
 
 
 

นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตําบลกระดังงา 
  

ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลกระดังงา  ไดแถลงนโยบาย จํานวน  ๗ ดาน ไวตอสภาเทศบาลตําบล
กระดังงา  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลกระดังงา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี ๑  ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี   ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๕๔  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระดังงา  ดังนี้ 

 
๑. นโยบายดานการสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 
       ๑.๑ จัดตั้งกลุมอาชีพตางๆ โดยจัดฝกอบรมอาชีพ เพ่ิมพูนความรูและทักษะใหกับประชาชนทุกกลุม
อาชีพใหมีความชํานาญและสงเสริมการศึกษาดูงานท่ีประสบผลสําเร็จแลวจากหนวยงานอ่ืนๆ 
 ๑.๒ สงเสริม พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและการจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑชุมชน 
 ๑.๓ สงเสริม พัฒนาและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายไดใหกับประชาชนทุกระดับ โดยสงเสริม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน เพ่ือสรางรายไดในระดับครอบครัวและสงเสริมการรวมตัว 
เพ่ือดําเนินการสรางเศรษฐกิจชุมชนใหมีการกระจายรายไดไปสูประชาชนในทองถ่ิน 
 ๑.๔ สรางความรวมมือดานการทองเท่ียวท้ังภาครัฐและเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจน
ประชาชนในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวใหมีสวนรวมในการวางแผนและมีบทบาทในการบริหารจัดการทองเท่ียว 
 ๑.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหเทศบาลตําบลกระดังงา ใหเปนแหลงทองเท่ียวทางน้ํา อีกทางเลือกหนึ่ง
ของจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในทองถ่ินใหกาวหนาและสามารถเพ่ิมรายไดของประชาชนให
สูงข้ึน 
  

๑.๒  ผลการดําเนินงานนโยบายดานการสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 

๑.๒.๑  โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพร (ชุมชนกระดังงารวมใจ) 
         งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑.๒.๒  โครงการตอยอดการจัดดอกไมแหงในโหลแกว (ชุมชน ๗,๘,๙ รมไทรพัฒนา)  
         งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

          ๑.๒.๓  โครงการสงเสริมอาชีพชุมชนเกาะแกวพัฒนา (ชุมชนเกาะแกวพัฒนา) 
         งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑.๒.๔  โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ชุมชนเกาะใหญรวมใจพัฒนา)  
        งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

๑.๒.๕  โครงการสงเสริมการทองเท่ียว (งานกินกุงแมน้ําแมกลอง) ฯลฯ  
        งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๘๗,๑๕๒.๐๐ บาท 

๑.๒.๖  โครงการปลอยพันธุกุง  
        งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

 
           รวมท้ังส้ินจํานวน   ๖   โครงการ      เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น     ๒๑๗,๑๕๒.๐๐  บาท 

 
 

 
/ ๒. นโยบายดานการสงเสริม… 
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๒. นโยบายดานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

       ๒.๑  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับศาสนศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและ
การพัฒนาศาสนสถาน 
 ๒.๒ สนับสนุนและสงเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ๒.๓ สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ในและนอกระบบการศึกษาไดมีโอกาสเขาวัดศึกษาธรรมะเพ่ือกลอมเกลา
จิตใจใหเปนคนดี 
 ๒.๔  สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดานศาสนาเพ่ืออบรมสั่งสอนใหคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจท่ีดี
งามและอยูรวมกันอยางสันติ 
 ๒.๕  สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนาในการนําหลักธรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และการสรางแรงจูงใจ
ใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตใหมากข้ึน 
 

๒.๒  ผลการดําเนินงานนโยบายดานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

 

๒.๒.๑  โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีทองถ่ิน 
เชน  วันข้ึนปใหม   วันสงกรานต   วันเขาพรรษา  วันลอยกระทง  ฯลฯ 

         งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๓๑,๖๙๒.๐๐ บาท 

๒.๒.๒  โครงการสงเสริมศิลปะการแสดงทองถ่ินและศิลปกรรมทองถ่ิน 
เชน  โครงการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินงานของมูลนิธิอุทยาน ร. ๒ 

         งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

          ๒.๒.๓  โครงการจัดกิจกรรมวันราชพิธีตางๆ 
      เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปยมหาราช ฯลฯ 

         งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๓๖,๕๖๐.๐๐ บาท 
 

           รวมท้ังส้ินจํานวน   ๓   โครงการ      เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น     ๑๖๘,๒๕๒.๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๓. นโยบายดานการสงเสริม… 
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๓. นโยบายดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
 

