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คำนำ 

คู่มือการปฏิบัติงนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมก ารจัดการศึกษา  
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงนกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยได้ระบุถึกระบวน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และขอบเขตการ ดำเนิงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่จะทำให้มีความข้าใจช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นใจในการทำงานเกิดความสม่ำเสมอในการทำงาน ในแนวนโยบาย แนวคิด และทิศทางการจัตการศึกษาที่
ตรงกัน และหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน 
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สารบัญ 
 

- คู่มืการปฏิบัติงนกองทุนเพ่ือครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนขอบเขตการคำเนินงาน 
-  นิยามศัพท์เฉพาะ 
-  การเนินรอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
-  แนวทางการใช้ง่ยงินเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนการใช้จ่ยเงินเพื่อโครงการอหารกลางวัน 
-  การนิเทศ กำกับ และคิดตามโครงการที่ได้รังงบประมาณ 
-  การประเมนิและรายงานผลโครงการที่ได้รับงบบระมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

งานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) 

 

1. วัตถุประสงค์ 
  คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการใช้  ผู้เขียนจะเน้น

เนื้อหากระบวนการขั้นตอน การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ คู่มือการปฏิบัติงาน ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ที่

ปฏิบัติงานใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้สนใจศึกษาต่อไป อย่างไรก็ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ฉบับนี้  

ผู้เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และ
แนวทางการบริหารโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ โดยเฉพาะในการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน เพ่ือให้การ
จัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพ่ือประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร 
(ปรุงสำเร็จ) ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปในแนวทาง  

 
ขอบเขตการดําเนินงาน  

การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนมีขอบเขตการดําเนินงานเกี่ยวข้องกับ  

1. เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดสรรให้กับนักเรียนทุกคน ในระดับชั้น
อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ประเภทเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและขาดแคลน  

2. เงินดอกผลกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้แก่ โครงการ ส่งเสริม
ผลผลิตเพ่ืออาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่ม สะอาดใน
โรงเรียน  

3. เงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษาเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน ได้แก่ เงินที่ได้รับจาก
การขายอาหารกลางวันให้กับนักเรียน การรับเงินค่าอาหารที่เก็บจากนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเงิน
บริจาคเพ่ืออาหารกลางวัน  

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
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ภาวะทุพโภชนาการ หมายถึง ภาวะซึ่งเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารไม่สมดุล โดยอาจ มีสารอาหาร

บางอย่างได้รับไม่เพียงพอ เกินหรือผิดสัดส่วน เป็นผลให้เกิดความผิดปกติทางโภชนาการต่างๆ โดยกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินไว้ ดังนี้  

1. ภาวะผอม หมายถึง เด็กนักเรียนที่มีน้ําหนักต่อส่วนสูงต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 S.D.)  
2. ภาวะเตี้ย หมายถึง เด็กนักเรียนที่มีส่วนสูงต่ออายุต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (น้อยกว่า หรือเท่ากับ 2 S.D.)  
3. ภาวะอ้วน หมายถึง เด็กนักเรียนที่มีน้ําหนักต่อส่วนสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน (มากกว่าหรือ เท่ากับ+2 S.D.ขึ้นไป)  

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน หมายถึง โครงการอาหารกลางวันซึ่งได้รับการจัดสรร งบประมาณ

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คนละ 20 บาทต่อวัน) เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนประถมศึกษา จัดทําอาหาร

กลางวันให้กับนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ  

กองท ุนเพ ื ่อโครงการอาหารกลางว ันในโรงเร ียนประถมศึกษา หมายถ ึง กองท ุนท ี ่จ ัดต ั ้ งขึ้น                   

ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 โดยมี วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสําหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียน ในโรงเรียน

ประถมศึกษา และการประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก  

เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง เงินดอกผลที่เกิดจาก

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 ซึ่งกองทุนเพื่อโครงการ

อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษามีเงินครบ 5,000 ล้านบาท และ นําเฉพาะดอกผลของกองทุนเพื่อเป็น

เงินทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนและช่วยเหลือ ภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 

และประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของ นักเรียนในรูปแบบของโครงการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร  

โครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียน หมายถึง โครงการเกิดจาก เงินดอกผลของกองทุน

เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อ โครงการอาหารกลางวันใน

โรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 ที่จัดสรรให้กับโรงเรียนประถมศึกษา สําหรับ สร้างผลผลิต สร้างรายได้เพื่อนํา

ผลผลิตมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  

 

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีและน้ําดื่มสะอาดในโรงเรียน หมายถึง โครงการ เกิดจากเงินดอกผล

ของกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามพระราชบัญญัติ กองทุนเพ่ือโครงการอาหาร

กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 ที่จัดสรรให้กับโรงเรียน ประถมศึกษา เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบ

สุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ําดื่มสะอาดในโรงเรียนให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานด้าน
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สุขาภิบาลอาหาร การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา  

การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันใน โรงเรียน

ประถมศึกษา ในปัจจุบันจะเกี่ยวข้องกับ 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียน ในโรงเรียน

และโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี และน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนเพ่ือให้โครงการที่ โรงเรียนเสนอขอมี

ความถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามเป้าหมายและได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากกองทุนเพ่ือ โครงการอาหารกลางวันใน

โรงเรียนประถมศึกษา โดยคณะทํางานได้จัดทํารายละเอียดและวิเคราะห์  

แบบคําขอ โรงเรียนควรรู้และเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการและแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

1. โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน  

การส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียน คือ การนําเงินดอกผลของกองทุน เพ่ือโครงการอาหาร

กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ที่จัดสรรให้กับโรงเรียนประถมศึกษาสําหรับ สร้างผลผลิต รายได้ เพ่ื อนําไป

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ทุกคนทุกวันอย่างมีคุณภาพ จึงกําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานดังนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการ  

โรงเรียนที่เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินดอกผลจากกองทุนเพ่ือ โครงการอาหาร

กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สําหรับโรงเรียนที่เสนองบประมาณต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อใด

ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

1) โรงเรียนประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล และมีจํานวนนักเรียนขาดแคลน อาหาร
กลางวัน  

2) นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (น้ําหนักต่ออายุต่ํากว่าเกณฑ์ เกินร้อยละ 90  
3) ไม่สามารถจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกคน  
4) มีความพร้อมในการบริหารจัดการและดําเนินกิจรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
5) โครงการมีความเป็นไปได้ในการนําผลผลิตมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันได้ อย่างต่อเนื่อง 

และยั่งยืน  

 

วิธีดําเนินการในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ  

ในการเสนอของบประมาณ จากเงินดอกผลจากกองทุนเพื ่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียน

ประถมศึกษา สําหรับโครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียนนั้น มีข้ันตอน ดังนี้  

1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียน

ประถมศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ รูปแบบ โครงการ แบบคําขอ ปฏิทินระยะเวลาการ เสนอขอ
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งบประมาณ ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้

โรงเรียนรับทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการในการเสนอของบประมาณ  

2) โรงเรียนดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง  

3) โรงเรียนประเมินตนเองตามแบบที่กําหนด โรงเรียนสามารถเสนอของบประมาณ สนับสนุนจาก

โครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียนได้ ต้องมีผลการประเมินตนเองไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50  

4) โรงเรียนจัดทําแบบคําของบประมาณ และโครงการพัฒนา พร้อมภาพประกอบหรือ เอกสารประกอบ

อื่น ๆ แล้วนําเสนอเอกสารทั้งหมดต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความ เห็นชอบ เมื่อผ่านความ

เห็นชอบโครงการ และแบบคําขอจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วให้ โรงเรียนจัดส่งแบบคําขอและ

เอกสารประกอบอื่น ๆ พร้อมหนังสือราชการนําส่งไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ตามระยะเวลาที่กําหนด  

5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อได้รับคําขอสนับสนุนงบประมาณ พร้อมเอกสาร ประกอบในการ

เสนอของบประมาณจากโรงเรียนแล้ว ให้สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา ดําเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณากลั่นกรองแบบคําขอ  

  6) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคําขอและวิเคราะห์รายละเอียดคําขอและเอกสาร ประกอบระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์พิจารณาแบบคําขอ หลักจากนั้นจึงจัดเรียงลําดับ ความสําคัญ จัดทําสรุปผล

การเสนอของบประมาณ จัดส่งเอกสารแบบคําขอและเอกสารประกอบทั้งหมดเรียง เอกสารของโรงเรียนตามลําดับ

