประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาของ
เทศบาลนครนครปฐม และ ๔) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม   

จากการศึกษาโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65) พบว่า การดำเนิน
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล  รวมทั้งมีการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ  ที่สนับสนุนให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และมีการติดตามและประเมินผล              
การดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์   โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)  ของเทศบาลนครนครปฐม  
พบว่าปี  2562  มีโครงการมากที่สุด  จำนวน 322 โครงการ , รองลงมาคือ ปี 25๖3 จำนวน ๒93     
โครงการ, ปี 2561 จำนวน ๒88 โครงการ, ปี 2564 จำนวน 243 โครงการ, ปี ๒๕๖5 มีโครงการน้อยที่สุด 
คือ จำนวน  216 โครงการ   

ส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 พบว่ามีโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน 1,362  โครงการ  โดยมีการกระจายแผนไปตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ซึ่ง
สามารถเรียงลำดับจากมาก ไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการศึกษา การกีฬาและศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยว จำนวน 595  โครงการ, รองลงมาคือ ด้านการบริการสาธารณะ จำนวน 167 โครงการ, 
ด้านสังคมและชุมชน จำนวน 161 โครงการ, ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 112 โครงการ , 
ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร จำนวน 69 โครงการ  และด้าน เศรษฐกิจ  จำนวน 41 โครงการ 
ตามลำดับ 
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 3.2 ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม โดยการสำรวจความคิดเห็น
และความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับบริการโดยภาพรวม มีความพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 89.0       
เมื่อจำแนกรายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน มากที่สุด , รองลงมา คือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว , 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม , ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ    
พัฒนาองค์กร, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ, และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ใน
อัตราที่เท่ากัน ตามลำดับ ทั ้งนี ้ จากการศึกษาเปรียบเทียบภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาทั ้ง  6 ด้าน 
ระหว่างปี 2561 และ 2563 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.45) โดยร้อยละ 
89.0 มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด   
 

 3.3 จุดเด่นของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 สำหรับจุดเด่นแผนพัฒนาท้องถิ่น จากผลการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล   พบว่า  แต่ละ
ยุทธศาสตร์ มีจุดเด่นดังต่อไปนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน พบว่า จุดเด่นอันดับแรก  ได้แก่ พัฒนา ส่งเสริม           
งานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์กับผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุได้อย่าง    
มีคุณภาพและทั่วถึง  รองลงมา คือ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำข้อมูลพื้นฐานและแผนแม่บทชุมชน
พ่ึงตนเองของชุมชน  และส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยว พบว่า จุดเด่นอันดับแรก ได้แก่  สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี  
และงานวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ  รองลงมา คือ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา  
และพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่ว ถึง ได้
มาตรฐานเพ่ือความเป็นเลิศ โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ พบว่า จุดเด่นอันดับแรก  ได้แก่ พัฒนาระบบ
ประปาให้มีคุณภาพมาตรฐานและปริมาณเพียงพอ  สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและเป็นเลิศ รองลงมา  
คือ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานสูง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม และ
ระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่า จุดเด่นอันดับแรก  ได้แก่  ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศวัยมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ รองลงมา คือ พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคโดยเน้นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่  และส่งเสริมการรักษามาตรฐานอาหารและการบริการให้ถูก
สุขลักษณะ  รวมถึงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลตลาด 
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พบว่า จุดเด่นอันดับแรก ได้แก่   พัฒนา ส่งเสริมอาชีพ และ  
เพ่ิมรายได้ให้ประชาชนและส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร พบว่า จุดเด่นอันดับแรก ได้แก่ พัฒนา
บุคลากร โดยให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ ปรับปรุงและพัฒนารายได้อย่างทั่วถึง ถูกต้อง  
และเป็นธรรมและพัฒนาการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และเกิดความคุ้มค่า 
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 3.4 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 สำหรับข้อเสนอแนะจากการศึกษาซึ่งชุมชนสะท้อนข้อมูลผ่านการตอบแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาล ดังนี้ 
 1. ในการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ  ของเทศบาล  ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
อยากให้ทางเทศบาลได้เปิดโอกาสประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน  หรือให้ข้อคิดเห็น  ซึ่งจะ
ส่งผลให้การทำงานระหว่างเทศบาล กับชุมชน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ความสะอาดให้เกิดขึ้นในชุมชนมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการจัดการแก้ไข
ปัญหาขยะในชุมชน การลดปริมาณน้ำเสียในชุมชน เป็นต้น 
 3. จัดให้มีวัน Big Cleaning Day เป็นประจำในทุกปี เพ่ือให้คนในชุมชนได้ร่วมมือกันดูแล ทำความ
สะอาดบริเวณโดยรอบชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดความรู้สึกรัก
และหวงแหนชุมชน 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
โลกในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่รวดเร็ว  หลากหลาย  และรุนแรง  ซึ่งปัจจัยหลักท่ี

