นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตําบลกระดังงา
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลกระดังงา ไดแถลงนโยบาย จํานวน ๗ ดาน ไวตอสภาเทศบาลตําบล
กระดังงา ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลกระดังงา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระดังงา ดังนี้
๑. นโยบายดานการสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
๑.๑ จัดตั้งกลุมอาชีพตางๆ โดยจัดฝกอบรมอาชีพ เพิ่มพูนความรูและทักษะใหกับประชาชนทุกกลุม
อาชีพใหมีความชํานาญและสงเสริมการศึกษาดูงานที่ประสบผลสําเร็จแลวจากหนวยงานอื่นๆ
๑.๒ สงเสริม พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและการจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑชุมชน
๑.๓ สงเสริม พัฒนาและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายไดใหกับประชาชนทุกระดับ โดยสงเสริม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน เพื่อสรางรายไดในระดับครอบครัวและสงเสริมการรวมตัว
เพื่อดําเนินการสรางเศรษฐกิจชุมชนใหมีการกระจายรายไดไปสูประชาชนในทองถิ่น
๑.๔ สรางความรวมมือดานการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน
ประชาชนในพื้นที่แหลงทองเที่ยวใหมีสวนรวมในการวางแผนและมีบทบาทในการบริหารจัดการทองเที่ยว
๑.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหเทศบาลตําบลกระดังงา ใหเปนแหลงทองเที่ยวทางน้ํา อีกทางเลือกหนึ่ง
ของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในทองถิ่นใหกาวหนาและสามารถเพิ่มรายไดของประชาชนให
สูงขึ้น
๑.๒ ผลการดําเนินงานนโยบายดานการสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
๑.๒.๑ โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพร (ชุมชนกระดังงารวมใจ)
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๒.๒ โครงการตอยอดการจัดดอกไมแหงในโหลแกว (ชุมชน ๗,๘,๙ รมไทรพัฒนา)
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๒.๓ โครงการสงเสริมอาชีพชุมชนเกาะแกวพัฒนา (ชุมชนเกาะแกวพัฒนา)
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๒.๔ โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ชุมชนเกาะใหญรวมใจพัฒนา)
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๒.๕ โครงการสงเสริมการทองเที่ยว (งานกินกุงแมน้ําแมกลอง) ฯลฯ
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๘๗,๑๕๒.๐๐ บาท
๑.๒.๖ โครงการปลอยพันธุกุง
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
รวมทั้งสิ้นจํานวน ๖ โครงการ

๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น

๒๑๗,๑๕๒.๐๐ บาท

/ ๒. นโยบายดานการสงเสริม…

-๒๒. นโยบายดานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับศาสนศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและ
การพัฒนาศาสนสถาน
๒.๒ สนับสนุนและสงเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๓ สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ในและนอกระบบการศึกษาไดมีโอกาสเขาวัดศึกษาธรรมะเพื่อกลอมเกลา
จิตใจใหเปนคนดี
๒.๔ สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดานศาสนาเพื่ออบรมสั่งสอนใหคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่ดี
งามและอยูรวมกันอยางสันติ
๒.๕ สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนาในการนําหลักธรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และการสรางแรงจูงใจ
ใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตใหมากขึ้น
๒.๒ ผลการดําเนินงานนโยบายดานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒.๑ โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีทองถิ่น
เชน วันขึ้นปใหม วันสงกรานต วันเขาพรรษา วันลอยกระทง ฯลฯ
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๓๑,๖๙๒.๐๐ บาท
๒.๒.๒ โครงการสงเสริมศิลปะการแสดงทองถิ่นและศิลปกรรมทองถิ่น
เชน โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินงานของมูลนิธิอุทยาน ร. ๒
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๒.๓ โครงการจัดกิจกรรมวันราชพิธีตางๆ
เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปยมหาราช ฯลฯ
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๓๖,๕๖๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้นจํานวน ๓ โครงการ

เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น

๑๖๘,๒๕๒.๐๐ บาท

/ ๓. นโยบายดานการสงเสริม…

-๓๓. นโยบายดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
๓.๑ สงเสริมและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระดังงาใหไดมาตรฐานสูงสุดใหไดรับการ
พัฒนาเรียนรูที่ถูกตองตามวัย เพื่อเตรียมเขาสูโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพเติบโตขึ้นเปนเยาวชนที่มีคุณภาพทั้งทาง
สติ ปญญา อารมณและจิตใจ
๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในทองถิ่นตอยอดใหเด็ก เยาวชน มีความเปนเลิศทางวิชาการ
สามารถเขารับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
๓.๓ จัดใหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสไดรับเบี้ยยังชีพอยางทั่วถึงและเปนธรรมเปนไป
ตามระเบียบที่กําหนดไว
๓.๔ มุงมั่นที่จะสรางสังคมของชุมชนในทองถิ่นใหเขมแข็งดวยการดูแลเด็ก เยาวชน คนพิการ ผูสูงอายุ
และผูดอยโอกาส
๓.๕ สงเสริมการสรางโครงขายประชาชน เพื่อสรางรั้วชุมชนที่เขมแข็ง ในการปองกันและแกไขการแพร
ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
๓.๖ สนับสนุน สงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการดานสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงสนับสนุนการ
ทํางานของ อสม. และสรางเครือขายอนามัยในทองถิ่น เพื่อใหความรูในการปองกันควบคุมโรคทั้งติดตอและไม
ติดตอ
๓.๗ พัฒนาการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ในพื้นที่เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและสงเสริม
ใหเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนไมเกี่ยวของกับยาเสพติด
๓.๘ สงเสริมความเปนครอบครัวที่อบอุนและนาอยู โดยใหความรูและขอความรวมมือแกผูปกครองเพื่อ
สรางเกราะปองกันที่ดีใหแกเด็ก
๓.๙ สงเสริมกิจกรรมแขงขันทั้งภายในและภายนอกชุมชน อีกทั้งกิจกรรมเนื่องในโอกาสงานวันสําคัญ
ทางราชการแประเพณีทองถิ่น
๓.๑๐ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการแกไขปญหาสังคมที่
เกิดขึ้นทุกดาน

/ ๓.๒ ผลการดําเนินงาน

-๔๓.๒ ผลการดําเนินงานนโยบายดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
๓.๒.๑ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหศูนยเด็กเล็ก
(เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ (เลี้ยงลอมอนุกูล))
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๓๔,๕๒๘.๐๐ บาท
๓.๒.๒ โครงการจางครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
(เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ (เลี้ยงลอมอนุกูล))
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๒.๓ โครงการจางครูสอนภาษาจีนในโรงเรียน
(เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเกาะใหญ (เลี้ยงลอมอนุกูล))
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๒.๔ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
(เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเกาะใหญ (เลี้ยงลอมอนุกูล))
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๓๗๘,๘๓๔.๒๘ บาท
๓.๒.๕ โครงการอาหารกลางวันเพิ่มพลังเด็กไทย
(เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ (เลี้ยงลอมอนุกูล))
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๕๘๗,๖๐๐.๐๐ บาท
๓.๒.๖ โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
ทางสังคมและครอบครัว ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
(เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตําบลกระดังงา)
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๒.๗ โครงการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
(เงินอุดหนุนอําเภอบางคนที)
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๒.๘ โครงการบริการสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
(อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม. ทั้ง ๔ ชุมชน))
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๒.๙ โครงการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน
(เงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม)
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๒.๑๐ โครงการกีฬาตานยาเสพติด
(เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ (เลี้ยงลอมอนุกูล))
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๒.๑๑ โครงการจัดงานแขงขันกีฬา
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
รวมทั้งสิ้นจํานวน

๑๑ โครงการ

๑๘,๕๔๐.๐๐ บาท
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น

๑,๒๙๔,๕๐๒.๒๘ บาท
/ ๓. นโยบายดานการพัฒนา…

-๕-

๔. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ สรางและปรับปรุงถนน ทางเดินเทา ตรอก ซอย ใหไดมาตรฐาน และความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงาม เพื่อบริการดานคมนาคม
๔.๒ สรางและปรับปรุงทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา บอบําบัดน้ําเสีย ใหไดมาตรฐานรองรับการระบาย
น้ําออกจากชุมชน มิใหเกิดปญหาน้ําทวมขังและปองกันปญหาแหลงเพาะเชื้อโรค
๔.๓ ขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุม เพื่ออํานวยความสะดวกดานการสัญจร
ปองกันการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๔.๔ ปรั บ ปรุ งภูมิทัศน สวนหย อมและสวนสาธารณะและสงเสริมสนับ สนุน การจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดสมุทรสงครามและควบคุมการใชประโยชนจากที่ดิน
๔.๕ ติดตั้ง สัญญาณและเครื่องหมายจราจรถนนสายตางๆ ในเขตเทศบาลเพื่ออํานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยใหกับประชาชนผูใชรถใชถนน
๔.๒ ผลการดําเนินงานนโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒.๑ โครงการขยายเขตจายน้ําประปา หมูที่ ๑,๖,๗,๘,๙ ต.กระดังงา
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.๒.๒ โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ ๖ ต.กระดังงา
(บริเวณทางเขาวัดบางคนทีนอกตรงขามบานนางเสาวนีย ไวยบริสุทธิ์)
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.๒.๓ โครงการกอสรางรางน้ําฝนใตสะพานขามคลองบางนอย หมูที่ ๖ ต.กระดังงา
(บริเวณบานนางรุงนภา สวัสดิเทพทอง)
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.๒.๔ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
(บริเวณทางเขาอําเภอบางคนที)
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๒๖,๕๐๐.๐๐ บาท
๔.๒.๕ โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ ๘ ต.กระดังงา
(บริเวณถนนขางกุฎิวัดเกาะแกว)
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้นจํานวน ๕ โครงการ

เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น

๔๙๐,๕๐๐.๐๐ บาท

/ ๕. นโยบายดานการ…

- ๖–

๕. นโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยอาศัยความ
รวมมือจากชุมชนในทองถิ่นใหมีจิตสํานึกและพัฒนาเชิงอนุรักษ
๕.๒ สงเสริมและใหมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยสามารถนํากลับมาใชไดใหมและนํามาทําเปนปุย
ชีวภาพ เพื่อลดปริมาณขยะในภาพรวมใหลดนอยลง
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสองขางทางถนนและที่สาธารณะ เพื่อความสวยงามและเปนระเบียบ
เรียบรอย
๕.๔ บริหารจัดการระบบจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยใหครบวงจรไมใหตกคางและเกิดมลภาวะเปน
พิษตอประชาชน
๕.๕ พัฒนาเขตเทศบาลใหมีความสะอาดและมีความเปนระเบียบเรียบรอยนาอยูนาอาศัย

๖. / นโยบายดานการ …

-๗-

๖. นโยบายดานการปองกันสาธารณภัย
๖.๑ สงเสริมดูแลความปลอดภัยในทรัพยสิน ความเปนอยูที่ดีแกประชาชน
๖.๒ สงเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบปองกันภัยใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย
๖.๓ สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
๖.๔ สงเสริมความรูความเขาใจในการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๖.๕ สงเสริ ม สนั บสนุ น อปพร. ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหมีความเขมแข็งในการมีสว นรว ม
ชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตางๆ
๖.๒ ผลการดําเนินงานนโยบายดานการปองกันสาธารณภัย
๖.๒.๑ โครงการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชน
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๑,๘๘๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้นจํานวน

๑ โครงการ

เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น

๑,๘๘๐.๐๐ บาท

๗. / นโยบายดานการบริหาร…

-๘-

๗. นโยบายดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๑ สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนกําหนดแนวทางพัฒนาและบริหารบานเมือง
๗.๒ สงเสริมใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง สามารถติดตามตรวจสอบไดและเปนไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ
๗.๓ สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการอยางสมานฉันท ความสามัคคีปรองดองในองคกร สงเสริม
และสนับสนุนความรูแกสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๗.๔ นําขอมูลความจําเปนพื้นฐาน หรือ จปฐ. รวมทั้งขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาตางๆ มาใชเปนขอมูล
ในการใหความชวยเหลือ เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสามารถผานเกณฑมาตรฐานในทุก
ดานและทุกครัวเรือน
๗.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ เขามามีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบล
กระดังงา ตามขอบเขตและอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว
๗.๖ วางระบบตรวจสอบการดํ า เนิ น งานให มีม าตรฐานและโปร ง ใส ประชาชนมี ส ว นร ว มในการ
ตรวจสอบ
๗.๗ จัดระบบใหมีความยืดหยุน คลองตัว รวดเร็วมีประสิทธิภาพพรอมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรของ
ทองถิ่น
๗.๒ ผลการดําเนินงานนโยบายดานการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๒.๑ โครงการสงเสริมประชาคมชุมชน
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๗.๒.๒ โครงการสงเสริมสนับสนุนการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกฯ พนักงาน
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๑๓๑,๗๘๘.๐๐ บาท
๗.๒.๓ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของเทศบาล
(คาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลางในการดําเนินการสํารวจประเมินผลในมิติความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ)
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้นจํานวน

๓ โครงการ

เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น

๑๕๙,๗๘๘.๐๐ บาท