       ๓.๑ สงเสริมและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระดังงาใหไดมาตรฐานสูงสุดใหไดรับการ
พัฒนาเรียนรูท่ีถูกตองตามวัย เพ่ือเตรียมเขาสูโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพเติบโตข้ึนเปนเยาวชนท่ีมีคุณภาพท้ังทาง
สติ ปญญา อารมณและจิตใจ 
 ๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในทองถ่ินตอยอดใหเด็ก เยาวชน มีความเปนเลิศทางวิชาการ
สามารถเขารับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 ๓.๓ จัดใหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสไดรับเบี้ยยังชีพอยางท่ัวถึงและเปนธรรมเปนไป
ตามระเบียบท่ีกําหนดไว 
 ๓.๔  มุงม่ันท่ีจะสรางสังคมของชุมชนในทองถ่ินใหเขมแข็งดวยการดูแลเด็ก เยาวชน คนพิการ ผูสูงอายุ
และผูดอยโอกาส 
 ๓.๕ สงเสริมการสรางโครงขายประชาชน เพ่ือสรางรั้วชุมชนท่ีเขมแข็ง ในการปองกันและแกไขการแพร
ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
 ๓.๖  สนับสนุน สงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการดานสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึงสนับสนุนการ
ทํางานของ อสม. และสรางเครือขายอนามัยในทองถ่ิน เพ่ือใหความรูในการปองกันควบคุมโรคท้ังติดตอและไม
ติดตอ 
 ๓.๗  พัฒนาการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและสงเสริม
ใหเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนไมเก่ียวของกับยาเสพติด 
 ๓.๘  สงเสริมความเปนครอบครัวท่ีอบอุนและนาอยู โดยใหความรูและขอความรวมมือแกผูปกครองเพ่ือ
สรางเกราะปองกันท่ีดีใหแกเด็ก 
 ๓.๙  สงเสริมกิจกรรมแขงขันท้ังภายในและภายนอกชุมชน อีกท้ังกิจกรรมเนื่องในโอกาสงานวันสําคัญ
ทางราชการแประเพณีทองถ่ิน 
 ๓.๑๐ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการแกไขปญหาสังคมท่ี
เกิดข้ึนทุกดาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/ ๓.๒  ผลการดําเนินงาน 
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๓.๒  ผลการดําเนินงานนโยบายดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
 

๓.๒.๑  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหศูนยเด็กเล็ก 
         (เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ (เลี้ยงลอมอนุกูล)) 
         งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๓๔,๕๒๘.๐๐ บาท 

๓.๒.๒  โครงการจางครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 
         (เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ (เลี้ยงลอมอนุกูล)) 
         งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

          ๓.๒.๓   โครงการจางครูสอนภาษาจีนในโรงเรียน 
      (เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเกาะใหญ (เลี้ยงลอมอนุกูล)) 
                   งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๓.๒.๔   โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
          (เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเกาะใหญ (เลี้ยงลอมอนุกูล)) 
          งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๓๗๘,๘๓๔.๒๘ บาท 

๓.๒.๕   โครงการอาหารกลางวันเพ่ิมพลังเด็กไทย 
          (เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ (เลี้ยงลอมอนุกูล)) 
          งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๕๘๗,๖๐๐.๐๐ บาท 

          ๓.๒.๖    โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส   
                     ทางสังคมและครอบครัว ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

           (เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตําบลกระดังงา) 
                งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๓.๒.๗    โครงการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 
           (เงินอุดหนุนอําเภอบางคนที) 

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๓.๒.๘    โครงการบริการสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 
            (อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม. ท้ัง ๔ ชุมชน)) 
           งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๓.๒.๙    โครงการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน 
            (เงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม) 

                งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๓.๒.๑๐  โครงการกีฬาตานยาเสพติด 
           (เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ (เลี้ยงลอมอนุกูล)) 

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

๓.๒.๑๑  โครงการจัดงานแขงขันกีฬา 
           งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๑๘,๕๔๐.๐๐ บาท 

 
          รวมท้ังส้ินจํานวน       ๑๑   โครงการ      เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน     ๑,๒๙๔,๕๐๒.๒๘  บาท  
 

/ ๓. นโยบายดานการพัฒนา… 
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๔. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

       ๔.๑ สรางและปรับปรุงถนน ทางเดินเทา ตรอก ซอย ใหไดมาตรฐาน และความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงาม เพ่ือบริการดานคมนาคม 
 ๔.๒  สรางและปรับปรุงทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา บอบําบัดน้ําเสีย ใหไดมาตรฐานรองรับการระบาย
น้ําออกจากชุมชน มิใหเกิดปญหาน้ําทวมขังและปองกันปญหาแหลงเพาะเชื้อโรค 
 ๔.๓  ขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุม เพ่ืออํานวยความสะดวกดานการสัญจร 
ปองกันการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 ๔.๔  ปรับปรุงภูมิทัศน สวนหยอมและสวนสาธารณะและสงเสริมสนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดสมุทรสงครามและควบคุมการใชประโยชนจากท่ีดิน 
 ๔.๕  ติดตั้ง สัญญาณและเครื่องหมายจราจรถนนสายตางๆ ในเขตเทศบาลเพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยใหกับประชาชนผูใชรถใชถนน 