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  คือ กระแสโลกาภิวัฒน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเทศไทยใน
ฐานะส่วนหนึ่งของประชาคมโลกก็ได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน  การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ  
ทั้งทางด้าน  สังคม การเมือง  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นทั้งโอกาส  
กับดัก  และความท้าทาย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  และเทคโนโลยี  ทั้งที่
เกิดจากปัจจัยภายในประเทศและสังคมโลก ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติพันธกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์และแนวโน้มการเปิดเสรีในด้านต่าง ๆ  ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องเพ่ิมสมรรถภาพและความยืดหยุ่นในการ
ปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้อง
ปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพัฒนาให้เป็น
ท้องถิ่นเข้มแข็ง  ตามองค์ประกอบท้องถิ่นไทย  4.0   13  ประการดังนี้ 

1. ใช้ระบบดิจิทัลในการดำเนินงาน 
           2. องค์กรแห่งความสุข  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในท้องถิ่น 
  3. องค์กรแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
  4. ขีดสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
  5. สร้างนวัตกรรมท้องถิ่นในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะ 
  6. ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน  สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม 
  7. การจัดทำและการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด  ประเทศ  นำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการตามแผนฯ  อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  8. แสวงหาความร่วมมือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
  9. มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของประเทศ 
  10. มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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  11. กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้กลไกในระดับท้องถิ่น  เช่น  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของคนในพ้ืนที่  ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการตลาด 
  12. เสถียรภาพทางการคลัง  พึ่งตนเองได้  มีรายได้เพียงพอในการบริหารงาน 
  13. ยึดมั่นธรรมาภิบาลดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมจริยธรรม 
 

4.1.2 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อจัดทำแผน 
๑. เทศบาลนครนครปฐม ควรวางแผนการดำเนินโครงการให สอดคลองและครอบคลุม

ในทุกแนวทางของทุกยุทธศาสตร  ทั้งนี้ หากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใดไมไดดำเนินงานหรือไม่เปนไปตาม
แผนที่กำหนดไว ควรพิจารณายุบ ปรับแผน  หรือปรับเปลี่ยนแนวทางใหเขากับสถานการณปจจุบันของเทศบาล 
ของจังหวัดนครปฐม  และของประเทศ  

2. เทศบาลนครนครปฐมควรทำการวิเคราะหศักยภาพของเทศบาล  เพ่ือมาประเมิน
สถานการณ์และสภาพแวดลอม   ควรนำวิธีการวิเคราะห  SWOT  และเทคนิควิธีการอื่น ๆ สำหรับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน   
    ๓. การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล ควรมีการกำหนดเปาหมายหรือตัวชี้วัดของแผนพัฒนา 
เพ่ือวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนา และแผนการดำเนินงานประจำป  รวมทั้งการ
ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนพัฒนา และแผนการดำเนินงานประจำปี  
     ๔. เทศบาลนครนครปฐม ควรกำหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และรูปแบบการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานใหเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร  โดยการประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานประจำปี   เพื่อให
ผู้ที ่เกี่ยวของเชน ผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของได้ตรวจสอบดูวาแผนปฏิบัติงานของเทศบาลมีผลกระทบ      
ตอการปฏิบัติงานของแต่ละหนวยงานยอยหรือไม   สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จ   หรือลมเหลว       
มีการกำหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ เป็นไปได้หรือไม่  มีความคุมคากับการลงทุนหรือประชาชนได้รับ        
ประโยชนจากบริการนั้นมากนอยเพียงใด  

