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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
**************************** 

                        ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม และผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ลงวันที่  28  กันยายน 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
๑  ตุลาคม ๒๕๖1 เป็นต้นไป ซึ่ ง ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง                            
และอนุมัติโดยนายอ าเภอปากช่องได้ลงนามอนุมัติ  เมื่อวันที่  24  กันยายน  ๒๕๖1  ที่ผ่านมาแล้วนั้น 

 เพ่ือให้การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 253 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 58/5 วรรคห้า ,
วรรคหก และมาตรา 69/1 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงจึงประกาศรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในรูปแบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) และระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
(e-PLAN)  ทั้ งนี้ ประชาชนสามารถดาวน์ โหลดข้ อมู ลราย ละเ อียดผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ ฯลฯ                             
ตาม QR code ท้ายประกาศ 

                         จึงประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  ณ  ส านักงานองค์การบริหาร            
ส่วนต าบลคลองม่วง 

                       ประกาศ   ณ  วันที่     7      ตุลาคม   พ.ศ.  25๖2 

                                                       
                                              (นายประทีป      เรอืงเกษม)                                 
                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
                 e-LAAS                                                                             e-PLAN 

                                                             



 

รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 ข้าพเจ้า นายประทีป   เรืองเกษม ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง                
อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
58/5 วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และวรรคหกค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลด้วย  

หลักการและเหตุผล  
   เนื่องจากการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตลอดจนการรายงานใน
กิจกรรมโครงการตามแผนงาน ต่างๆ เป็นหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพ่ือสร้างกระบวนการรับรู้
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบผลการด าเนินงานในแต่ละปี อีกท้ังยังใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  มีความยินดีที่จะ
น าโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า 

ปัญหา อุปสรรค  
 (๑) การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) พบว่า บางตัวชี้วัดมีความยากเกินไป บางโครงการไม่วัดตามตัวชี้วัดที่  ก าหนดไว้ ส าหรับการ
จัดเก็บข้อมูลและบางตัวชี้วัดมีการตั้งค่าตัวเลขเป้าหมายสูงเกินความสามารถที่จะท าได้จริง จึงส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานไม่ประสบความส าเร็จ หรือไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้จริง 
 (2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พบว่า (ส านัก/กอง) ด าเนินงานอยู่ใน
เกณฑ์ดีแต่บางโครงการซึ่งเป็นส่วนน้อยไม่ได้ด าเนินการตามระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน  
   (3) โครงการพัฒนาบางแผนงานไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันตามระยะเวลาได้ทันท าให้การจัดบริการ
สาธารณะยังขาดความต่อเนื่อง 
  (4)  ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2562 มีพนักงานเจ้ าหน้าที่ โอน (ย้ าย )  บรรจุ  แต่ งตั้ ง                      
เข้ามาด ารงต าแหน่งท าให้การประสานงาน การด าเนินงานตามโครงการยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
 (5) โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชนมีปัญหาอุปสรรคในการประมาณราคาค่าใช้จ่ายเนื่องจากราคาค่าแรง สิ่งของ วัสดุ มีการเปลี่ยนแปลงตาม
กลไกตลาดท าให้การด าเนินโครงการต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณท าให้การด าเนินงานล่าช้า 

ข้อเสนอแนะ 
 (1) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รายจ่าย
เพ่ิมเติม หรือจ่ายจากเงินสะสม ต้องก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าร่างโครงการแต่ละ     
(ส านัก/กอง) ประมาณการราคาตามราคาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  
 (2) (ส านัก/กอง) ต้องรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละเดือน โดยอาจน าเสนอในที่ประชุมระดั บ
ส่วนราชการภายในหน่วยงานเพื่อเป็นการติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน 
 (3) ให้หัวหน้าหน่วยงานก ากับดูแล แนะน า ติดตามการด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผน           
การด าเนินงานเพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
  


