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(1) หลักการและเหตุผล 

 (1.1)  ที่มา 
  องค์กำรสหประชำติ (United Nations) ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs)  ไว้จ ำนวน 17 ประเด็น ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภำวะโภชนำกำรคือ กำรยุติ
ควำมหิวโหยและสร้ำงหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพำะคนจนหรือคนที่อยู่ในภำวะเปรำะบำงได้เข้ำถึงอำหำรที่
ปลอดภัย เพียงพอ ยุติภำวะทุพโภชนำกำรทุกรูปแบบ รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรสำรอำหำรของหญิง



วัยรุ่น หญิง ตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และผู้สูงอำยุ  เพ่ือด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยดังกล่ำวประเทศไทย ได้
จัดท ำกรอบยุทธศำสตร์กำรจัดกำรด้ำนอำหำรของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2579) ซึ่งเชื่อมโยงกำร
ด ำเนินงำนทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับอำหำรจำกภำคกำรเกษตร กำรแปรรูป กำรบริกำร สู่โภชนำกำรสุขภำพของ
ผู้บริโภคตลอดจนถึงวัฒนธรรมกำรท่องเที่ยวและกำรค้ำ โดยน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นหลักคิด
พ้ืนฐำน หวังให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรและโภชนำกำรเป็นแหล่งอำหำรที่มีคุณภำพสูง ปลอดภัย 
มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร กรอบยุทธศำสตร์กำรจัดกำรด้ำนอำหำรของประเทศไทยที่จัดท ำขึ้น มีควำมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ด้ำนอำหำรในปัจจุบัน และได้น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มำเป็นหลักคิดพ้ืนฐำน และมีกำร
น ำควำมรู้และปัญญำมำสู่กำรปฏิบัติที่มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งค ำนึงถึงกำรปฏิรูปและพัฒนำด้ำนต่ำงๆ 
โดยให้สอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 
และนโยบำยกำรปรับโครงสร้ำงประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  ซึ่งกรอบยุทธศำสตร์กำรจัดกำรด้ำนอำหำรฉบับ
ดังกล่ำว มุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ว่ำ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและโภชนำกำร เป็นแหล่งอำหำรที่มีคุณภำพสูง 
ปลอดภัย และมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรเพ่ือชำวไทยและชำวโลกอย่ำงยั่งยืน” ประกอบด้วยยุทธศำสตร์หลัก 4 ด้ำน 
ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคงอำหำร ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร ยุทธศำสตร์
ที่ 3 ด้ำนอำหำรศึกษำ และยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กรอบยุทธศำสตร์ฉบับนี้มีควำมมุ่งหมำยเพ่ือให้
เป็นกรอบส ำหรับหน่วยงำนต่ำง ๆ น ำไปเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนอำหำรในส่วนที่รับผิดชอบ
ตำมอ ำนำจหน้ำที่และให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำร กำรด ำเนินงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้ำงประโยชน์ให้กับ
ประเทศ มุ่งสู่ “ควำมมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน” 

 (1.2)  สรุปสาระส าคัญ 

  ประเทศไทยมีกำรจัดโครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษำ ทุกสังกัดตั้งแต่ 
พ.ศ. 2495 ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งแก้ปัญหำภำวะทุพโภชนำกำรในเด็ก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัญหำเด็กน้ ำหนักน้อย
กว่ำเกณฑ์และเด็กขำดอำหำร แต่อย่ำงไรก็ตำม จำกหลักฐำนทำงวิชำกำรพบว่ำ กำรจัดกำรระบบอำหำรใน
โรงเรียนส่วนใหญ่ยังมีข้อจ ำกัดในกำรแก้ปัญหำทุพโภชนำกำร ทั้งด้ำนภำวะน้ ำหนักเกิน โรคอ้วน และด้ำนขำด  
สำรอำหำร รวมถึงในด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
อำหำรกลำงวันโดยกรมอนำมัย ในโรงเรียนประถมศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ื นฐำน 
(สพฐ.) ส ำนักบริหำรงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กองบัญชำกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน (ตชด.) และกรุงเทพมหำนคร (กทม.) จ ำนวนทั้งสิ้น 126 โรงเรียน พบว่ำอำหำรกลำงวันมีปริมำณ
พลังงำนและสำรอำหำร (เช่น แคลเซียม เหล็ก และวิตำมินเอ) อยู่ในเกณฑ์ต่ ำกว่ำมำตรฐำน ต้องได้รับกำรปรับปรุง 
ขณะที่ด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำรในโรงเรียน จำกข้อมูลส ำนักระบำดวิทยำพบเหตุกำรณ์  อำหำรเป็นพิษ
ระหว่ำงปีพ.ศ. 2550-2554 จ ำนวนทั้งหมด 375 เหตุกำรณ์ และจำกกำร ส ำรวจกำรบริโภคขนมและเครื่องดื่มของ
เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษำของ ส ำนักทันตสำธำรณสุข โดยเก็บข้อมูลจำกขยะบรรจุภัณฑ์ของขนมที่ 



เด็กบริโภคและจำกร้ำนค้ำใน และรอบโรงเรียน เพ่ือประเมินกำรบริโภคน้ ำตำลในเด็ก พบว่ำ เด็กไทยมีควำมเสี่ยง
ต่อกำรได้รับน้ ำตำลล้นเกินจำกขนม และเครื่องดื่ม โดยเฉพำะ อย่ำงยิ่งน้ ำอัดลมซึ่งน้ ำตำลทั้งหมดนี้เป็นน้ ำตำล
ส่วนเกินที่มีสำรคำร์บอเนตซึ่งท ำให้มี ฤทธิ์เป็นกรดและส่งผลเสียต่อสุขภำพเด็ก 