๕.  เทศบาลนครนครปฐม ควรมีการติดตามและประเมินผลกระทบโครงการต าง ๆ 
ภายหลังดำเนินการเสร็จไปแลว เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ และแนวทางพัฒนาปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการใหบริการของเทศบาลนครนครปฐม เพ่ือใหประชาชนผูรับบริการมี
ความรูสึกวามารับบริการแลวได้รับบริการที่คุมคา คุม้ประโยชน  
    ๖.  เทศบาลนครนครปฐม ควรมีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ระบบการติดตามนำ
ความรูและทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากร  เนื ่องจากประเทศไทยเขาสู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะทักษะทางดานภาษา ไม่วาจะเป็น
ภาษาอังกฤษที่ใชเป็นภาษาติดต่อระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลวยังถือวาเป็นภาษาสากลที่ใชใน
การติดตอในยุคโลกาภิวัฒนไดอีกดวย นอกจากนั้น การเรียนรูภาษาของกลุมอาเซียนก็นับวาเป็นปจจัย        
ที่สำคัญดวย  
 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพ่ือนำไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
  เทศบาลนครนครปฐม  มีข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา  โดยคาดการณ์การพัฒนา
ต่างๆ  จากการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการพัฒนา   ดังต่อไปนี้ 
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4.2.1  จุดเด่นของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม 
  จุดเด่นของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน คือ การจัดสวัสดิการ การให้       
การสงเคราะห์แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ การส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องคนดีเสริมสร้างความ
สามัคคี และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม 
อย่างไรก็ตามหลายชุมชนคิดว่า ในชุมชนของตนนั้น ประชาชนยังคงมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจซึ่งกัน    
และกัน ไม่มีจิตอาสา จึงเสนอว่า เทศบาลควรมีนโยบายหรือมาตรการในการสร้างเสริมจิตสำนึกให้ประชาชน   
มี “ความเป็นพลเมือง” และมีความรัก ความสามัคคีในชุมชนให้มากขึ้นกว่าเดิม สำหรับปัญหายาเสพติดและ
การมั่วสุมของวัยรุ่นนั้น ในบางชุมชนยังพบว่ามีอยู่และสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อาศัยในบริเวณนั้น 
 

  จุดเด่นของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและศาสนา ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว คือ การมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ และการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งการเห็น
ความสำคัญและส่งเสริมเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน ทำให้เทศบาลกลายเป็น “แหล่งเรียนรู้” ในระดับประเทศ     
ที่สำคัญแหล่งหนึ่งในเรื่อง “การจัดการศึกษาของท้องถิ่น” 
 

  จุดเด่นของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ คือ การก่อสร้าง ปรับปรุง 
บำรุงรักษาถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้ำ ราวกั้น และภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างเพียงพอ ทั่วถึง  การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ และการปรับปรุงระบบ
การจราจร ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม หากทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะจากเวทีสนทนาว่า ควรมี
ระบบการป้องกันรักษาความปลอดภัยในกรณีที่อาจเกิดไฟฟ้าช็อตในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง และควรดำเนินการ
เรื่องความสะอาดหรือคุณภาพของน้ำประปา 
 

  จุดเด่นของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คือ การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยชุมชน ตลอดจนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างทันท่วงที  ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มที่เห็นว่า เทศบาลทำดีแล้ว แต่สิ่งที่ควรส่งเสริม คือ  การรณรงค์ปลูกจิตสำนึก
ให้กับประชาชน และการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาความสะอาดของ
เมือง 
 

  จุดเด่นของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ คือ การจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าและ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้  ในขณะที่ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มนั้น ระบุว่า การจัด
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนั้นจัดบ่อยและทำดีอยู่แล้ว แต่เมื่อทำแล้ว กลับไม่มีตลาดรองรับ   โดยผู้เข้าร่วมการ
สนทนากลุ่มจำนวนหนึ่งคิดว่า น่าจะมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น โดยตกแต่งบริเวณให้มีความสวยงามเป็น
เอกลักษณ์ของทวารวดี เพ่ือเป็นทั้งจุดขาย จุดท่องเที่ยวและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  
 

