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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรตี าบลบูเก๊ะตา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5 
 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ที่เคารพ 
  ตามท่ีกระผม นายศุภโยค  ลอดิง นายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา ได้แถลงนโยบายการบริหาร
ราชการของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ต่อสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม 25๖๕  ซึ่งได้
ก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาโดยด าเนินนโยบายการบริหาร 4 ด้าน   
ประกอบด้วย  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน, นโยบายด้าน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  โดยได้แปลง
ไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น 
รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินง านในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจ
สูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบ
ผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มาก
ที่สุด  ส าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมี
การเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

           ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 
๑4)  พ.ศ. ๒๕6๒  มาตรา๔๘ ทศ วรรค ๕  ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี    
        กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  
ประจ าปี ๒๕๖5  ดังต่อไปนี้ 
ด้านที่ 1.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง คอนกรีต ถนนหินคลุก เป็นเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน รองรับการค้าชาย ผลักดัน
ให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ า พร้อมวางระบบการป้องกันน้ าท่วมในเขตเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอในการบริโภคอุปโภค ติดตั้ง ซ่อมแซม และขยายการให้บริการไฟฟ้า
สาธารณะให้ทั่วถึง เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน พัฒนาแหล่งน้ าบึงละหาร์ 
เพ่ือใช้ในการเกษตรและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และติดตั้ง ไฟ ป้าย สัญญาณจราจรในจุดเสี่ยง
เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น  ๙ โครงการ 
งบประมาณ 20,925,604.01  บาท 
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ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 191,104.01  
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายตันหยงบือลาเต๊ะ ซอย 1 819,000  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสูงาดูซง ซอย 1 

432,000  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายอาเซียน ซอย 3 

735,000  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายถนนก าปงเจ๊ะยอ ซอย 2 รหัสสายทาง 
นธ.ถ.8-0018 (ต่อจากเดิม) 

618,500  (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เหลือ
จ่าย) 

6 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนก าปงสูกา ชุมชนบ้านสูแก หมู่ที่ 3 
ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

6,470,000  (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (งบ
กลาง)) 

7 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนปูลากูตง ชุมชนบ้านเจ๊ะยอ หมู่ที่ 
3 ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

8,648,000  (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (งบ
กลาง)) 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยแยก 4062-บึงละหาร์ 

1,956,000  (เงินทุนส ารอง
เงินสะสม) 

9 โครงการบุกเบิกถภนนสายก าปงเจ๊ะยอ ซอย 
4 

1,056,000 (เงินสะสม) 

รวมเป็นเงิน 20,925,604.01  
 
ด้านที่ 2. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  สานต่อและพัฒนาศูนย์กีรออาตีสู่ศูนย์ต้นแบบ พัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานทางการศึกษาและมีคุณภาพ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  คนพิการ ตลอดจน
ผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐตามที่กฎหมายก าหนดอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมป้องกันโรคในพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง พัฒนาศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน มีความพร้อมส าหรับรองรับภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง จัดตั้งทีมกู้
ชีพ กู้ภัย ประจ าเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา พร้อมจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพียงพอเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ
จากประชาชน ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและท างานเพ่ือเพ่ิมรายได้โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกก าลังกายให้ได้มาตรฐาน 
และให้มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ให้คลอบคลุมทุกชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการค้าขายออนไลน์ เป็นการสร้างงาน สร้างโอกาส ให้ประชาชนในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  
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นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น       

27  โครงการ  งบประมาณ  10,920,366 บาท 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

25,000 
 
 

2 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 789,600  
3 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบูเกะ

ตา 
1,758,750  

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

82,490 
 

 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

136,000 
 
 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

400,050  

7 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10,000  
8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบ้า 
7,540  

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของ
ชุมชนในเขตเทศบาล 

9,098 
 
 

10 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 242,176  
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขัน

กีฬา-กรีฑาในทุกระดับ 
66,120  

12 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000  
13 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,999,600  
14 เบี้ยยังชีพความพิการ 1,038,800  
15 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่น 
170,000  

16 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

29,325  

17 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

9,970  

18 โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

98,000  

19 โครงการบรรยายธรรมเสียงตามสายเพื่อ
ประชาชนโดยความร่วมมือของชุมชน 

112,500  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 

20 โครงการสืบสานและประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของอ าเภอแว้ง 

20,000 
 
 

21 โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 109,387  
22 โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 118,000  
23 โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กในศูนย์

การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ดา
รุสซาอาดะห์ 

77,490 
 
 

24 โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ดา
รุอูลลูมิดีนียะห์ 

48,990 
 
 

25 โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
นะห์ฎอฏูลดีนียะห์ 

30,990 

 
 

26 โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) มู
ฮัมมาดียะห์ 

29,490 

 

27 
จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) 2,495,000 

 

รวมเป็นเงิน 10,920,366  

 
ด้านที่  3.  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการ
เรื่องขยะมูลฝอยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของถนนให้สวยงาม พัฒนาชุมขนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่  ให้ความรู้ และสร้างจิตส านึกในการหวง
แหนและปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ     
รวมทั้งสิ้น    2  โครงการ งบประมาณ  1,224,100 บาท 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน
และลดปริมาณขยะตามหลักการ 3Rs 

 
24,100 

 

 
 

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1,200,000 (เงินทุนส ารองเงิน
สะสม) 

รวมเป็นเงิน 1,224,100  
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