  ผลกระทบต่อสุขภำพจำกปัญหำด้ำนโภชนำกำร และกำรได้รับโภชนำกำรที่ไม่เหมำะสม จะส่งผล
ให้เกิดภำวะขำดสำรอำหำร เด็กเตี้ย ผอม ซีด มีปัญหำโรคอ้วน โรคเรื้อรัง และท ำให้เด็กมีไอคิวต่ ำ ซึ่งกรม
สุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข ได้ส ำรวจสถำนกำรณ์ระดับสติปัญญำ (ไอคิว) และระดับควำมฉลำดทำงอำรมณ์ 
(อีคิว) ประจ ำปี 2559 ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทั่วประเทศ จ ำนวน 23,644 คน พบว่ำมีคะแนนไอคิว
เฉลี่ยอยู่ที่ 98.2 แม้จะเพ่ิมขึ้นจำกปี 2554 ที่คะแนนไอคิวอยู่ที่ 94 แต่ก็ถือว่ำต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ซึ่ง
ก ำหนดไว้ที่ 100 ในภำพรวมพบว่ำเด็กท่ีมีไอคิวสูงเกิน 100 จุดขึ้นไปนั้นมีอยู่ 42 จังหวัด ซึ่งเด็กในเขตอ ำเภอเมือง
มีไอคิว 101.5 นอกเขตอ ำเภอเมืองไอคิวเฉลี่ย 96.9 เฉพำะในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครมีไอคิวเฉลี่ย  103.4 ส่วนเด็ก
นักเรียนในอีก 35 จังหวัด ที่ไอคิวอยู่ในระดับต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน และเด็กที่มีระดับสติปัญญำบกพร่องหรือต่ ำ
กว่ำ 70 ร้อยละ 5.8 ซึ่งเกณฑ์มำตรฐำนสำกลก ำหนดว่ำไม่เกินร้อยละ 2 ส่วนมำกเห็นเด็กที่อยู่ ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้ ในภำคใต้มีจังหวัดกระบี่ ที่ระดับไอคิว เพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ  เพรำะมีกำรท ำ
เป็นนโยบำยระดับจังหวัดในกำรดูแลแม่และเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และส่งเสริมพัฒนำศักยภำพศูนย์เด็กเล็ก (ที่มำ 
มติชนออนไลน์   สืบค้นเมื่อ 21 มีนำคม 2559) ส ำหรับผลกำรส ำรวจอีคิวของเด็กโดยรวมระดับประเทศพบว่ำ มี
ปัญหำกำรขำดควำมมุ่งมั่นพยำยำม และขำดทักษะในกำรแก้ปัญหำ  

  ส ำหรับสถำนกำรณ์ด้ำนอำหำรของจังหวัดสงขลำ ประเด็นภำวะโภชนำกำรของจังหวัดสงขลำ ปี 
2559  พบว่ำ  พบว่ำ เด็กแรกเกิด – ต่ ำ 6 เดือน กินนมแม่เพียงอย่ำงเดียวร้อยละ 66.32  หญิงตั้งครรภ์ได้รับกำร
ฝำกครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ำกับ 12 สัปดำห์ร้อยละ 68.89 ภำวะโลหิตจำงในหญิงตั้งครรภ์ พบร้อยละ 32.18 
เด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดี สมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อำยุ 5 ปี กลุ่มเป้ำหมำย 312,187 คน ผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 143,682  
คน คิดเป็นร้อยละ 46.02  เด็กปฐมวัยมีภำวะเตี้ยร้อยละ 13.  เด็กปฐมวัยมีภำวะอ้วน ร้อยละ 3.36 เด็กวัยเรียน มี
ร่ำงกำยสมส่วน  ร้อยละ 62.09 ผอม  ร้อยละ 5.01 เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 9.44  และเตี้ย ร้อยละ 8.42  
(ฐำนข้อมูล HDC ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ) 

  ส ำหรับประเด็นด้ำนอำหำรปลอดภัยของจังหวัดสงขลำ พบอัตรำกำรปนเปื้อนสำรเคมี สิ่ง
แปลกปลอมในอำหำรแต่ละประเภทเพ่ิมมำกข้ึน จำกข้อมูลของส ำนักงำนจังหวัดสงขลำพบสำรเคมีตกค้ำงในพืชผัก 
ผลิตผลทำงกำรเกษตร โดยเฉพำะยำฆ่ำแมลงที่มีกำรตกค้ำงในกระเทียม ผักกวำงตุ้ง กะหล่ ำดอก กะหล่ ำปลี 
กุยช่ำย คื่นช่ำย คะน้ำ ดอกหอม บร๊อคโคลี่ ผักกำดขำว ส ำหรับสำรปนเปื้อนในอำหำรพบสำรบอแร็กในหมี่เหลือง 
สำรฟอร์มำลีน ในปลำหมึก สีสังเครำะห์ในกุ้งแห้ง สำรอะฟลำท็อกซินในชำเขียวและถั่วลิสง สำรโพลำร์ในน้ ำมัน
ทอดซ้ ำของกล้วยทอด ไก่ทอด ลูกชิ้น ไส้กรอก และหมูทอด (ที่มำแผนยุทธศำสตร์ระบบอำหำรจังหวัดสงขลำปี
พ.ศ.2558-2562) ส่งผลต่อมำตรฐำน คุณภำพและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค และ ปีพ.ศ. 2559 จำกกำรเฝ้ำ