งบหน้าไปยังกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ในรูปของเอกสาร และ File เอกสารตามแบบที่กําหนด  

7) กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ตรวจสอบความถูกต้องของงบหน้าการเสนอของบประมาณที่ได้รับจากเขตพ้ืนที่ หลักจากนั้นจึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการวิเคราะห์ และจัดทํารายละเอียดข้อมูล  

 

8) คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันวิเคราะห์แบบคําขอ และโครงการ  

9) กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น

พื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณและโอนเงินไปยังสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา เพื่อให้สํานักงาน เขตพื้นที่

การศึกษาโอนเงินให้โรงเรียน  

.  10) หลังจากโรงเรียนได้รับโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินส่งให้ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาทันที เพ่ือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะรวบรวมจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปยัง  

กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป  
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2. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี และน้ําดื่มสะอาดในโรงเรียน  

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี และน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน เป็นอีกภารกิจหนึ่ง ของกองทุน

เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่นําเอาเงินดอกผลของกองทุนเพื่อโครงการ อาหารกลางวัน

ในโรงเรียนประถมศึกษามาช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนพัฒนาในด้านการ บริหารจัดการเกี่ยวกับ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารการประกอบอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร 

ระบบการกําจัดขยะการกําจัดน้ําเสีย จัดหาน้ําดื่มสะอาดและสิ่งอํานวยความ สะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือให้นักเรียน ซึ่งเป็น

ผู้รับบริการอาหารกลางวันของโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณภาพ มีความสะอาดปลอดภัยในสภาพ

บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้ และเพื่อให้การ ดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี 

และน้ําดื่มสะอาดในโรงเรียน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ทางกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา จึงกําหนดมาตรฐานและ วิธีการขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดทําโครงการดังกล่าว ดังนี้ หลักเกณฑ์

และวิธีการพิจารณาโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน  

การเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินดอกผลจากกองทุนเพ่ือโครงการ อาหาร

กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สําหรับโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนนั้น โรงเรียนที่เสนอ

งบประมาณต้องมีคุณสมบัติ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  

1) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ภูเขาสูงและถ่ินทุรกันดาร / โรงเรียนชายขอบ  

2) โรงเรียนที่มีนักเรียนบ้านไกลพักนอน  

3) โรงเรียนที่มีความจําเป็นในการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร  

4) โรงเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ มากกว่าร้อยละ 20  

5) โรงเรียนที่มีผลการประเมินตนเองด้านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ต่ำกว่า ร้อยละ 70 

หรือกรณีที่มีผลการประเมินสูงกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาล อาหารที่ดีด้านใด

ด้านหนึ่ง วิธีการดําเนินการในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและ 

น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน  

วิธีการดําเนินการในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล อาหารที่ดีและ

น้ําดื่มสะอาดในโรงเรียนและการเสนอของบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการควรดําเนินการ ดังต่อไปนี้  

1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน โรงเรียน

ประถมศึกษา แจ้งรายละเอียดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง หลักเกณฑ์ และ

วิธีการคู่มือประเมินมาตรฐานให้ทราบและดําเนินการ  
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2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งโรงเรียนถึงหลักเกณฑ์และ วิธีการในการ

เสนอของบประมาณพร้อมแบบประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนจัดทําแบบ

คําของบประมาณพร้อมภาพประกอบที่เป็นปัญหาในการพัฒนาโครงการ และ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ในการปรับปรุงพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ซึ่งครอบคลุม การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ประกอบ

อาหาร สถานที่ปรุงอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร และภาชนะ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปรุงหรือใส่อาหาร  

3) โรงเรียนดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดีและ น้ำดื่มสะอาด

ในโรงเรียนของตนเอง  

4) โรงเรียนประเมินตนเองตามแบบประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ตามแบบที่

กําหนด โรงเรียนที่สามารถเสนอของบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร ที่ดีในโรงเรียนได้ 

โรงเรียนต้องมีผลการประเมินตนเองด้านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนต่ํากว่า ร้อยละ 70 หรือกรณีที่มี

ผลการประเมินสูงกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาล อาหารที่ดีด้านใดด้านหนึ่ง 

สําหรับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดี  

5) โรงเรียนจัดทําแบบคําของบประมาณ โดยนําผลจากการวิเคราะห์มาตรฐานระดับ ปรับปรุงมาวิเคราะห์

สภาพปัญหาสาเหตุ แนวทางแก้ไข หลังจากนั้นจึงจัดทําโครงการพัฒนาให้สอดรับกับ ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา

พร้อมภาพประกอบ หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ แล้วนําเสนอเอกสารทั้งหมด ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานเพื่อขอความเห็นขอบ เมื่อผ่านความเห็นชอบโครงการและแบบคําขอ จากคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานแล้วให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมหนังสือราชการนําส่งไปยัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม

ระยะเวลาที ่กําหนด หากโครงการหรือแบบคําขอของโรงเรียนใดไม่ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนควรนํากลับไปพิจารณาจัดทําปรับปรุง โครงการและแบบคําขอ  

6) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อได้รับแบบคําขอสนับสนุนงบประมาณ พร้อมเอกสาร ประกอบในการ

เสนอของบประมาณจากโรงเรียนแล้ว ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินการแต่งตั้ง เคณะกรรมการระดับเขต

พ้ืนที่ เพื่อพิจารณากลั่นกรองแบบคําขอโดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง  

7) คณะกรรมการพิจารณาคําขอและวิเคราะห์รายละเอียดคําขอและเอกสารประกอบ ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์พิจารณาแบบคําขอ หลังจากนั้นจึงจัดเรียงลําดับความสําคัญ จัดทํา สรุปผลการเสนอ

ของบประมาณ จัดส่งเอกสารแบบคําขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เรียงเอกสารของ โรงเรียนตามลําดับงบหน้า 

ส่งไปยังกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในรูปของเอกสาร และ File เอกสารตามแบบที่กําหนด  
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8) กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ตรวจสอบความถูกต้องของงบหน้าการเสนอของบประมาณที่ได้รับจากสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาหลัง

จากนั้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทํารายละเอียดข้อมูลประกอบ  

 

 

 

9) คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันวิเคราะห์แบบคําขอและโครงการ :  

10) กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน นําเสนอบัญชีจัดสรรงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือโครงการอาหาร กลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่โรงเรียน หลักจากผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประถมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนํา

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน

เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อขอ อนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว หากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงโอนเงิน ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือ

รับไปดําเนินการในการแจ้งจัดสรรงบประมาณและ โอนเงินไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ ให้เขตพื้นที่

การศึกษาโอนเงินให้แก่โรงเรียนต่อไป  

11) โรงเรียน หลังจากโรงเรียนได้รับโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินส่ง ให้สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาทันที เพื่อที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะรวบรวมจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปยัง กองทุนเพ่ือ

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ให้ทันตาม

ระยะเวลา  
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แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

แนวทางการใช้จ่ายเงินเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน มีดังต่อไปนี้  

1. เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดสรรให้กับนักเรียนทุกคน ในระดับชั้น

อนุบาล 1 ถึงชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน และเงินอุดหนุนทั ่วไป ประเภทเงิน

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและขาดแคลน  

2. เงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ได้แก่ เงินที่ได้รับจาก

การขายอาหารกลางวันให้กับนักเรียน การรับจ่ายเงินค่าอาหารที่เก็บจากนักเรียน ครู บุคลากร ทางการศึกษา และ

เงินบริจาคเพ่ืออาหารกลางวัน  

3. เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้แก่ โครงการ ส่งเสริม

ผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ําดื่มสะอาด ในโรงเรียน 

โดยนําเสนอรายละเอียดการใช้จ่ายเงินเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

3.1 การใช้จ่ายเงินเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยใช้เงินอุดหนุนทั่วไปและ เงินนอก

งบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา เพ่ือโครงการอาหารกลางวัน  

3.2 การใช้จ่ายเงินเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยใช้เงินดอกผลกองทุน เพ่ือ

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา การใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยใช้

เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา เพ่ือโครงการอาหารกลางวัน  

การใช้จ่ายเงินเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยใช้เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินนอก งบประมาณ ประเภท

รายได้สถานศึกษา เพื่อโครงการอาหารกลางวันมีแหล่งที่มาของเงิน 2 ประเภท คือ เงินงบประมาณ หมวดเงิน