  จุดเด่นของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร คือ การให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น และการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง  โดยใน
ส่วนของเวทีการสนทนากลุ่ม เป็นที่ชี้ชัดว่าประชาชนได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมากในการเข้ารับบริการต่าง 
ๆ ของเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ แต่สำหรับการแจ้งข่าวสารเพ่ือให้รับรู้และเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกันนั้น ควรเพิ่มช่องทางต่าง ๆ ให้มากข้ึน 
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4.2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการใหบริการ  
             ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครปฐม สามารถนำมากำหนดเปนขอเสนอแนะดังนี้  
           1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ เพื่อเปนการพัฒนาขั้นตอนหรือกระบวนการใหบริการใหมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดยการปรับปรุงระบบการใหบริการที่มีความ    
คลองตัวและสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูรับบริการ โดยการลดขั้นตอนที่ไมจำเปนลง การให
บริการเพ่ิมหรือชวงพิเศษในชวงกลางวัน  ชวงเย็นหรือวันหยุดราชการ การจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ  (One 
Stop Service)  สำหรับงานบริการที่มีความเชื่อมโยงและตอเนื่องภายในงานของเทศบาลหรือหนวยงานอ่ืน 
รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทำงานมากขึ้น เพ่ือใหการใหบริการของเทศบาลนครนครปฐม      
มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

๒. ดานเจาหนาที่บุคลากรผูใหบริการ ผูรับบริการจะมีความประทับใจและตองการมารับบริการของ
เทศบาลนครนครปฐมอีก  โดยการใหบริการแกผูรับบริการอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน มีการใหคำ
แนะนำชวยเหลือแกผูรับบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ รวมทั้งการแจงระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการ
ใหบริการและระยะเวลารอคอยของแตละงานบริการ  

๓. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก นับเปนสวนหนึ่งที่จะทำใหการใหบริการแกผูรับบริการมีความ
สะดวกสบาย และสรางทัศนคติที่ดีตอเทศบาลนครนครปฐมและมีสวนสงเสริมและเกื้อหนุนตอการใหบริการ
อยางมีคุณคาในสายตาของผูรับบริการโดยการจัดสถานที่ และสภาพแวดลอมในการใหบริการ  ใหเปนระเบียบ
เรียบรอย มีการแบงพ้ืนที่ใชสอยที่เหมาะสมลงตัว สะดวกตอการติดตอใชบริการ  

๔. ดานการประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสาร เทศบาลนครนครปฐม ควรพัฒนาชองทางการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ ใหขอมูลขาวสาร การเผยแพรความรูดานตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้นใหครอบคลุมทุกกลุม      
เปาหมาย ทุกชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการผานระบบสารสนเทศในรูปแบบบริการออนไลน การ
ปรับปรุงเว็บไซด รวมถึงการสรางเครือขายทางสังคม (Social Networks) ในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการประชา
สัมพันธองคกรตอหนวยงานราชการและเอกชนอื่นที่เกี่ยวของ  

๕. ดานการมีสวนรวมของประชาชน การพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยการเปด (โอกาสใหประชาชน ชุมชนเขามามีสวนรวมคิด และตัดสินใจ เกี่ยวกับโครงการและ
กิจกรรมการพัฒนาตางๆ มากขึ้น ดานการรวมทำรวมปฏิบัติหรือดำเนินการ ควรมีการเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในการทำโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาตางๆของเทศบาล  และดานการรวมติดตามและ
ประเมินผลควรมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลทุกข้ันตอน  
 

ขอเสนอแนะของผูรับบริการเทศบาลนครนครปฐม  
๑ . เทศบาลควรจัดทำพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการศึกษาตอ การฝกอบรม และศึกษา           

ดูงานตางประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณใหกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๒. เทศบาลควรจัดทำฐานขอมูล เพื่อรวบรวมแหลงเรียนรูที่นอกเหนือจากแหลงเรียนรู

ตามโรงเรียนตาง ๆ ไดแก จัดทำทะเบียนแหลงเรียนรู ปราชญชาวบาน และภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน ใหเป็น
ฐานขอมูลเดียวกัน เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนำไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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๓. ควรมีการสนับสนุนและความรูดานภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนในชีวิตประจำวันใหกับ
ครูและนักเรียน โดยการจางครูตางชาติที่มีประสบการณทางดานการสอนโดยตรง รวมทั้งจัดใหมีโครงการ
แลกเปลี่ยน ครูและนักเรียนกับโรงเรียนตาง ๆ  