ระวังทำงระบำดวิทยำ พบว่ำโรคอุจำระร่วงเป็นปัญหำส ำคัญอันดับ 1 ของจังหวัดสงขลำ (ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสงขลำ, 2559) 

  ที่ผ่ำนมำได้มีกำรด ำเนินเพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยสถำบันกำรจัดกำรระบบสุขภำพ
ภำคใต้ และส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ร่วมกับส ำนักงำนโครงกำรส่วนพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และกระทรวงศึกษำธิกำร ด ำเนินงำนตำมโครงกำร เด็กไทย
แก้มใส  กำรด ำเนินงำนโครงกำรบูรณำกำรระบบอำหำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงกำรจัดท ำยุทธศำสตร์
ระบบอำหำรของจังหวัดสงขลำ เป็นต้น ผลกำรกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้น นอกจำกเป็นกำรเพ่ิม
แนวทำงให้โรงเรียนสำมำรถจัดหำอำหำรที่มีคุณภำพโดยไม่ต้องรองบประมำณจำกภำครัฐเพียงอย่ำงเดียวแล้ว ยัง
ช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยมีภำวะโภชนำกำรและสุขภำพ ตลอดจนคุณภำพชีวิตที่ดีอย่ำงยั่งยืน ซ่ึงกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำน
มำ ได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ ท ำให้เด็กนักเรียนเข้ำถึงอำหำรที่มีคุณภำพ สถำนกำรณ์ปัญหำภำวะทุพโภชนำกำรเด็ก
นักเรียนดีขึ้น จึงเห็นควรขยำยผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวให้เต็มพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลำ 

  

 (2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

  (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
   1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรพ้ืนที่ผลิตอำหำร ทั้งด้ำนกำรเกษตร ปศุสัตว์ ประมง 
และกำรเข้ำถึงอำหำรของเด็กนักเรียน ในโรงเรียนในจังหวัดสงขลำ  
   2) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรภำวะโภชนำกำรที่ดีแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน 
   3) เพ่ือพัฒนำโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรอำหำร โภชนำกำร และสุขภำพ
โรงเรียนอย่ำงครบวงจร 
   4) เพ่ือลดปัญหำภำวะโภชนำกำรในเด็กนักเรียน ทั้งปัญหำเด็กอ้วน เตี้ย ผอม  

  2.2. สถำนภำพของโครงกำร 

   [   ]  โครงกำรเดิม  [] โครงกำรใหม่ 

  2.3 ประเภทของโครงกำร 

   [   ]  พัฒนำ   [] ด ำเนินกำรปกติ 

  2.4 ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ปี เริ่มต้นปี 2561  สิ้นสุดปี 2562 

  2.5 สถำนที่ด ำเนินโครงกำร โรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดสงขลำ จ ำนวน 
80 โรง  



 (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  (3.1) กลุ่มเป้ำหมำย โรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษำในพ้ืนทีจ่ังหวัดสงขลำจ ำนวน 80 แห่ง 
  (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียน ครูอนำมัยโรงเรียนที่รับผิดชอบโครงกำร 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ในโรงเรียนเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร ตัวแทน
หน่วยงำนภำครัฐ ที่เกี่ยวข้องเช่น เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขที่รับผิดชอบเรื่ องระบบอำหำร เจ้ำหน้ำที่สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ป้ำหมำย และตัวแทนเครือข่ำยเกษตรกรในพ้ืนที่   

 (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

  (4.1) เป้าหมายของโครงการ 

  ตัวช้ีวัด 

   1)  เกิดกำรจัดกำรระบบอำหำรกลำงวันในโรงเรียนตั้งแต่กระบวนกำรผลิต  
กระบวนกำรปรุงอำหำร  และกำรบริโภคที่ปลอดภัย  โดยใช้เป็นวัตถุดิบอำหำรที่เกิดจำกกำรท ำโครงกำรเกษตรโน
โรงเรียน  

   2) ครูผู้รับผิดชอบกำรก ำหนดเมนูอำหำรกลำงวันในโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School 
Lunch ออกเมนูอำหำรกลำงวันหมุนเวียนทั้งรำยสัปดำห์และรำยเดือน โดยเมนูอำหำรกลำงวันเชื่อมโยงกับ
โครงกำรเกษตรในโรงเรียน 

   3)  มีกำรติดตำม เฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำรของเด็กนักเรียน  และโรงเรียนสำมำรถสร้ำง
กระบวนกำรมีส่วนร่วมแก้ปัญหำภำวะโภชนำกำรร่วมกับผู้ปกครอง และหน่วยงำนสำธำรณสุขในพ้ืนที่ 

   4) เกิดแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรระบบอำหำรในโรงเรียน
โดยกำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (4.2) ผลผลิต โรงเรียนมีกำรจัดกำรระบบอำหำรในโรงเรียนทั้งในเรื่อง ควำมมั่นคงทำงอำหำร 
อำหำรปลอดภัย และโภชนำกำรสมวัย  โดยกำรบูรณำกำรทั้งด้ำนกำรเกษตร ปศุสัตว์ หรือประมง  มีกำรน ำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนแก้ปัญหำระหว่ำง
โรงเรียน และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนมีกระบวนกระบวนจัดหำ เตรียมอำหำรกลำงวันที่ถูกหลัก
สุขำภิบำล   
 
 



