
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา 
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา 
………………………………………………………… 

ดวยคณะกรรมการการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา โดยกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕65)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใหการบริหารงานดานการศึกษาขององคการ
บริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และแจงผลการดําเนินงานของกองการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา ใหประชาชน 

 
ดัง น้ัน เพื่อให เปนไปตามหนังสือส่ังการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย               

ที่  มท  0๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลง วันที่  ๒ กันยายน ๒๕๖๒ และอาศัยอํานาจตามขอ ๕ แห งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และขอ ๕ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒  
จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ขององคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที ่1  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
  
 

                                                               (นายนํา  ปลอดกระโทก ) 
                   นายกองคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และสถานศึกษาในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ ผลการดําเนินงาน เหตุผลที่

ไมได
ดําเนินงาน 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
แลว
เสร็จ 

กําลัง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

1 โครงการ 
ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 
  
  

ดําเนินการ
สงเสริมใหเด็กได
เรียนรูนวัตกรรม
ระดับปฐมวัยจาก
แหลงเรียนรูนอก
สถานที่ 
 

20,000/
อบต. 

 

/     

2 โครงการแขงขันกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละลมใหมพัฒนา 
 

ดําเนินการจัด
แขงขันกีฬาสี
ภายใน ศพด. 

15,000 /     

3 โครงการสานสัมพันธรัก
ครอบครัว 

ดําเนินการจัด
กิจกรรมสราง
ความสัมพันธใน
ครอบครัวของเด็ก
นักเรียน 

10,000 /     

4 โครงการจัดงานวันป
ใหม 
 

จัดกิจกรรมใหเด็ก
นักเรียนได
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีวันข้ึนป
ใหม 

- /     

5 โครงการจัดงานวันลอย
กระทง 
 

จัดกิจกรรมใหเด็ก
นักเรียนได
อนุรักษวัฒนธรรม 

- /     

6 โครงการสงเสริม
พัฒนาการของเด็กเล็ก 
กิจกรรมน่ังสมาธิเด็ก
เล็ก กิจกรรมเคล่ือนไหว
รางกายตามจังหวะ
ดนตรี กิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี กิจกรรม 5 ส 

จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
สงเสริม
พัฒนาการของ
เด็กใหครบทั้ง 4 
ดาน 
  
 

- /     



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ ผลการดําเนินงาน เหตุผลที่
ไมได

ดําเนินงาน 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
แลว
เสร็จ 

กําลัง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

7 โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
การศึกษา 
-คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ 3- 5 ป)
ในอัตราคนละ430
บาท/ป 
 

ดําเนินการจัด
กิจกรรมสงเสริม
พัฒนาผูเรียน 

21,500   / สถานการณ
โควิด

ระบาด/ปด
สถานศึกษา 

 

8 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
ประจําป   
 

จัดกิจกรรม
สงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู
ของเด็กใหเปนไป
อยางเต็มตาม
ศักยภาพ 

10,000 /     

9 โครงการหนูนอย
มารยาทงาม 

จัดการเรียนการ
สอนดานมารยาท
ที่ด ี

- /     

10 โครงการเลานิทานให
เพื่อนฟง 

จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใน
รูปแบบเลานิทาน 

- /     

11 โครงการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการศิลปะและ
ปจฉิมนิเทศเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอบต.ละ
ลมใหมพัฒนา 

จัดกิจกรรม
เผยแพรผลงาน
ของนักเรียนให
ประชาชนทั่วไป
ทราบ 

15,000 /     

12 โครงการถวายเทียน
เน่ืองในวันเขาพรรษา 

จัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา 
ถวายเทยีนที่วัด 

- /     

13 โครงการวันไหวครู 
  
 

จัดกิจกรรม
สงเสริมการแสดง
ความรักความ
เคารพ ความ
กตัญู ระหวาง
ลูกศิษยที่มีตอครู 

- /     



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ ผลการดําเนินงาน เหตุผลที่
ไมได

ดําเนินงาน 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
แลว
เสร็จ 

กําลัง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

14 โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนา วันมาฆบูชา 
กิจกรรมจูงลูกจูงหลาน
เขาวัดฟงธรรมในวัน
สําคัญทางศาสนา 

จัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา 

- /     

15 โครงการอบรมให
ความรูแกผูปกครอง
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวน
ตําบลละลมใหมพัฒนา  
“ขับข่ีปลอดภัย  สวม
หมวกนิรภัยทุกครั้ง” 

ใหความรูแก
ผูปกครองในการ
ขับข้ีอยาง
ปลอดภัย 

- /     

16 โครงการปองกัน
ไฟฟาชอตในเด็ก 

จัดกิจกรรมซอม
แผนปองกันภัย 

- /     

17 โครงการปองกันไฟไหม
ในเด็กปฐมวัย 

จัดกิจกรรมซอม
แผนปองกันภัย 

 /     

18 โครงการปองกันเด็ก
จมนํ้าในเด็กปฐมวัย 

จัดกิจกรรมซอม
แผนปองกันภัย 

 /     

19 โครงการปองกันเด็กติด
รถยนตในเด็กปฐมวัย 

จัดกิจกรรมซอม
แผนปองกันภัย 

 /     

20 โครงการสงเสริม
สุขภาพฟนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลละลมใหม
พัฒนา 

