ข้อเสนอแนะการจัดการอาหารโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม1
1. การเงินและงบประมาณ
1.1 เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันสอดคล้องกับปีการศึกษาของโรงเรียนและการใช้จ่าย
งบประมาณสอดคล้องกับความเป็นจริงในการดาเนินการจัดอาหารให้นักเรียน คณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดทาข้อตกลงเกี่ยวกับการเงิน
และงบประมาณกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงการคลัง และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
1.2 เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดอาหารให้นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพทันเวลาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เป็นภาระ
ทางการเงินแก่โรงเรียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรจัดทามาตรการกากับและสั่ง การให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเงินงบประมาณอาหารกลางวันให้โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ในกรณี
ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รับเงินโอน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินสะสมสารองจ่าย
ให้กับโรงเรียนก่อนตามจานวนประมาณการนักเรียน
1.3 เพื่อให้การบริห ารงบประมาณส าหรับการจัดการอาหารโรงเรียนสอดคล้ องกับการปฏิบัติจริง ใน
เบื้องต้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทาหนังสือถึง
สพป.และโรงเรียนทุกโรงเรียน ชี้แจงการคิดค่าใช้จ่ายงบประมาณอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนที่
ได้รับตามมติครม.เรื่องการตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามภาวะเศรษฐกิจ เมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2556 ตามหนังสือที่ ศธ 042827 ว 309 ลงวันที่ 22สค.2561 (ภาคผนวก) เพื่อให้
โรงเรียนดาเนินการได้อย่ างถูกต้อง และใช้เอกสารนี้ ชี้แจงกับผู้ตรวจสอบจากสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน
2. การสร้างระบบพัฒนาคุณภาพอาหารโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน
2.1 เพื่อให้ อาหารโรงเรีย นมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ ร่ว มกับ กระทรวง
สาธารณสุ ข โดยกรมอนามัย ควรจัดทามาตรฐานที่บูรณาการตัว ชี้วัดด้านอาหารโรงเรียนให้ เป็น
มาตรฐานเดียวซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดเชิงคุณภาพโรงเรียน อาหารโรงเรียน ขนมและเครื่องดื่มที่จัด
จาหน่ายในโรงเรียน และใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางพัฒนาคุณภาพอาหารโรงเรียนในทุกสังกัด
โดยโรงเรียนอาจใช้เครื่องมือเช่น FoodChoice Application สาหรับอาหารในบรรจุภัณฑ์ และคู่มือ
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จัดทาโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน มูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และผ่านเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุโกศล
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การจาแนกอาหาร ขนม นมและเครื่องดื่มตามมาตรฐานโภชนาการของส านักโภชนาการ ในการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพอาหารโรงเรียน
2.2 เพื่อให้มีการพัฒนาและรักษาคุณภาพอาหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องยั่งยืนกระทรวงศึกษาธิการ โดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรสร้างทัศนคติและปลูกฝังอุดมการณ์ให้ผู้บริหารและ
ครูอย่างสม่าเสมอ
2.3 เพื่อติดตามประเมิน คุณภาพอาหารโรงเรียนและพัฒนาให้ได้มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน ได้ ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานอาหารกลางวันประเมินการจัดอาหารโรงเรียนและอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในสังกัด
และโรงเรียนเอกชนที่รับเงินงบประมาณอาหารกลางวัน โดยดาเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพอาหารโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
กระทรวงมหาดไทย โดย กองส่ งเสริมและพัฒ นาการจัดการศึก ษาท้ องถิ่น และส านักการศึ ก ษา
กรุงเทพมหานครควรมีคณะกรรมการร่วมซึ่งประกอบด้วย กรมอนามัย ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ การใช้ Thai School Lunch อย่างต่อเนื่อง ประเมินและแก้ปัญหาในการใช้
เครื่ อ งมื อ ดั ง กล่ า ว โดยมี ก องทุ น เพื่ อ โครงการอาหารกลางวั น จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานและคณะกรรมการร่วมดังกล่าวอาจสร้างกลไกจัดการในระดับเขตหรือระดับจังหวัดต่อไป
3. การเสริมพลังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาหารโรงเรียน
3.1 ทุกหน่วยงานทั้ง ภาครัฐภาคประชาสังคม ดาเนินการสร้างกระแสสังคมให้สังคมให้ความสาคัญในการ
สร้างเสริมความรอบรู้และทักษะชีวิตทีร่ วมถึงการดูแลสุขภาพและโภชนาการ
3.2 สมาคมโภชนาการ ร่วมกับกรมอนามัย กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมและสร้างคลังความรู้ด้านการจัดการอาหารโรงเรียน และเผยแพร่ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านโภชนาการโรงเรียนได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงให้
คาปรึกษาออนไลน์และให้ใบรับรองหรือประกาศนียบัตร
3.3 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนร่วมสร้างความรอบรู้
ด้านโภชนาการแก่เด็กและครอบครัว
3.4 องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น จั ดให้ มีตาแหน่ง นักโภชนาการชุมชน เพื่อทาหน้าที่ร่ว มกับผู้ บริห าร
โรงเรียน อปท. และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ของท้องถิ่น ระยะ 3 ปี และ 1 ปี
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 ควบคุมคุณภาพอาหาร ตามหลักโภชนาการ อาหารปลอดภัย และสุขาภิบ าลอาหาร ใน
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชน สาหรับเด็กปกติ กลุ่มเสี่ยง และ