  (4.3) ผลลัพธ์  

    1)  โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกแห่ง มีพ้ืนที่ผลิตอำหำรทั้งทำงด้ำนกำรเกษตร ปศุ
สัตว์ หรือประมง โดยกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน  ชุมชน และเครือข่ำยด้ำนอำหำรในชุมชน  

   2)  โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกแห่งมีกำรน ำผลผลิตทำงกำรเกษตร ปศุสัตว์ และ
ประมง ไปใช้เป็นวัตถุดิบเพ่ือจัดท ำอำหำรกลำงวันให้กับเด็กนักเรียน 

   3)  โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกแห่งมีกำรจัดรำยกำรอำหำรหมุนเวียน อย่ำงน้อย 1 
เดือน ตำมโภชนำกำรที่สอดคล้องกับภำวะสุขภำพและผลผลิตทำงกำรเกษตรในโรงเรียนหรือชุมชน โดยใช้ 
โปรแกรม Thai School Lunch 

   4) โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกแห่ง มีกระบวนกำรเตรียมปรุงอำหำรให้กับเด็กนักเรียน
ที่ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำลอำหำรและหลักโภชนำกำร 

   5) โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกแห่งมีระบบกำรเฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตของนักเรียน
โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกผู้ปกครองและหน่วยงำนสำธำรณสุขในพ้ืนที่ 

   6) เกิดโรงเรียนต้นแบบและศูนย์กำรเรียนรู้เรื่องกำรจัดกำรระบบอำหำรในโรงเรียน ของ
จังหวัดสงขลำ 

   7) เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนที่ด ำเนินงำนระบบอำหำรด้วยกัน หรือมี
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ เช่นหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดสงขลำ 

   8) บุคลำกรของโรงเรียนที่รับผิดชอบโครงกำร สำมำรถจัดกำรระบบอำหำรในโรงเรียน
ได้อย่ำงครบวงจร ท ำให้เด็กนักเรียน เข้ำถึงอำหำรที่คุณภำพ ได้รับสำรอำหำรครบถ้วน ปลอดภัย 

  (4.4) ผลกระทบ 

   เชิงบวก ภำวะโภชนำกำรของเด็กนักเรียนเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด  จ ำนวน
เด็กท่ีมีภำวะอ้วน  เด็กผอม  และเด็กเตี้ยลดลง เด็กมีภำวะโภชนำกำรที่สมวัย ภำวะซีดลดลง ส่งผลต่อไอคิวของ
เด็กเพ่ิมข้ึน และ อัตรำอุบัติกำรณ์ของโรคที่เกิดจำกควำมไม่ปลอดภัยในอำหำร เช่นโรคอุจจำระร่วง ในกลุ่มเด็ก
ลดลง   

   เชิงลบ - 

  



(5) แนวทางการด าเนินงาน 

กิจกรรมส ำคัญ 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินโครงกำร 

ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-มี.ค.62 เม.ย.-มิ.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62 
1.ส่งเสริมกำรพัฒนำพ้ืนที่อำหำร ทั้งทำงด้ำนกำรเกษตร กำรปศุสัตว์ และประมงในโรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำร จ ำนวน 80 แห่ง  
1.1.ประชุมชี้แจงแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนแก่ผู้บริหำรโรงเรียน ครู
อนำมัยโรงเรียน ๆ ละ 2 คน  จ ำนวน 
80 โรงเรียน รวม 160 คน 

    

1.2 อบรมพัฒนำศักยภำพกำรจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรระบบอำหำรใน
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 80  โรง 
เรียน ๆ ละ 5 คน รวม 400 คน 

    

1.3 สนับสนุนให้โรงเรียน ด ำเนินงำน
ตำมแผนที่ก ำหนด  

    

2. ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรภำวะโภชนำกำรที่ดีแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน 
2.1 อบรมครูอนำมัยโรงเรียน แม่ครัว 
เรื่องกำรจัดบริกำรอำหำรกลำงวันให้
ถูกหลักโภชนำกำร จ ำนวน 80 
โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 160 
คน จ ำนวน 2 ครั้ง 

    

2.2  โรงเรียนมีนโยบำยใช้ผลผลิตจำก
พ้ืนที่ผลิตอำหำรทั้งเกษตร ปศุสัตว์ 
และประมงเป็นวัตถุดิบอำหำร
กลำงวันแก่เด็กนักเรียน ใช้กำรประชุม
ระดมควำมคิดเห็นกับเกษตรต ำบล 
พัฒนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้ำน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแกนน ำ
เกษตร เพ่ือค้นหำแหล่งผลผิตอำหำร
ในชุมชน โดยโรงเรียนทั้ง 80 แห่ง จัด

    



กิจกรรมส ำคัญ 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินโครงกำร 

ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-มี.ค.62 เม.ย.-มิ.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62 
ให้มีกำรประชุม โดยมีผู้เข้ำร่วม
ประชุม แห่งละ 20 คน 
2.3 กำรเฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำรและ
กำรเจริญเติบโตในเด็กนักเรียน โดย
กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ ให้กับครูผู้ดูแล
เด็ก จ ำนวน 80 โรงเรียน โรงเรียนละ 
2 คน รวม 160 คน จ ำนวน 1 ครั้ง 

    

3 กำรพัฒนำโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้ำนระบบอำหำร 
3.1 ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)
เพ่ือถอดบทเรียน กำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 5 
ครั้ง (ครั้งละ 16 คน ) 

    

3.2 ประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ 
เพ่ือรับฟังควำมเห็น และสังเครำะห์
บทเรียนกำรด ำเนินงำน เพื่อพัฒนำ
เป็นองค์ควำมรู้ จ ำนวน 1 ครั้ง 80 คน 