อุดหนุน (โดยโรงเรียนได้รับมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนละ 20 บาท ต่อวัน) และจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน  

สําหรับนักเรียนยากจน และเงินนอกงบประมาณ ได้แก่ เงินรายได้สถานศึกษาเพ่ือโครงการอาหาร

กลางวัน โดยโรงเรียนสามารถนํามาจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานตามวิธีการจัดหาอาหารกลางวัน 3 

วิธี ได้แก่  

1. การซื้ออาหารสด อาหารแห้งมาประกอบอาหารเอง  

2. การจ้างเหมาทําอาหาร  

3. ข้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหาร  

สําหรับการใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนในส่วนนี้ จะมีรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับ 

การปฏิบัติด้านการเงิน ได้แก่ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและด้านบัญชี ได้แก่ การบันทึกบัญชี     
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การรายงานการเงินและเพื่อให้การดําเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ แหล่งที่มาของเงิน

โครงการอาหารกลางวัน  

แหล่งที่มาของเงินที่นํามาใช้เพื่อดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา มีแหล่งที่มา 

2 ประเภท คือ  

1. เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน  

2. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน คนละ 20 บาทต่อวัน รับจากราชการส่วน ท้องถิ่น เดิมเป็นเงิน

งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทเงินอุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันเด็ก ระดับ

ก่อนประถมศึกษา และเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา ปัจจุบันเป็นเงินงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณได้ อนุมัติรายจ่ายให้กรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน สําหรับนักเรียนยากจน เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดําเนินการเป็นค่าอาหารกลางวันในโรงเรียน ประถมศึกษา โดยแนวปฏบิตัิ

ให้โรงเรียนเลือกดําเนินการเพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันโดยใช้ วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

1) จ่ายเงินให้นักเรียนโดยตรง โดยโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 7 คน ร่วมกันจ่ายเงิน 

โดยใช้ใบสําคัญจ่ายเงิน ซึ่งนักเรียนลงชื่อรับเงินและคณะกรรมการลงชื่อจ่ายเงิน  

2) โรงเรียนจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร (วัสดุเครื่องบริโภค อาหารสด อาหารแห้ง เพื่อจัดทํา

อาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน หรือโรงเรียนจ้างเหมาทําอาหาร โดยไม่ต้องจ่ายเงินให้ นักเรียน  

2. เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เงินนอกงบประมาณ 

ประเภทเงินรายได้สถานศึกษาเพ่ือโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียน ได้รับดังต่อไปนี้          

1)รับจากการขายอาหารกลางวันให้นักเรียน  

2) รับจากค่าอาหารที่เก็บจากนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

3) เงินบริจาคเพ่ืออาหารกลางวัน  
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วิธีปฏิบัติการใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน : 

การปฏิบัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือโครงการอาหารกลางวันแบ่งวิธีดําเนินการออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่  

1. วิธีการจัดหาอาหารกลางวัน  

2. การบริหารจัดการด้านเงิน และบัญชี  

3. ขั้นตอน เอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  

1. วิธีการจัดหาอาหารกลางวัน  

การจัดหาอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน โดยใช้เงินอุดหนุนทั่วไปจากองค์กร ปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนควรนําเงินไปจัด อาหารกลางวัน 

อาหารเสริม ซึ่งมีวิธีการจัดอาหารกลางวัน ดังนี้  

1) ซื้ออาหารสด อาหารแห้งมาประกอบอาหารเอง 2) จ้างเหมาทําอาหาร 3) จ้างบุคคลภายนอกมา

ประกอบอาหาร  

2. การบริหารจัดการด้านเงิน และบัญชี  

1) การเงิน  

.  1.1) การรับเงิน เงินที่โรงเรียนได้มาแต่ละประเภท เพื่อดําเนินการตามโครงการอาหาร กลางวัน ให้

โรงเรียนออกใบเสร็จรบเงินตามแบบที่ทางราชการกําหนดให้แก่ผู้จ่ายเงินทุกครั้ง ต้องควบคุม ใบเสร็จรับเงิน ให้

สามารถตรวจสอบได้ และนําสําเนาใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการบันทึกรายการด้านรับ ตามระบบบัญชีที่

