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1. นโยบำยด้ำนคุณภำพชีวิต
1.1 ด้ำนกำรศึกษำ
เทศบาลเมื อ งบางบั ว ทอง จะเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาของท้ อ งถิ่ น
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และทิศทางเดียวกัน โดยเป็นการยกระดับการศึกษาให้มีความเท่าเทียมและมาตรฐาน
ตามที่รัฐบาลกาหนด รวมทั้งความเท่าเทียมของโอกาสเด็ก และเยาวชนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
โดยมี เป้าหมายให้เ ยาวชนในท้อ งถิ่น มีคุณภาพและคุณธรรม อยู่ในกรอบแห่งศีล ธรรมอันดีงาม มีก ารนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยเสริมในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ด้วยการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน การจัดห้องสมุดประชาชนที่มีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
อย่างมีคุณภาพ
1.2 ด้ำนควำมมั่นคงของชีวิตและสังคม
ส่ง เสริม ให้ค วามส าคัญ โดยเสมอภาคและเท่ าเที ยมกั น ทั้ ง เด็ก สตรี ผู้ สู ง อายุ คนพิก าร
ผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งการส่งเสริมอาชีพให้แก่บุคคลทุกระดับความสนใจ ให้เป็นอาชีพหลักในการเสริมรายได้ และ
การดารงอยู่โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จัดให้มีการดูแลด้านสุขภาพประชาชนในเชิงรุก ลดการบาบัดรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและหันมา
ให้ความสนใจด้านธรรมชาติบาบัด สร้างสภาพแวดล้อมของเมื องให้เ ป็นเมืองแห่งความร่ม รื่นน่าอยู่อาศัย
ด้วยการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ มีเอกลักษณ์ของเมือง
ส่งเสริมการสร้างแหล่งพัฒนา ร่างกายและจิตใจ เช่น การสร้างสถานที่ออกกาลังกาย ธรรมชาติ
แหล่งธรรมะพัฒนาจิตใจ หรือธรรมะบาบัด เป็นต้น
ส่งเสริมสนับ สนุนให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมี
คุณภาพ ชุมชนปลอดจากยาเสพติด เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สูงอายุใ ห้มีสุขภาพดี ทั้งทางด้านร่างกาย และ
จิตใจ ขยายฐานการให้เบี้ยยังชีพแก้คนชรา ผู้สูงอายุ
ยกระดับมาตรฐาน ของศูนย์บ ริการสาธารณสุขเทศบาล ให้มีคุณภาพในการดูแลรักษาและ
การป้องกันให้ทัดเทียมกับโรงพยาบาลชุมชน จัดบริการรับส่งผู้ป่วย เพื่อส่งต่อในการรักษาพยาบาล
2. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
สร้างเครือ ข่ายถนนเพื่ อ เชื่อมโยงกั บ ถนนสายหลัก เพื่อลดปัญ หาการจราจรแออัดในเขต
เทศบาล พร้อมทั้งการเพิ่มขยายถนนเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและชุมชน
สร้างเขื่อน ประตูน้าในคลองสายหลัก เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วมขังอย่างถาวร
จัดระบบการขนส่งมวลชน เพื่อรองรับการขยายต่อของรถไฟฟ้า รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์ของ
เมืองให้มีเ อกลักษณ์ ขยายเขตบริการไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้ครอบคลุมทุก พื้นที่ รวมทั้งการจัดระบบ
สายไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ติดตั้ง ระบบประปาบริก ารน้าดื่ม สะอาดตามจุดต่าง ๆ ให้เ ป็นเมื องท่องเที่ยวที่ มีม าตรฐาน
รวมทั้งป้ายบอกทางให้สวยงามชัดเจน
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3. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ
ปรับปรุง พัฒนาตลาดบางบัวทอง ให้เป็นศูนย์กลางในด้านการค้าขายสินค้าทั้งปลีกและส่ง
รวมทั้งผลิตผลของเกษตรกร และสินค้าชุมชน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยวในเขต
เทศบาล ด้วยการส่งเสริมสินค้าชุมชน (OTOP) ให้มีมาตรฐาน
พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ และมีความเท่าเทียม รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ
ต่อความสามารถในการเสียภาษีท้องถิ่น
ส่งเสริมและร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาธุรกิจการบริการ จัดศูนย์กลางการจาหน่ายสินค้า
คุณภาพ ราคาถูก ที่จาเป็น เพื่อลดภาระการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย เสริมสร้างความน่าอยู่ของเมือง เพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการ หรือสินค้าบริโภคและเร่งสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว
4. นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ก ารมี ส่วนร่วมของประชาชน ชุม ชน และภาคเอกชน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสิ่ง แวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ อาทิเช่น
ลดปริมาณขยะมูลฝอย ความสะอาดของน้าในคูคลอง ควบคุมลดภาวะทางอากาศ โดยธรรมชาติบาบัด ขยะน้า
เสีย ที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค โดยเฉพาะการเร่งสร้างบ่อดักไขมันในครัวเรือนอย่างจริงจัง การคัดแยก
ขยะและการลดปริม าณขยะ จัดให้มี การป้องกั นสภาวะการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิ อากาศ (ลดโลกร้อน)
ด้วยการสร้างความตระหนักต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ สร้างความร่มรื่นด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อลด
ภาวะโลกร้อน
ส่งเสริมให้ป ระชาชน ชุม ชน ภาคเอกชน และเกษตร ลดการใช้สารเคมี อันมี ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตอินทรีสาร ชีวภาพ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี
5. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
จั ด การบริ ห ารโดยเน้ น หลั ก นิ ติ ธ รรม คุ ณ ธรรม เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
มีการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ภายใต้แผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล
เพื่อการพัฒนาอย่างมีทิศทาง
พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและลู กจ้าง ทุก ระดับ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และลูกจ้างให้ดีขึ้น
ด้วยการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ที่พักอาศัย เป็นต้น เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพ จริยธรรม
ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน
พัฒ นาระบบการให้บ ริก ารประชาชน ด้วยการนาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่ อให้เกิ ดความสะดวก
รวดเร็วและเสมอภาค
6. นโยบำยด้ำนกำรฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และกำรท่องเที่ยว
สนับสนุนส่งเสริม การจั ดกิจ กรรมเพื่อการอนุรักษ์ สืบ สาน วัฒ นธรรม ประเพณี อันดีง าม
ของไทย และอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒ นธรรม ประเพณีของบางบัวทองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เช่น ประเพณีแห่
เจ้าพ่อจุ้ย ประเพณีกินเจ ฯลฯ
ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรมของเมืองบางบัวทอง
และเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง
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