    

3.3.คัดเลือกโรงเรียนที่มีผลกำร
ด ำเนินงำนดีเด่นเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
และพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้อย่ำงน้อย 
10 โรงเรียน 

    

3.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำร จ ำนวน 80 โรงเรียน ๆ ละ 
1 คน รวม 80 คน 

    

4. กำรติดตำมประเมินผล     
4.1 พัฒนำระบบกำรประเมินผลแบบ
ออนไลน์ (บนเวปไซต์) 

    

4.2 พัฒนำศักยภำพครูที่รับผิดชอบ     



กิจกรรมส ำคัญ 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินโครงกำร 

ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-มี.ค.62 เม.ย.-มิ.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62 
โครงกำรเรื่องกำรบันทึกข้อมูลใน
ระบบกำรติดตำมประเมินผลแบบ
ออนไลน์ (เวปไชต์) 
5.สรุปผลโครงกำร     

 

 (6) วิธีด าเนินการ  [  ] ด ำเนินกำรเอง [   ]  จ้ำงเหมำ 

 (7) วงเงินของโครงการ จ ำนวน  3,850,000  บำท 

 (8) ความพร้อมของโครงการ   

  (8.1) พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร 

   [] ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำร
หรือได้รับอนุญำตตำมกฏหมำย และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

   [   ] อยู่ระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพื้นที่
ด ำเนินกำรแล้ว แค่อยู่ระหว่ำงจัดเตรียมพ้ืนที่ 

   [   ] อยู่ระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

  (8.2) แบบรูปรำยกำร/แผนกำรปฏิบัติงำน 

   [   ] มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) 

   [   ] มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) 

   [   ] ไม่มี 

  (8.3) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคด ำเนินกำร 

 บุคลำกรมีประสบกำรณ์ [  ]  ทั้งหมด  [   ]  บำงส่วน  [   ]  ไม่มี
ประสบกำรณ์ 

 เครื่องมือด ำเนินกำร  [   ]  พร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 



    [   ]  มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิเติม 
    [   ]  ไม่มี  ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร [   ]  มีประสบกำรณ์สูง 
    [   ]  มีประสบกำรณ์ปำนกลำง 
    [   ]  ไม่มีประสบกำรณ์ 

  (8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
[   ]  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
[   ]  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
[   ]  คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 

  
 (9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ 
 (10) ปัญหา  อุปสรรค และข้อจ ากัด  



แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1ชุด : 1 กิจกรรม) 
 

งบรำยจ่ำย –รำยกำร 
(ทะเบียนรำยกำร ประเภทรำยกำร ของส ำนักงบประมำณ) 

งบประมำณ 
ค ำชี้แจง 

ปี 2561 (ถ้ำมี) ปี 2562 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  สงขลา    

แผนงาน : บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด    
ผลผลิต    
โครงการ     
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่อาหาร ทั้งทางด้าน
การเกษตร การปศุสัตว์ และประมงในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 80 แห่ง 

   

กิจกรรม 1.1.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูอนามัยโรงเรียน ๆ ละ 2 คน  จ านวน 80 โรงเรียน 
รวม 160 คน จ านวน 1 ครั้ง 

   

1. ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ    
1) ค่ำตอบแทนวิทยำกรสัมมนำ จ ำนวน 2 ท่ำน X 2,000 บำท = 
4,000 บำท 

  4,000   

2) ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 3 ท่ำน X 500 บำท 
= 1,500 บำท 

  1,500   

3) ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนนอกเวลำนอกเวลำรำชกำร 
จ ำนวน 3 ท่ำน X 500 บำท = 1,500 บำท 

  1,500   

4) ค่ำยำนพำหนะผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 160 คน X 400 บำท 
(เฉลี่ยตำมระยะทำงโดยคิดค ำนวนให้อัตรำกิโลละ 5 บำท) = 

  64,000   



งบรำยจ่ำย –รำยกำร 
(ทะเบียนรำยกำร ประเภทรำยกำร ของส ำนักงบประมำณ) 

งบประมำณ 
ค ำชี้แจง 

ปี 2561 (ถ้ำมี) ปี 2562 
64,000 บำท 
5) ค่ำอำหำรว่ำง จ ำนวน 160 คน X 30 บำท X 2 มื้อ = 9,600 
บำท 

  9,600   

6) ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 160 คน X 120 บำท X 1 มื้อ = 
19,200 บำท 

  19,200   

7) ค่ำเช่ำห้องประชุม จ ำนวน 1 วัน X 8,000 บำท = 8,000 บำท   8,000   
8) ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 1,000 บำท   1,000   
9) ค่ำวัสดุส ำนักงำน 5,000 บำท   5,000   
10) ค่ำวัสดุสนำมและกำรฝึก (ค่ำถ่ำยเอกสำร) จ ำนวน 160 คน X 
50 บำท  = 8,000 บำท 

  8,000   

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1.1  121,800  
กิจกรรมที่ 1.2 การอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดท าแผนการ
จัดการระบบอาหารในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 80  โรงเรียน 
ๆ ละ 5 คน รวม 400 คน แบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น 

   

1. ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ    
1) ค่ำตอบแทนวิทยำกรสัมมนำ จ ำนวน 5 ท่ำน X 2,000 บำท X 3 
ครั้ง = 30,000 บำท 

  30,000   

2) ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 3 ท่ำน X 500 บำท 
= 1,500 บำท 

  1,500   

3) ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนนอกเวลำนอกเวลำรำชกำร 
จ ำนวน 3 ท่ำน X 500 บำท = 1,500 บำท 