ป่วย
 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง แกนนาชุมชน บุคลากรในโรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก อสม. ให้มีความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
 วางแผน และด าเนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น และควบคุ ม ปั ญ หาโภชนาการ ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอ (พชอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สนับสนุนระบบการเฝ้าระวัง คัดกรอง ส่งต่อ และติดตามควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้าน
อาหารและโภชนาการของเด็ก ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และครู ในพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยด้วยโรคทาง
โภชนาการ
 ร่วมประเมินนโยบายด้านสุขภาพ (Local wellness policy) กับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นและนา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานและสื่อสารสู่สาธารณะ
4. การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน ในการจัดการอาหารโรงเรียน
4.1 เพื่ อ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและสร้ า งเศรษฐกิ จ ฐานราก กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดย
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรกาหนดนโยบายที่ชัดเจนให้โรงเรียนสนับสนุน การจัดการ
อาหารโรงเรียนที่ส่งเสริมผลผลิตชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่
4.2 โรงเรียนสร้างการมีส่วนร่วมของเด็ก ครอบครัว ชุมชน ผ่านคณะกรรมการจัดการสถานศึกษา ในการ
จัดการ ตรวจสอบ ประเมิน คุณภาพอาหารโรงเรียน ตั้งแต่ การจัดทารายการอาหารหมุนเวียน การ
ซื้อวัตถุดิบ การปรุง/ประกอบ การตัก อาหารให้นักเรียนการประเมินภาวะโภชนาการนักเรียน และ
ร่วมแก้ไขและพัฒนางานโภชนาการโรงเรียน
4.3 โรงเรียนน้อมนาศาสตร์พระราชามาปรับใช้เพื่อ จัดกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการความรู้และทักษะ
ด้านโภชนาการ อาหารปลอดภัย และสร้างความตระหนักในด้านความมั่นคงทางอาหาร ตั้งแต่การ
จัดทาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน รวมถึงสนับสนุนให้นักเรียน
เรียนรู้จากชุมชนของตนเอง โดยการทากิจกรรมที่เรียนรู้ถึงแหล่งอาหารปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์
ในพื้นที่
4.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดทาแผนที่แหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบ ที่มี
คุณภาพสาหรับการจัดอาหารโรงเรียนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
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5. การจัดการอาหารโรงเรียน
5.1 โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณอาหารกลางวัน ไม่ควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดการอาหารให้นักเรียน
หรือให้บุคคลภายนอกจาหน่ายอาหารในโรงเรียนหลายรายโดยใช้คูปอง
5.2 ผู้ปรุงอาหารสถานที่ปรุ งอาหาร และโรงอาหารควรได้มาตรฐานตามเกณฑ์สุ ขาภิบาลอาหารตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขใน พรบ.สาธารณสุข พ.ศ 2535 ว่าด้วยหมวดครัวโรงเรียน
5.2.1 ผู้ปรุงอาหารควรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีด้านการสัมผัสอาหาร
5.2.2 สถานที่ป รุ งอาหาร และโรงอาหารควรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สุขาภิบาลอาหารของกรม
อนามัยในระดับดี
5.3 โรงเรี ย นควรมี คณะกรรมการกากับการจัดอาหารโรงเรียนให้เป็นไปตามโปรแกรม Thai School
Lunchในการตรวจคุณภาพของอาหารคุณภาพวัตถุดิบทั้งชนิดและปริมาณ และอาหารที่จัดบริการ
จริงรวมถึงความปลอดภัยของอาหารซึ่งคณะกรรมการกากับการจัดอาหารโรงเรียน ประกอบด้วย
กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน
5.4 การจัดการอาหารสาหรับโรงเรียนทีจ่ ัดทาอาหารเองหรือจ้างแม่ครัว
5.4.1 จัดทารายการอาหารหมุนเวียน อย่างน้อย 1 เดือนหรือ 20 วันโดยใช้โปรแกรม Thai School
Lunch และใช้เป็นแนวทางประกันคุณภาพสาหรับการสั่ง ซื้อวัตถุดิบและการประกอบอาหารของผู้
ปรุงอาหารของโรงเรียน
5.5 โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส
5.5.1 ครู ผู้ปกครองและนักเรียนช่วยทาอาหาร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/ภาคเอกชน ในการ
จัดการอาหารโรงเรียน หรือมีการจัดการแบบครัวกลางโดยชุมชน
5.5.2 น้อมนาและประยุกต์ใช้แนวคิด เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามโครงการในพระราชดาริ ในการ
พัฒนาคุณภาพอาหารโรงเรียน
5.5.3 กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน และแหล่งทุนอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุน
การสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยเพื่ออาหารโรงเรียน
6 ระบบข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์ภาวะโภชนาการ
เพื่ อ ประเมิ น ผลการจั ด อาหารโรงเรี ย นและภาวะสุ ข ภาพนั ก เรี ย นสปสช.ร่ ว มกั บ กระทรวง
สาธารณสุข โดยกรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการให้มี การนาเทคโนโลยีการชั่ง
น้าหนักวัดส่วนสูงและแปลผลภาวะโภชนาการอัตโนมัติ เช่น เครื่องมือ Kidsize และ KidDiary ซึ่งพัฒนา
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มาใช้ในระบบเฝ้า ระวังภาวะ
โภชนาการนักเรียน และจัดการให้ ผู้รับผิดชอบในการติดตามภาวะโภชนาการเด็ก ทั้งภายในโรงเรียน
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หน่วยงานระดับพื้นที่ และหน่วยงานส่วนกลางสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามลาดับชั้นความรับผิดชอบระบบ
ข้อมูล/เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เพื่อนาข้อมูลไปวางแผนการทางานเพื่อลดปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก
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