
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
โครงการอาหารกลางวัน 

อาหารเสริม(นม) โรคระบาด



ค าน า 
 
  คูม่ือฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และก าหนดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
โดยมีเนื้อหาที่บ่งบอกถึงความส าคัญของการปฏิบัติงาน คู่มือฉบับนี้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รวบรวม
ข้อมูลและอ้างอิงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง 
 
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของคู่มือการปฏิบัติงานและการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานมากขึ้น และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 
                                                                                          ผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 

ค ำน ำ            
วัตถุประสงค์         ๑ 
ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน        ๑ 
ค ำจ ำกัดควำม         ๑ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ        ๑ - ๒  
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน        ๒ - ๓ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง        ๓ 
แบบฟอร์มที่ใช้         ๓ 
ภำคผนวก 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) 

โรคระบาด โรคติดต่อที่ร้ายแรง 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพการด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ และการป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 1.2 เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
 ๑.๓ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญเก่ียวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น 
โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม)   
2. ขอบเขตของงาน 
 2.1 ประชากรวัยเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 2.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง 
 2.3 ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย 

3. ค าจ ากัดความ 
 สุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของร่างกาย ด้วยการปฏิบัติดูแลอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 
 อนามัย หมายถึง การบริโภค อุปโภคอย่างถูกต้องสุขลักษณะ 
 อาหารเสริม หมายถึง อาหารที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ แล้วร่างกายน าไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการ
เจริญเติบโต การค้ าจุน และการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้นการได้กินอาหารทีเพียงพอและถูก
สัดส่วน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดส าหรับมนุษย์ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง 
 โรคระบาด  หมายถึง  การเกิดโรคที่เกิดขึ้นโดยมีความถี่ของการเกิดปกติในประชากรกลุ่มหนึ่ง เป็น
โรคที่ระบาดในท้องถิ่นนั้น ๆ อาจเป็นแค่จังหวัดหรือประเทศของเรา 
 โรคติดต่อ  หมายถึง  โรคที่เกิดขึ้นทั้งในสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปสู่คนอ่ืน ๆ ได้ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ผ่านการสัมผัสโดยตรี การหายใจ การกินอาหาร และช่องทางทุกช่องทางที่สามารถเข้าสู่ร่างกาย
คนได้  

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
  มีหน้าที่ดังนี้ 
   1.1 อนุมัติโครงการ 
   1.2 ติดตามโครงการ 
 2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
  มีหน้าที่ดังนี้ 
   2.1 เป็นผู้ดูแลโครงการและให้ค าแนะน า 
   2.2 ติดตามโครงการ 
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 3. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  มีหน้าที่ดังนี้ 
   3.1 เป็นผู้ดูแลโครงการและให้ค าแนะน า 
   3.2 ติดตามโครงการ 
 4. นักวิชาการศึกษา (เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย)  
  มีหน้าที่ดังนี้ 
   4.1 เขียนโครงการ 
   4.2 จัดประกวด 
   4.3 ประสานงาน 
   4.4 ติดตามและประเมินผล 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ส่งเสริมประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการส่งเสริม 
สุขภาพ เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารปลอดภัย (อ.ย.น้อย) 
โครงการเด็กไทยท าได้ โครงการเรียนรู้คู่วิจัยเด็กไทยฟันดี โครงการฟันสวยยิ้มใส โครงการมือสะอาด 
ปราศจากโรค โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โครงการส้วมสุขสันต์ เป็นต้น 
             1. จัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             2. สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบ และด าเนินการ 
ขับเคลื่อนตามโครงการที่ก าหนด 
             3. จัดประกวด/แข่งขัน/เฝ้าระวังตามก าหนดระยะเวลาของกิจกรรมในทุกระดับ 
             4. จัดหาพื้นที่ เวทีให้นักเรียนได้แสดงผลงานหรือกิจกรรมที่ได้ด าเนินโครงการต่อ 
สาธารณชนโดยทั่วไป 
             5. ประสาน ก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน 
             6. สรุปผลรายงาน  
 5.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้าระวังติดตาม 
ดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อที่ร้ายแรง  
            1. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
            2. การเฝ้าระวัง ส ารวจ เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหาที่พบ 
            3. การช่วยเหลือด้านการป้องกัน ด้านจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเสริมสร้างร่างกายให้ดีขึ้น 
            4. จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน เช่น การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่เอกสาร การ 
ประกวดกิจกรรมต่าง ๆ 
            5. การติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
            6. สรุปรายงานผล 
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 5.3 ประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
            1. ศึกษาสภาพปัญหาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
            2. จัดท าเครื่องมือให้สอดคล้องกับขอบเขตท่ีจะประเมินและติดตาม 
            3. ด าเนินการเก็บข้อมูล 
            4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
            5. สรุปผลรายงาน เผยแพร่ผลการติดตาม                      

6. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 6.1 พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535 
 6.2 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ว่า
ด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน ตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2536 
 6.3 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 6.4 คู่มือการด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2543 กรมอนามัย 
 6.5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 6.6 คู่มือการด าเนินงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กองทุนเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2559  

7 .แบบฟอร์มที่ใช้ 
 7.1 บันทึกหนังสือราชการ 
 7.2 หนังสือราชการประเภทภายนอก 
 7.3 แบบประเมินติดตามผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ           กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   
ที ่  /2561               วันที่      11  กรกฎำคม  2561 
เรื่อง   ขออนุมัติโครงกำรพัฒนำคุณภำพอำหำรนักเรียน ด้วยโปรแกรม Thai School Lunch 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 เรื่องเดิม 

 ด้วย กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ได้รับกำรจัดสรรโครงกำรพัฒนำคุณภำพอำหำรนักเรียน โดยให้ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนำโรงเรียนที่นักเรียนมีภำวะทุพโภชนำกำรในระดับสูง ให้ผู้บริหำรและคณะครูมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรแก้ปัญหำให้สอดคล้องกับภำวะโภชนำกำรของนักเรียนในวัยเรียน จ ำนวน ๑๓,๐๐๐ บำท 

 ข้อเท็จจริง 

 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ จึงขออนุมัติโครงกำรพัฒนำคุณภำพอำหำรนักเรียน ด้วยโปรแกรม Thai 
School Lunch และจัดอบรมในวันที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ เจ้ำคุณไพบูลย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ๑๐๑ คน 

 ข้อพิจารณาและด าเนินการ 

 ในกำรนี้ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ขออนุมัติโครงกำรดังนี้ 
 ๑. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน 
 ๒. อนุมัติโครงกำรในกำรด ำเนินงำน เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐.บำท   

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 

 

(น.ส.ศศิพร   ศรีแก้ว) 
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

 
 
 



ที่ ศธ 04018/                                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2
                                               อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 71140 

                                  กรกฎาคม  2561 
เรื่อง  ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่โครงกำรอำหำรกลำงวัน เข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำคุณภำพอำหำรนักเรียน ด้วย 
       โปรแกรม        Thai School Lunch 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการ                จ านวน  1  ฉบับ  
  ๒. ค าสั่ง        จ านวน  ๑  ชุด  

          ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดการอบรมใน
การพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน ด้วยโปรแกรม Thai School Lunch โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โรงเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักโภชนาการ นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่า น้ าหนัก ส่วนสู ง และสมรรถนะ
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