  1,500   

4) ค่ำยำนพำหนะผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 400 คน X 400 บำท   160,000   



งบรำยจ่ำย –รำยกำร 
(ทะเบียนรำยกำร ประเภทรำยกำร ของส ำนักงบประมำณ) 

งบประมำณ 
ค ำชี้แจง 

ปี 2561 (ถ้ำมี) ปี 2562 
(เฉลี่ยตำมระยะทำงโดยคิดค ำนวนให้อัตรำกิโลละ 5 บำท) = 
160,000 บำท 
5) ค่ำอำหำรว่ำง จ ำนวน 400 คน X 30 บำท X 2 มื้อ = 24,000 
บำท 

  24,000   

6) ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 400 คน X 120 บำท X 1 มื้อ = 
48,000 บำท 

  48,000   

7) ค่ำเช่ำห้องประชุม จ ำนวน 3 ครั้ง X 8,000 บำท = 24,000 บำท   24,000   
8) ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 2,400 บำท   2,400   
9) ค่ำวัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท   10,000   
10) ค่ำวัสดุสนำมและกำรฝึก (ค่ำถ่ำยเอกสำร) จ ำนวน 400 คน X 
50 บำท  = 20,000 บำท 

  20,000   

11) ค่ำวัสดุท ำต ำรำกำรจัดกำรระบบอำหำรในโรงเรียน จ ำนวน 400 
เล่ม X 100 บำท  = 40,000 บำท 

  40,000   

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1.2  361,400  
กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนให้โรงเรียน ด าเนินงานตามแผนที่
ก าหนด  

   

1. ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ    
1) ค่ำวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 80 โรงเรียนๆ ละ 20,000 บำท = 
1,600,000 บำท 

 1,600,000  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1.3  1,600,000  
กิจกรรมหลักที่ 2. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการภาวะโภชนาการที่ดี
แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน 

   



งบรำยจ่ำย –รำยกำร 
(ทะเบียนรำยกำร ประเภทรำยกำร ของส ำนักงบประมำณ) 

งบประมำณ 
ค ำชี้แจง 

ปี 2561 (ถ้ำมี) ปี 2562 
2.1 อบรมครูอนามัยโรงเรียน แม่ครัว เรื่องการจัดบริการอาหาร
กลางวันให้ถูกหลักโภชนาการ จ านวน 80 โรงเรียน โรงเรยีนละ 2 
คน รวม 160 คน จ านวน 2 ครั้ง  

   

1. ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ    
1) ค่ำตอบแทนวิทยำกรสัมมนำ จ ำนวน 3 ท่ำน X 2,000 บำท X 2 
ครั้ง = 12,000 บำท 

  12,000   

2) ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 3 ท่ำน X 500 บำท 
X 2 ครั้ง = 3,000 บำท 

  3,000   

3) ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนนอกเวลำนอกเวลำรำชกำร 
จ ำนวน 3 ท่ำน X 500 บำท 2 ครั้ง = 3,000 บำท 

  3,000   

4) ค่ำยำนพำหนะผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 160 คน X 400 บำท 
(เฉลี่ยตำมระยะทำงโดยคิดค ำนวณให้อัตรำกิโลละ 5 บำท) X 2 
ครั้ง= 128,000 บำท 

  128,000   

5) ค่ำอำหำรว่ำง จ ำนวน 160 คน X 30 บำท X 2 มื้อ X 2 ครั้ง= 
19,200 บำท 

  19,200   

6) ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 160 คน X 120 บำท X 1 มื้อ  X 2 
ครั้ง = 38,400 บำท 

  38,400   

7) ค่ำเช่ำห้องประชุม จ ำนวน 2 ครั้ง X 8,000 บำท = 16,000 บำท   16,000   
8) ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 1,000 บำท   1,000   
9) ค่ำวัสดุส ำนักงำน 5,000 บำท   5,000   
10) ค่ำวัสดุสนำมและกำรฝึก (ค่ำถ่ำยเอกสำร) จ ำนวน 160 คน X 
50 บำท X 2 ครั้ง  = 16,000 บำท 

  16,000   



งบรำยจ่ำย –รำยกำร 
(ทะเบียนรำยกำร ประเภทรำยกำร ของส ำนักงบประมำณ) 

งบประมำณ 
ค ำชี้แจง 

ปี 2561 (ถ้ำมี) ปี 2562 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2.1  241,600  
กิจกรรมที่ 2.2 โรงเรียนมีนโยบายใช้ผลผลิตจากพื้นที่ผลิตอาหาร
ทั้งเกษตร ปศุสัตว์ และประมงเป็นวัตถุดิบอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียน ใช้การประชุมระดมความคิดเห็นกับเกษตรต าบล พัฒนา
ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแกนน า
เกษตร เพื่อค้นหาแหล่งผลผิตอาหารในชุมชน โดยโรงเรียนทั้ง 80 
แห่ง จัดให้มีการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม แห่งละ 20 คน 

   

1. ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ    
1) ค่ำยำนพำหนะผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 1,600  คน X 200 บำท  
= 320,000 บำท 

 320,000  

2) ค่ำอำหำรว่ำง จ ำนวน 1,600 คน X 30 บำท X 2 มื้อ = 96,000 
บำท 

 96,000  

3) ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 1,600 คน X 120 บำท X 1 มื้อ = 
192,000 บำท 

 192,000  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2.2   608,000  
กิจกรรมที่ 2.3 การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและการเจรญิเติบโต
ในเด็กนักเรียน โดยการจัดอบรมให้ความรู้กับครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 80 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 160 คน จ านวน 1 
ครั้ง 