โรงเรียนใช้ตามแต่กรณี  

1.2) การจ่ายเงิน กรณีท่ีมีการจัดซื้ออาหารสด แห้ง เพื่อนํามาประกอบอาหารให้ ดําเนินการจัดซื้อโดยใช้

แบบใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เป็นแบบรายงานของซื้อ การอนุมัติจัดซื้อ การออก ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

และการตรวจรับพัสดุ  

1.3) การเก็บรักษาเงิน โรงเรียนสามารถเก็บรักษาเงินสดไว้เพ่ือสํารองจ่าย โดยการเก็บ เงินสดให้เก็บใน ตู้

นิรภัย สําหรับโรงเรียนที่ไม่มีตู้นิรภัย ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้เก็บรักษา และจัดทํา บันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บ

รักษา มอบให้เจ้าหน้าที่การเงินไว้เป็นหลักฐาน และส่งคืนเงินให้เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนเพ่ือจ่ายในวันทําการ

ถัดไป 
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2) การบันทึกบัญชีและการรายงาน  

การบริหารจัดการด้านบัญชี ได้แก่ การบันทึกบัญชี และการจัดทํารายงานการเงิน ซึ่งโรงเรียนจะมีวิธีการ

บันทึกบัญชีออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้  

2.1) กรณีโรงเรียนจัดทําบัญชีตามระบบบัญชี หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 (สํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2547)  

2.2) กรณีโรงเรียนจัดทําระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2554 (สํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2557)  

3) ขั้นตอนการใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตามวิธีจัดหาอาหาร  

กลางวัน  

การใช้จ่ายเงินเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนนั้น มีหลากหลายวิธีที่โรงเรียน สามารถดําเนินการ

ได้ แต่ทั้งนี้โรงเรียนต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับวิธีการจัดหา อาหารกลางวันที่

โรงเรียนเลือกดําเนินการ การใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยใช้เงินดอกผลกองทุนเพ่ือ

โครงการอาหาร กลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา  

แหล่งที่มาของเงิน  

แหล่งที่มาของเงินดอกผลกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นเงินที่เกิดขึ้น

จากพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 ที่รัฐบาลได้อุดหนุน

เงินงบประมาณเป็นเงินทุนประเดิมให้กับกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 

5,000 ล้านบาท โดยให้นําดอกผลที่เกิดข้ึนจากเงินกองทุนประเดิมดังกล่าว ไปใช้แก้ปัญหาด้านโภชนาการของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัด เงินดอกผลกองทุนเพ่ือ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณา จัดสรรให้กับโรงเรียนที่ขอรับการ

สนับสนุนในปัจจุบันนั้นได้สนับสนุนให้โรงเรียนดําเนินการ 2 โครงการ คือ  

1. โครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียน  

2. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ําดื่มสะอาดในโรงเรียน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้

จ่ายเงินดอกผลกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  

เงินสนับสนุนโครงการที่โรงเรียนได้รับสนับสนุนจากเงินดอกผลกองทุนเพ่ือโครงการอาหาร กลางวันใน

โรงเรียนประถมศึกษาเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินให้โรงเรียนดําเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ และ

การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมี
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รายละเอียดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินดอกผลเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน โรงเรียนประถมศึกษา 

ดังนี้  

1. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคาร พาณิชย์อื่น 

กรณีท่ีไม่มีธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี “กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประถมศึกษา โรง

เรียน........................”  

2. ดอกผลที่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้โรเรียนเก็บสมทบไว้เพ่ือดําเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของ

กองทุนและโครงการเพ่ือใช้จ่ายต่อไป โดยไม่ต้องนําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  

3. การใช้จ่ายเงินดอกผลกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา ทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ 

โครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียน และโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล  

90 อาหารที่ดีในโรงเรียน ในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ โรงเรือนต่าง ๆ ให้ดําเนินการตามระเบียบสํานัก 

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

4. การเงิน การบัญชี ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
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การนิเทศ กํากับ และติดตามโครงการที่ได้รับงบประมาณ 

 

การนิเทศ กํากับ และติดตามโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินดอกผลกองทุน เพื่อโครงการ

อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพ่ือให้โครงการดําเนินไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ จึงจําเป็นต้องมีการ

