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 ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร พบว่า โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เฉพาะปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 6,240,000 บาท ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 4 โครงการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 423,318 บาท ได้มีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นทั้งส่วนของพนักงานเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีการจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติราชการ ทั้งในส่วนของหลักสูตร
เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ในการบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศการ และการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร ซึ่งบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ตามวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์  และมี
บางโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ เช่น โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน เนื่องจาก
เกิดปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เฉพาะปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 8,133,580 บาท ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 3 
โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 1,426,386.07 บาท ซึ่งได้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีการดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันโครงการก่อสร้าง และมีการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการขุดลอกสระ
หนองน้ำขุ่น หมู่ที ่8 เพ่ือดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ พบว่า โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เฉพาะปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 82 โครงการ งบประมาณ 16,474,560 บาท ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน  
33 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 9,614,940.29 บาท ซึ่งได้ดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ เช่นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการด้านสาธารณสุขทั้งในเรื่องการจัดอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัดนก ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า โรคเอดส์ ยาเสพติด การแพทย์ฉุกเฉิน การจัดการขยะ 
การเฝ้าระวังเรื่องอาหารและความปลอดภัยของผู้บริโภค ด้านการกีฬาและนันทนาการมีการดำเนินการปรับปรุง
สนามตะกร้อ หมู่ที่ 1 ตำบลโกรกแก้ว และปรับปรุงสนามฟุตซอลบริเวรสระประปา  เพ่ือให้ประชาชน เยาวชนได้ใช้
สนามในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ด้านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสุวรรณได้บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแผนการจัดการเรียนการสอน มีกิจกรรมเสริมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง และ
สร้างความรู้ใหม่ๆ เช่นกิจกรรมฟันสวยยิ้มใส กิจการปฐมนิเทศผู้ปกครอง กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น ด้านการ
ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ได้จัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น และงาน
พระราชพิธีต่างๆ ด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส ได้ดำเนินการตามภารกิจในการสงเคราะห์       
จ่ายเบี้ยยังชีพ ขึ้นทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพ ต่างๆ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ตามสิทธิ์ที่จะได้รับอย่างทั่วถึง  ทั้งยังได้ 
สนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือการสงเคราะห์ประชาชน และการสาธารณกุศล ซึ่งในการจัด
โครงการต่างๆ นั้นได้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และมีบางโครงการทีไ่ม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกิดปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019  
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   1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่  4 การเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  พบว่า โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 260,000 บาท ได้ดำเนินการไปแล้ว 
จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 11,446 บาท โดยได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพ ในการจัดโครงการ
ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ➢  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2564)    จำนวน    118 โครงการ 

➢  โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน (พ.ศ. 2564)  จำนวน   76   โครงการ 
  ➢  โครงการที่ได้ปฏิบัติจริง    จำนวน    41  โครงการ 

   

 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจำเป็นต้องได้รับความร่วมจากประชาชนตั้งแต่การเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเองว่าจะมีส่วนร่วมได้มากน้อยเพียงใด เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ 
ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม การตรวจสอบพ้ืนที่ว่ามีปัญหาอยู่ตรงไหน พ้ืนที่ไดที่ต้องได้รับ
การพัฒนาต่อยอด และนำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือจะได้ร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชนกับเทศบาล 
   1. ปัจจัยภายใน การพัฒนาที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ความรู้ความสามารถในการประสานงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ความเข้าใจ
ในตัวระเบียบ กฎหมายของพนักงานเทศบาล และการเอาใจใส่ในงานบริการประชาชน การพัฒนาในแต่ละเรื่องจึง
ต้องมีการแสวงหาความรู้ให้ชัดเจน เพ่ือในการปฏิบัติงานจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด ทั้งนี้หน่วยงานเทศบาลจึงต้องมี
การส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งฝ่ายประจำ ฝ่ายการเมืองและ ส่งเสริม
ความเข้าใจไปยังผู้นำชุมชน ประชาชน ให้ได้มากที่สุดจะเป็นปัจจัย สนับสนุนการทำงานของเทศบาลตำบลโนน
สุวรรณ ให้พัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้อำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมาย 
   2. ปัจจัยภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ทั้งในเรื่ อง
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทุกฝ่ายจะต้องทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นกลาง ต้องทำ
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบล ว่ามีอำนาจ และ หน้าที่ เพียงใด จะได้เดินตามบทบาทหน้าที่ได้
อย่างเข้าใจตรงกัน 
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   2.1 ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามฯ 

    สรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ    
โดยนำเสนอเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
    1. ควรหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการถมดินของประชาชน เกิดปัญหาดินสไลด์ตัวไหลลงราง
ระบายน้ำ ส่งผลให้รางระบายน้ำตัน/ตื้นเขิน  
    2. การส่งเสริม สนับสนุน การรวมกลุ่มอาชีพ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในอาชีพ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
อาชีพและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง และมีการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งการส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพของประชาชนใน
พ้ืนที ่
    3. การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน การส่งเสริมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ ป้องกันภาวะซึมเศร้า  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นขวัญและ
กำลังใจให้กับผู้สูงอายุในบั้นปลายของชีวิต 

 

  ********************************** 