๔. ควรมีการกำหนดใหแตละโรงเรียนรับผิดชอบในการผลิตเด็กเกงแตละดานตามความถนัด 
เพ่ือใหการพัฒนาเด็กเกงมีมาตรฐานสามารถแขงขันกับนักเรียนอื่น ๆ ได รวมทั้งมีการรวบรวมคลังขอสอบ
ในการแขงขันระดับประเทศ โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาติวใหนักเรียนที่จะสอบแขงขัน/สนับสนุน
งบประมาณใหนักเรียนที่จะสอบแขงขันระดับประเทศ  

๕. ควรเพ่ิมหลักสูตร การฝกอบรมหรือกิจกรรมทางการศึกษาตาง ๆ ใหมากกวานี้  เชน          
ทางดานภาษา คอมพิวเตอร ดนตรี นาฏศิลป เปนตน   

๖. การจัดประกวดและแขงขันทางวิชาการ ควรมีประกาศหรือประชาสัมพันธใหชัดเจน 
เกี่ยวกับเวลาและสถานที่   

๗. กิจกรรมการประกวดแขงขันทางวิชาการมีมากเกินไปคือ  ๓  ครั้งตอ ๑ ภาคเรียน  
รวมถึงขอจำกัดตองคัดเลือกนักเรียนหามซ้ำกันในการแขงขัน และมีผลกระทบกับการเรียนการสอน  

๘. ควรมีการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนทรงพลตลอดเสนทาง ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะ
กลาง รวมทั้งทำความสะอาดเกาะกลางถนน  

๙. ควรมีการแกไขการจราจรติดขัดชวงเย็นบริเวณถนนทรงพล และการจัดระเบียบการจอด
รถยนตซาย - ขวา เปนวันคี่ วันคู เพราะทำใหรานคาไมสามารถขายของได  

๑๐. ควรมีระบบระบายน้ำ และการบำบัดน้ำเสียอยางถูกวิธี   
๑๑. ควรมีการปลูกฝงสรางจิตสำนึกและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงครักษาสิ่งแวดลอม 

เชน ปลูกปาชายเลน การเก็บขยะตามทองถนน  คลอง สวนสาธารณะ การปลูกตนไมหนาบาน - หลังบาน ๆ 
ละ ๑ ตน หรือโครงการฝกอบรมสัญจรในโรงเรียนใหกับเด็กนักเรียนโดยตรง และเปดโอกาสใหคนในชุมชนหรือ
หมูบานเขามามีสวนรวม  

๑๒. ควรมีการแนะนำใหความรูเกี่ยวกับการใชสิ่งของจากวัสดุเหลือใช และจัดประกวด       
สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใชอยางตอเนื่อง และมีเงินรางวัลใหผูเขาประกวดบางเพ่ือเปนแรงจูงใจ   

๑๓. ควรมีการดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศนดานสวนสาธารณะ สวนหยอมเปนประจำ และ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหมากกวานี้  

๑๔. การฝกอบรมใหความรู้เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ไดแก 
อัคคีภ ัย วาตภัย อุทกภัย เปนตน ซึ ่งเปนการรับมือเบื ้องตนไดดีที ่ส ุด เพราะสามารถทำใหมีความรู        
ความเขาใจในการปองกันและระงับเหตุได  

๑๕. การจัดฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรชางตัดผมชาย ควรจัดหาอุปกรณในการฝึก
ปฏิบัติเพิ่มเติม เชน โตะตัดผม กระจก เปนตน รวมทั้งจัดสถานที่ฝกอบรมที่เปนสัดสวนมากกวานี้  
 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งตอไป  
๑. ควรทำการวิจัยเชิงคุณภาพกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาล  โดยการศึกษาแบบ

เจาะลึก เพ่ือใหทราบถึงปญหา  ความตองการ  และความพึงพอใจในการใหบริการ  การบริหารจัดการ และ     
ปญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมอยางตอเนื่อง  
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๒. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานโครงการหรืองานบริการที ่เหมือนกัน
ระหวางเทศบาลดวยกัน ในอำเภอหรือจังหวัดเดียวกัน เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนผู รับ
บริการในเขตพ้ืนที่ ทำใหทราบจุดเดนจุดดอย และสิ่งที่ควรพัฒนา ปรับปรุงแกไขงานบริการใหกับผูรับบริการให
มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น  

๓. ควรทำการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการใหบริการประชาชนในเทศบาลนคร
นครปฐม เพ่ือจะไดทราบความตองการและระดับของการมีสวนรวมของชุมชนในการใหการบริการของเทศบาล  
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