   

1. ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ    
1) ค่ำตอบแทนวิทยำกรสัมมนำ จ ำนวน 5 ท่ำน X 2,000 บำท = 
10,000 บำท 

  10,000   



งบรำยจ่ำย –รำยกำร 
(ทะเบียนรำยกำร ประเภทรำยกำร ของส ำนักงบประมำณ) 

งบประมำณ 
ค ำชี้แจง 

ปี 2561 (ถ้ำมี) ปี 2562 
2) ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 3 ท่ำน X 500 บำท 
= 1,500 บำท 

  1,500   

3) ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนนอกเวลำนอกเวลำรำชกำร 
จ ำนวน 3 ท่ำน X 500 บำท = 1,500 บำท 

  1,500   

4) ค่ำยำนพำหนะผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 160 คน X 400 บำท 
(เฉลี่ยตำมระยะทำงโดยคิดค ำนวณให้อัตรำกิโลละ 5 บำท) = 
64,000 บำท 

  64,000   

5) ค่ำเดินทำงวิทยำกร จ ำนวน 5 ท่ำน X 1,000 บำท = 5,000 
บำท 

  5,000   

6) ค่ำอำหำรว่ำง จ ำนวน 160 คน X 30 บำท X 2 มื้อ = 9,600 
บำท 

  9,600   

7) ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 160 คน X 120 บำท X 1 มื้อ = 
19,200 บำท 

  19,200   

8) ค่ำเช่ำห้องประชุม จ ำนวน 1 วัน X 8,000 บำท = 8,000 บำท   8,000   
9) ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 1,000 บำท   1,000   
10) ค่ำวัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท   10,000   
11) ค่ำวัสดุกำรสนำมและกำรฝึก โดยซื้อแผ่นโปรแกรมและคู่มือ
จำกสถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล จ ำนวน 80 แผ่น X 500 
บำท = 40,000 บำท 

  40,000   

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2.3   169,800   
กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านระบบ
อาหาร 

   



งบรำยจ่ำย –รำยกำร 
(ทะเบียนรำยกำร ประเภทรำยกำร ของส ำนักงบประมำณ) 

งบประมำณ 
ค ำชี้แจง 

ปี 2561 (ถ้ำมี) ปี 2562 
กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)เพื่อถอด
บทเรียน การด าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
5 ครั้ง (ครั้งละ 16 คน ) 

   

1. ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ    
1) ค่ำตอบแทนวิทยำกรสัมมนำ จ ำนวน 2 ท่ำน X 2,000 บำท X 5 
ครั้ง = 20,000 บำท 

 20,000  

2) ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 3 ท่ำน X 500 บำท  
X 5 ครั้ง = 7,500 บำท 

  7,500   

3) ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนนอกเวลำนอกเวลำรำชกำร 
จ ำนวน 3 ท่ำน X 500 บำท บำทX 5 ครั้ง= 7,500  

  7,500   

4) ค่ำยำนพำหนะผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 16 คน X 400 บำท 
(เฉลี่ยตำมระยะทำงโดยคิดค ำนวณให้อัตรำกิโลละ 5 บำท) X 5 ครั้ง 
= 32,000 บำท 

  32,000   

5) ค่ำอำหำรว่ำง จ ำนวน 16 คน X 30 บำท X 2 มื้อ X 5 ครั้ง = 
4,800 บำท 

  4,800   

6) ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 16 คน X 120 บำท X 1 มื้อ X 5 
ครั้ง = 9,600 บำท 

  9,600   

7) ค่ำเช่ำห้องประชุม จ ำนวน 1 วัน X 5,000 บำท X 5 ครั้ง = 
25,000 บำท 

  25,000   

8) ค่ำวัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท   10,000   
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3.1   116,400   
กิจกรรมที่ 3.2 ประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อรับฟัง    



งบรำยจ่ำย –รำยกำร 
(ทะเบียนรำยกำร ประเภทรำยกำร ของส ำนักงบประมำณ) 

งบประมำณ 
ค ำชี้แจง 

ปี 2561 (ถ้ำมี) ปี 2562 
ความเห็น และสังเคราะห์บทเรียนการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาเป็น
องค์ความรู้ จ านวน 1 ครั้ง 160 คน 
1. ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ    
1) ค่ำตอบแทนวิทยำกรสัมมนำ จ ำนวน 2 ท่ำน X 2,000 บำท X = 
4,000 บำท 

  4,000   

2) ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 3 ท่ำน X 500 บำท 
= 1,500 บำท  

  1,500   

3) ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนนอกเวลำนอกเวลำรำชกำร 
จ ำนวน 3 ท่ำน X 500 บำท = 1,500 บำท 

  1,500   

4) ค่ำยำนพำหนะผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 160 คน X 400 บำท 
(เฉลี่ยตำมระยะทำงโดยคิดค ำนวณให้อัตรำกิโลละ 5 บำท)  = 
64,000 บำท 

  64,000   

5) ค่ำอำหำรว่ำง จ ำนวน 160 คน X 30 บำท X 2 มื้อ  = 9,600 
บำท 

  9,600   

6) ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 160 คน X 120 บำท X 1 มื้อ  = 
19,200 บำท 

  19,200   

7) ค่ำเช่ำห้องประชุม จ ำนวน 1 วัน X 8,000 บำท = 8,000 บำท   8,000   
8) ค่ำวัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท   10,000   
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3.2   117,800   
กิจกรรมที่ 3.3.คัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการด าเนินงานดีเดน่เป็น
โรงเรียนต้นแบบ และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างน้อย 10 
โรงเรียน (ไม่ใช้งบประมาณ) 