นิเทศ กํากับ ติดตาม โครงการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขต พื้นที่การศึกษา และระดับ

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย ครอบคลุมกระบวนการ

ดําเนินโครงการทั ้งก่อนดําเนินการ ขณะดําเนินการ และหลังดําเนินการ จัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ                 

มีรายละเอียดดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะทํางานนิเทศ กํากับ และติดตามสถานศึกษาที่โครงการได้รับงบประมาณ จากเงินดอกผล

กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  

2. วางแผนการนิเทศ กํากับ และติดตาม ให้สอดคล้องการดําเนินงานของสถานศึกษา ที่โครงการได้รับ

งบประมาณสนับสนุน  

3. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานแจ้งแก่โรงเยนและผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินการนิเทศ กํากับ และ ติดตาม

โครงการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

4. วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ต่อกองทุนเพ่ือ

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแบบและกําหนดเวลาในปฏิทิน ปฏิบัติงาน  

การประเมินและรายงานผลโครงการที่ได้รับงบประมาณ การประเมินผล  

การประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินดอกผลของกองทุนเพื่อ โครงการอาหารกลางวันใน

โรงเรียนประถมศึกษา กําหนดให้โรงเรียนประเมินผลโครงการให้เสร็จสิ้นภายใน เดือนเมษายน โดยโรงเรียนจะต้อง

มีการประชุมคณะทํางานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นหา นวัตกรรมหรือรูปแบบการ ดําเนินโครงการที่มีความเป็นเลิศในการ

ดําเนินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเยน และ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีใน

โรงเรียน ตลอดจนสํารวจปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ ประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ประเมินความพึง

พอใจของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือนําข้อสรุปที่ได้ไปใช้ในการ ปรับปรุงพัฒนาโครงการกิจกรรมในปีต่อไป  

การรายงานผล  

การรายงานผลการดําเนินโครงการ เป็นความจําเป็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง ต้องดําเนินการ

เป็นการสรุปผลการดําเนินโครงการตั้งแต่ริเริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการสําหรับเนื้อหาการ รายงานผลโครงการที่

ดี ควรประกอบด้วย บทนําวิธีดําเนินโครงการติดตาม ผลการดําเนินโครงการที่สะท้อนถึงความสามารถในการ
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ดําเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการดําเนินโครงการ และภาคผนวกอาจประกอบด้วย

แบบประเมินผลการดําเนินงานตาม วัตถุประสงค์แบบประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการ แบบประเมินผลความ

พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ภาพประกอบต่าง ๆ คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน เป็นต้น เพื่อจัดทํารายงานเสนอ

กองทุนเพ่ือโครงการ อาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา ผ่านสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ผลการ

ดําเนินงานเสนอ ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา และรายงาน

สํานักงบประมาณต่อไป  

- สําหรับการประเมินผลและการรายงานผล เพ่ือให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จึงมีบทบทหน้าที่ในการดําเนินการประเมินและ รายงานผล ตาม

ขั้นตอนดังนี้  

5. แต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผน ดําเนินงานประเมินและรายงานผลให้สอดคล้องการ ดําเนินงานของ

โรงเรียนที่โครงการได้รับงบประมาณสนับสนุน  

6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโรงเรียนในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อโครงการต่อกองทุน

เพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตามแบบและกําหนดเวลาใน  

ปฏิทินปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดไว้  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 

แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
 

เพ่ือพัฒนไห้นักเรียนมีสุขภาพ และภาวะโภชนาการที่ดี ตามแนวทางกรมอนามัยและกองทุนเพ่ือโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน 

1. กำหนดให้ทุกโรงเรียนชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง นักเรียนให้ครบ 100% ปีการศึกษา 2564 ตามช่วงเวลา 
ดังนี้   
ภาคเรียนที่ 1 

ครั้งที่ 1 วันที่  17-31 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 - 30 กันยายน 2564  
ภาคเรียนที่ 2 

ครั้งที่ 1 วันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 11 มีนาคม 2565 
 

2. แปลผลภาวะโภชนการของนักเรียน (คัดแยกกลุ่มมีปัญหา) โดยใช้โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ  
Thai school lunch System 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