จัดกิจจกรมดูแล
สุขภาพฟนในเด็ก
ปฐมวัย 

- /     

21 โครงการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวน
ตําบลละลมใหมพัฒนา 
ปลอดภัย ไรโรค    

จัดกิจจกรมดูแล
สุขภาพของเด็ก
ปฐมวัย 

- /     

22 โครงการอบรมสงเสริม 
ปองกัน เฝาระวังโรค
ไวรัสโคโรนา(โควิด 
2019) และโรคติดตอ
ในเด็กปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการ

จัดกิจจกรมดูแล
สุขภาพของเด็ก
ปฐมวัย 

 /     



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ ผลการดําเนินงาน เหตุผลที่
ไมได

ดําเนินงาน 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
แลว
เสร็จ 

กําลัง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

บริหารสวนตําบลละลม
ใหมพัฒนา 

23 จัดหาวัสดุงานบานงาน
ครัว 

จัดหาวัสดุงาน
บานงานครัว 

 /     

24 โครงการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหกับเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละลมใหมพัฒนา 
(กิจกรรมโตไปไมโกง) 

จัดการเรียนการ
สอนสอดแทรก
เน้ือหาโตไปไมโกง 

- /     

25 กิจกรรมหนาตางความ
ดีของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ละลมใหม
พัฒนา(สมุดบันทึก
ความดี) 

ผูปกครองบันทึก
กิจกรรมทําความ
ดีของเด็ก 

- /     

26 โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
การศึกษา 
-คาเครื่องแบบผูเรียน
สําหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3 – 5 ป)ในอัตรา
คนละ 300บาท/ป 

จายเงินคา
เครื่องแบบ
นักเรียน 

14,400 /     

27 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(โครงการ
จัดหาวัสดุการศึกษา –
คาจัดการเรียนการสอน 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ในอัตราคนละ
1,700บาท)   

จัดหาวัสดุ
การศึกษา 

125,800 /     

28 โครงการผลิตส่ือการ
เรียนการสอน 

ผลิตส่ือการสอน - /     

29 โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
การศึกษา 
-คาหนังสือเรียนสําหรับ

จัดซ้ือหนังสือ
เรียนใหเด็ก 

9,600 /     



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ ผลการดําเนินงาน เหตุผลที่
ไมได

ดําเนินงาน 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
แลว
เสร็จ 

กําลัง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

เด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 
5 ป ) ในอัตราคนละ
200บาท 

30 โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
การศึกษา 
    -คาอุปกรณการ
เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3 – 5 ป)ในอัตรา
คนละ 200 บาท 

จายเงินคา
อุปกรณการเรียน
ใหเด็กนักเรียน 

9,600 /     

31 โครงการประชุม
ผูปกครองนักเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก องคการ
บริหารสวนตําบลละลม
ใหมพัฒนา 

จัดกิจกรรม
ประชุมผูปกครอง 

- /     

32 โครงการประชุม
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

ประชุม
คณะกรรมการ
การศึกษา/
สถานศึกษา 

- /     

33 โครงการเยี่ยมบาน
นักเรียน 

ออกเยี่ยมบาน
บานนักเรียน 

- /     

34 โครงการอาหารเสริม
(นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ฯ 

จัดซ้ืออาหารเสริม
(นม)ใหนักเรียน 
ศพด. 

160,000 /     

35 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(โครงการ
อาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละ
ลมใหมพัฒนา) 

จัดหาอาหาร
กลางวันให
นักเรียน ศพด. 

392,000 /     

36 อุดหนุนอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียน สพฐ.
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
-โรงเรียนบานละลม 
-โรงเรียนบานกุดจอก

เบิกจายเงิน
อุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับ
โรงเรียน สพฐ.ใน
เขตพื้นที่ที่

1,632,000 /     



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ ผลการดําเนินงาน เหตุผลที่
ไมได

ดําเนินงาน 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
แลว
เสร็จ 

กําลัง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

ใหญ 
-โรงเรียนบานกุดจอก
นอย 

รับผิดชอบ 

37 อุดหนุนฯอาหารเสริม 
(นม) 
-โรงเรียนบานละลม 
-โรงเรียนบานกุดจอก
ใหญ 
-โรงเรียนบานกุดจอก
นอย 

จัดซ้ืออาหารเสริม
(นม)สําหรับ
โรงเรียน สพฐ.ใน
เขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

890,000 /     

38 โครงการแขงขันกีฬา
ตําบลประจําป 

จัดการแขงขัน
กีฬาระดับตําบล 

150,000 /     

 
 
 

 
(ลงช่ือ)....................................................ผูรายงาน 

(นางสาวจิราลักษณ  แปะกระโทก) 
คร ู