 -  



งบรำยจ่ำย –รำยกำร 
(ทะเบียนรำยกำร ประเภทรำยกำร ของส ำนักงบประมำณ) 

งบประมำณ 
ค ำชี้แจง 

ปี 2561 (ถ้ำมี) ปี 2562 
กิจกรรมที่ 3.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 80 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 
รวม 80 คน 

   

1. ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ    
1) ค่ำตอบแทนวิทยำกรสัมมนำ จ ำนวน 2 ท่ำน X 2,000 บำท X = 
4,000 บำท 

  4,000   

2) ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 3 ท่ำน X 500 บำท 
= 1,500 บำท  

  1,500   

3) ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนนอกเวลำนอกเวลำรำชกำร 
จ ำนวน 3 ท่ำน X 500 บำท = 1,500 บำท 

  1,500   

4) ค่ำยำนพำหนะผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 80 คน X 400 บำท 
(เฉลี่ยตำมระยะทำงโดยคิดค ำนวณให้อัตรำกิโลละ 5 บำท)  = 
32,000 บำท 

  32,000   

5) ค่ำอำหำรว่ำง จ ำนวน 80 คน X 30 บำท X 2 มื้อ  = 4,800 
บำท 

  4,800   

6) ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 80 คน X 120 บำท X 1 มื้อ  = 
9,600 บำท 

  9,600   

7) ค่ำเช่ำห้องประชุม จ ำนวน 1 วัน X 8,000 บำท = 8,000 บำท   8,000   
8) ค่ำวัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท   10,000   
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3.4   71,400   
กิจกรรมหลักที่ 4. การติดตามประเมินผล    
4.1 พัฒนาระบบการประเมินผลแบบออนไลน์ (บนเวปไซต์)    



งบรำยจ่ำย –รำยกำร 
(ทะเบียนรำยกำร ประเภทรำยกำร ของส ำนักงบประมำณ) 

งบประมำณ 
ค ำชี้แจง 

ปี 2561 (ถ้ำมี) ปี 2562 
1. ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ    
1) ค่ำตอบแทนวิทยำกรออกแบบกำรประเมินผล จ ำนวน 5 ท่ำน X 
10,000 บำท X = 50,000 บำท 

  50,000   

2) ค่ำจ้ำงเหมำโปรแกรมเมอร์ออกแบบ Website ติดตำม
ประเมินผลจ ำนวน 2 คน X 50,000 บำท = 100,000 บำท 

  100,000   

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4.1   150,000   
4.2 พัฒนาศักยภาพครูที่รับผิดชอบโครงการเรื่องการบันทึก
ข้อมูลในระบบการติดตามประเมินผลแบบออนไลน์ (เวปไชต์) 
จ านวน 80 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 160 คน 

   

1. ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ    
1) ค่ำตอบแทนวิทยำกรสัมมนำ จ ำนวน 5 ท่ำน X 2,000 บำท X = 
10,000 บำท 

  10,000   

2) ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 3 ท่ำน X 500 บำท 
= 1,500 บำท  

  1,500   

3) ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนนอกเวลำนอกเวลำรำชกำร 
จ ำนวน 3 ท่ำน X 500 บำท = 1,500 บำท 

  1,500   

4) ค่ำยำนพำหนะผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 160 คน X 400 บำท 
(เฉลี่ยตำมระยะทำงโดยคิดค ำนวณให้อัตรำกิโลละ 5 บำท)  = 
64,000 บำท 

  64,000   

5) ค่ำอำหำรว่ำง จ ำนวน 160 คน X 30 บำท X 2 มื้อ  = 9,600 
บำท 

  9,600   

6) ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 160 คน X 120 บำท X 1 มื้อ  =   19,200   



งบรำยจ่ำย –รำยกำร 
(ทะเบียนรำยกำร ประเภทรำยกำร ของส ำนักงบประมำณ) 

งบประมำณ 
ค ำชี้แจง 

ปี 2561 (ถ้ำมี) ปี 2562 
19,200 บำท 
7) ค่ำเช่ำห้องประชุม จ ำนวน 1 วัน X 8,000 บำท = 8,000 บำท   8,000   
8) ค่ำวัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท   10,000   
9) ค่ำวัสดุกำรสนำมและกำรฝึก (ค่ำถ่ำยเอกสำร) จ ำนวน 160 คน 
X 50 บำท = 8,000 บำท 

  8,000   

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4.2   131,800   
กิจกรรมหลักที่ 5.สรุปผลโครงการ     
กิจกรรมที่ 5.1 จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่โรงเรียนที่เป็นต้นแบบ
การจัดการระบบอาหารในโรงเรียน 10 กรณีศึกษา ( 10 พื้นที่) 

   

1. ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ    
1) ค่ำตอบแทนวิทยำกรถอดบทเรียน จ ำนวน 5 ท่ำน X 20,000 
บำท ( 10 พ้ืนที่) = 100,000 บำท 

  100,000   

2) ค่ำยำนพำหนะวิทยำกรในกำรลงพ้ืนที่ถอดบทเรียน จ ำนวน 10 
พ้ืนที่ พื้นที่ละ 1,000 บำท = 10,000 บำท 

  10,000   

3) ค่ำพิมพ์เอกสำรเพื่อเผยแพร่ จ ำนวน 500 เล่มๆ ละ 100 บำท   50,000   
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5.1   160,000   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น   3,850,000   

 



 