คู่มือการใช้โปรแกรม Thai school lunch System  
***เอกสารแนบหมายเลข 1 
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3. โรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
3.1 กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินงานและประกาศเป็นนโยบายคุณภาพให้ผู้เกี่ยวข้อง

ได้รับทราบ โดยปฏิบัติตามประกาศระเบียบ ข้อบังคับ กระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***เอกสารแนบหมายเลข 2 
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3.2 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงกรอาหารกลางวันระดับโรงเรียน โดย 
คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสนใจในการ 
ดำเนินงานของโครงการที่มาจากหลายภาคส่วน ไม่น้อยกว่า 9 คน (ท่ีมา : หนังสือคู่มือการดำเนินงานกองทุน 
เพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน) เพ่ือช่วยกันดูแลการดำเนินงานของโครงการ  

3.3 มีคำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายให้มีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของอย่างเหมาะสม ทั้ง
จำนวน และความรู้ความสามารถ และกำหนดหน้าที่ขอบเขตให้ชัดเจน 

3.4 จัดทำบันทึกข้อตกลดวามร่วมมือในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันระหว่างโรงเรียน 
กับผู้รับผิดชอบโครการและที่งานพร้อมทั้งประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ถึงแนวการดำเนินงานที่ดี 

3.5 จัดทำโครงการอาหารกลางวัน โดยคำนึงถึงหลักการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันคือไม่
เน้นผลกำไร โดยมุ่งเน้นคุณภาพของอหารที่ถูกหลักโภชนาการ และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของโครงการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี 

3,6 มีการระดมทุนสนับสนุน การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เช่น เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ 
หรือวัตถุดิบในการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3.7 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
3.8 มีกรบูรณาการกิจกรมกรเรียการสอนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.9 มีการวางแผนการจัดทำรายการอาหารตมหลักโภชนาการ โดยใช้โปรแกรม Thai school 

lunch จัดทำเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน 
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3.10 มีการจัดทำบัญชี และหลักฐานการเงินที่ครบถ้วนตามระเบียบของทางราชการกำหนด และ

เป็น 
3.11 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ครบถ้วน

และเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว (ข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียน) 
3.12 มีการส่งเสริมการเกษตรและนำผลผลิตมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
3.13 มีรูปแบบการประกอบอาหารกลางวันที่หลากหลาย ซึ่งโรงเรียนสามารถลือกวิธีดำเนินการ

ได้เองตมความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ซึ่ง มีรูปแบบการจัดหาอาหารกลางวัน             มี 3 รูปแบบ 
ได้แก่ 

รูปแบบที่ 1 โรงเรียนซื้อหารสตอาหารแห้งมาประกอบอาหารเอง โดยมีครูและนักเรียน 
ร่วมกันประกออาหารในโรงเรียนแต่ละวัน เป็นการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รูปแบบที่ 2 จ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหาร โดยมีนักเรียนมีส่วนร่วม (โรงเรียนต้อง 
จัดทำสัญญาจ้างตามระเบียบพัสดุ) 

รูปแบบที่ 3 จางเหมาทำอหาร (ดำเนินกรตามระเบียบพัสดุ) โดยโรงเรียนเป็นผู้กำหนด 
เมนูอาหารให้กับผู้รับจ้าง 

3.14 มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนหลายช่องทาง เช่น
เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 

3.15 ผู้บริหารมีการนิทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง ตามระยะเวลที่กำหนด (2 ครั้งต่อปี ครั้งที่ 1 แบบ อกวปกติ 01 ภายใน 15 ตุลาคม ครั้งที่ 2 
แบบ อคว-ปกติ 01) ภายใน 15 เมษายน ของปีถัดไป) 

3.16 มีกาพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ตีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน เช่น ห้องครัวถูก
สุขลักษณะภาชนะ อุปกรณ์กรประกอบอาหารสะอาด ถูกหลักอนามัย ปลอดภัย ที่นั่งรับประทานอาหารสะอาด
และเพียงพอ ตลอดจนบริการน้ำดื่มสะอาดให้นักเรียนอย่างเพียงพอ 

4. โรงเรียนจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (ข้อมูลจาก ข้อ 2. การแปลผล
จากโปรแกรมคำนวณภาวะโภชนการ) พร้อมบันทึกกิจกรรม ภาพถ่ายกิจกรรมและรายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

5. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019(COVID-19) 
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