 
๔.๒  ผลการดําเนินงานนโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

๔.๒.๑  โครงการขยายเขตจายน้ําประปา  หมูท่ี ๑,๖,๗,๘,๙   ต.กระดังงา 
         งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

๔.๒.๒  โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  หมูท่ี ๖  ต.กระดังงา 
          (บริเวณทางเขาวัดบางคนทีนอกตรงขามบานนางเสาวนีย  ไวยบริสุทธิ์) 
         งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

          ๔.๒.๓  โครงการกอสรางรางน้ําฝนใตสะพานขามคลองบางนอย หมูท่ี ๖  ต.กระดังงา 
  (บริเวณบานนางรุงนภา  สวัสดิเทพทอง) 
      งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

๔.๒.๔  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 
          (บริเวณทางเขาอําเภอบางคนที) 
         งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๒๖,๕๐๐.๐๐ บาท 

๔.๒.๕  โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  หมูท่ี  ๘  ต.กระดังงา 
 (บริเวณถนนขางกุฎิวัดเกาะแกว) 
         งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 
 
 

          รวมท้ังส้ินจํานวน   ๕   โครงการ      เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน     ๔๙๐,๕๐๐.๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๕. นโยบายดานการ… 



 
 

- ๖ – 
 

 
 

๕. นโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

       ๕.๑  พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยอาศัยความ
รวมมือจากชุมชนในทองถ่ินใหมีจิตสํานึกและพัฒนาเชิงอนุรักษ 
 ๕.๒  สงเสริมและใหมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยสามารถนํากลับมาใชไดใหมและนํามาทําเปนปุย
ชีวภาพ เพ่ือลดปริมาณขยะในภาพรวมใหลดนอยลง 
 ๕.๓  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสองขางทางถนนและท่ีสาธารณะ เพ่ือความสวยงามและเปนระเบียบ
เรียบรอย 
 ๕.๔  บริหารจัดการระบบจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยใหครบวงจรไมใหตกคางและเกิดมลภาวะเปน
พิษตอประชาชน 
 ๕.๕  พัฒนาเขตเทศบาลใหมีความสะอาดและมีความเปนระเบียบเรียบรอยนาอยูนาอาศัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

๖. / นโยบายดานการ … 



 
- ๗ - 

 
 

๖. นโยบายดานการปองกันสาธารณภัย 
 

       ๖.๑  สงเสริมดูแลความปลอดภัยในทรัพยสิน ความเปนอยูท่ีดีแกประชาชน 
 ๖.๒  สงเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบปองกันภัยใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 ๖.๓  สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน 
 ๖.๔  สงเสริมความรูความเขาใจในการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ๖.๕  สงเสริม สนับสนุน อปพร. ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหมีความเขมแข็งในการมีสวนรวม
ชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยตางๆ 

 
๖.๒  ผลการดําเนินงานนโยบายดานการปองกันสาธารณภัย 
 

๖.๒.๑  โครงการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชน   
         งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๑,๘๘๐.๐๐ บาท 

 
รวมท้ังส้ินจํานวน       ๑   โครงการ      เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น     ๑,๘๘๐.๐๐  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. / นโยบายดานการบริหาร… 



 
 
 

- ๘ - 
 
  

๗. นโยบายดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

       ๗.๑  สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนกําหนดแนวทางพัฒนาและบริหารบานเมือง 
 ๗.๒  สงเสริมใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง สามารถติดตามตรวจสอบไดและเปนไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 ๗.๓  สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการอยางสมานฉันท ความสามัคคีปรองดองในองคกร สงเสริม
และสนับสนุนความรูแกสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๗.๔  นําขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน หรือ จปฐ. รวมท้ังขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาตางๆ มาใชเปนขอมูล
ในการใหความชวยเหลือ เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสามารถผานเกณฑมาตรฐานในทุก
ดานและทุกครัวเรือน 
 ๗.๕  สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ เขามามีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบล
กระดังงา ตามขอบเขตและอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว 
 ๗.๖  วางระบบตรวจสอบการดําเนินงานใหมีมาตรฐานและโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ 
 ๗.๗  จัดระบบใหมีความยืดหยุน คลองตัว รวดเร็วมีประสิทธิภาพพรอมท้ังมีการพัฒนาบุคลากรของ
ทองถ่ิน 

 
๗.๒  ผลการดําเนินงานนโยบายดานการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๗.๒.๑  โครงการสงเสริมประชาคมชุมชน  
         งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๗.๒.๒  โครงการสงเสริมสนับสนุนการอบรมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกฯ พนักงาน  
         งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๑๓๑,๗๘๘.๐๐ บาท 

๗.๒.๓  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของเทศบาล  
(คาจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลางในการดําเนินการสํารวจประเมินผลในมิติความพึงพอใจ     
ของผูรับบริการ) 
งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

 
รวมท้ังส้ินจํานวน       ๓   โครงการ      เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน     ๑๕๙,๗๘๘.๐๐  บาท 
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