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ข้อเสนอแนะการจัดการอาหารโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม1 

1. การเงินและงบประมาณ 

1.1 เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันสอดคล้องกับปีการศึกษาของโรงเรียนและการใช้จ่าย
งบประมาณสอดคล้องกับความเป็นจริงในการด าเนินการจัดอาหารให้นักเรียน คณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ ร่วมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับการเงิน
และงบประมาณกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงการคลัง และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

1.2 เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดอาหารให้นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพทันเวลาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เป็นภาระ

ทางการเงินแก่โรงเรียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรจัดท ามาตรการก ากับและสั่งการให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเงินงบประมาณอาหารกลางวันให้โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ในกรณี

ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รับเงินโอน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินสะสมส ารองจ่าย

ให้กับโรงเรียนก่อนตามจ านวนประมาณการนักเรียน 

1.3 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณส าหรับการจัดการอาหารโรงเรียนสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง ใน

เบื้องต้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าหนังสือถึง

สพป.และโรงเรียนทุกโรงเรียน ชี้แจงการคิดค่าใช้จ่ายงบประมาณอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนที่

ได้รับตามมติครม.เรื่องการตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามภาวะเศรษฐกิจ เมื่อ

วันที่ 22 ตุลาคม 2556 ตามหนังสือที่ ศธ 042827 ว 309 ลงวันที่ 22สค.2561 (ภาคผนวก) เพ่ือให้

โรงเรียนด าเนินการได้อย่างถูกต้อง และใช้เอกสารนี้ชี้แจงกับผู้ตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน  

2. การสร้างระบบพัฒนาคุณภาพอาหารโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอย่างย่ังยืน  

2.1 เพ่ือให้อาหารโรงเรียนมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวง

สาธารณสุข โดยกรมอนามัย ควรจัดท ามาตรฐานที่บูรณาการตัวชี้วัดด้านอาหารโรงเรียนให้เป็น

มาตรฐานเดียวซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดเชิงคุณภาพโรงเรียน  อาหารโรงเรียน  ขนมและเครื่องดื่มที่จัด

จ าหน่ายในโรงเรียน และใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางพัฒนาคุณภาพอาหารโรงเรียนในทุกสังกัด 

โดยโรงเรียนอาจใช้เครื่องมือเช่น FoodChoice Application ส าหรับอาหารในบรรจุภัณฑ์ และคู่มือ

                                                           
1

  จัดท าโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน มูลนิธสิดศรี-สฤษดิ์วงศ ์และผ่านเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสโุกศล 
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การจ าแนกอาหาร ขนม นมและเครื่องดื่มตามมาตรฐานโภชนาการของส านักโภชนาการ ในการ

ด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพอาหารโรงเรียน   

2.2 เพ่ือให้มีการพัฒนาและรักษาคุณภาพอาหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องยั่งยืนกระทรวงศึกษาธิการ โดย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรสร้างทัศนคติและปลูกฝังอุดมการณ์ให้ผู้บริหารและ

ครูอย่างสม่ าเสมอ  

2.3 เพ่ือติดตามประเมินคุณภาพอาหารโรงเรียนและพัฒนาให้ได้มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ  โดย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานอาหารกลางวันประเมินการจัดอาหารโรงเรียนและอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในสังกัด

และโรงเรียนเอกชนที่รับเงินงบประมาณอาหารกลางวัน โดยด าเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2.4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพอาหารโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

กระทรวงมหาดไทย โดย กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น และส านักการศึกษา 

กรุงเทพมหานครควรมีคณะกรรมการร่วมซึ่งประกอบด้วย กรมอนามัย  ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ 

และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกิดกระบวนการเรียนรู้การใช้ Thai School Lunch อย่างต่อเนื่อง ประเมินและแก้ปัญหาในการใช้

เครื่องมือดังกล่าว โดยมีกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ

ด าเนินงานและคณะกรรมการร่วมดังกล่าวอาจสร้างกลไกจัดการในระดับเขตหรือระดับจังหวัดต่อไป 

3. การเสริมพลังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาหารโรงเรียน 

3.1 ทุกหน่วยงานทั้ง ภาครัฐภาคประชาสังคม ด าเนินการสร้างกระแสสังคมให้สังคมให้ความส าคัญในการ

สร้างเสริมความรอบรู้และทักษะชีวิตทีร่วมถึงการดูแลสุขภาพและโภชนาการ 

3.2 สมาคมโภชนาการ ร่วมกับกรมอนามัย  กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

รวบรวมและสร้างคลังความรู้ด้านการจัดการอาหารโรงเรียน  และเผยแพร่ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านโภชนาการโรงเรียนได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงให้

ค าปรึกษาออนไลน์และให้ใบรับรองหรือประกาศนียบัตร 

3.3 กระทรวงสาธารณสุข  โดยกรมอนามัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนร่วมสร้างความรอบรู้

ด้านโภชนาการแก่เด็กและครอบครัว  

3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีต าแหน่งนักโภชนาการชุมชน เพ่ือท าหน้าที่ร่วมกับผู้บริหาร

โรงเรียน อปท. และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ของท้องถิ่น ระยะ 3 ปี และ 1 ปี 
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 ควบคุมคุณภาพอาหาร ตามหลักโภชนาการ อาหารปลอดภัย และสุขาภิบาลอาหาร ใน 

โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชน  ส าหรับเด็กปกติ กลุ่มเสี่ยง และ

ป่วย 

 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง  แกนน าชุมชน บุคลากรในโรงเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก อสม. ให้มีความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 

 วางแผน และด าเนินการเพ่ือส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมปัญหาโภชนาการ ร่วมกับ 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ (พชอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 สนับสนุนระบบการเฝ้าระวัง คัดกรอง ส่งต่อ และติดตามควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้าน

อาหารและโภชนาการของเด็ก ครอบครัว และชุมชน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ   

ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายที่เก่ียวข้อง   

 ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และครู ในพ้ืนที่ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยด้วยโรคทาง

โภชนาการ 

 ร่วมประเมินนโยบายด้านสุขภาพ (Local wellness policy) กับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นและน า

ผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานและสื่อสารสู่สาธารณะ 

4. การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน ในการจัดการอาหารโรงเรียน 

4.1 เ พ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้างเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงศึกษาธิการ  โดย

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจนให้โรงเรียนสนับสนุนการจัดการ

อาหารโรงเรียนที่ส่งเสริมผลผลิตชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่  

4.2 โรงเรียนสร้างการมีส่วนร่วมของเด็ก ครอบครัว ชุมชน ผ่านคณะกรรมการจัดการสถานศึกษา ในการ

จัดการ ตรวจสอบ ประเมิน คุณภาพอาหารโรงเรียน  ตั้งแต่ การจัดท ารายการอาหารหมุนเวียน  การ

ซื้อวัตถุดิบ การปรุง/ประกอบ การตักอาหารให้นักเรียนการประเมินภาวะโภชนาการนักเรียน และ

ร่วมแก้ไขและพัฒนางานโภชนาการโรงเรียน 

4.3 โรงเรียนน้อมน าศาสตร์พระราชามาปรับใช้เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการความรู้และทักษะ

ด้านโภชนาการ อาหารปลอดภัย  และสร้างความตระหนักในด้านความมั่นคงทางอาหาร  ตั้งแต่การ

จัดท าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  รวมถึงสนับสนุนให้นักเรียน

เรียนรู้จากชุมชนของตนเอง โดยการท ากิจกรรมที่เรียนรู้ถึงแหล่งอาหารปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์

ในพ้ืนที ่

4.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดท าแผนที่แหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มี

คุณภาพส าหรับการจัดอาหารโรงเรียนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 
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5. การจัดการอาหารโรงเรียน 

5.1 โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณอาหารกลางวันไม่ควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดการอาหารให้นักเรียน

หรือใหบุ้คคลภายนอกจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนหลายรายโดยใช้คูปอง 

5.2 ผู้ปรุงอาหารสถานที่ปรุงอาหาร และโรงอาหารควรได้มาตรฐานตามเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขใน พรบ.สาธารณสุข พ.ศ 2535 ว่าด้วยหมวดครัวโรงเรียน 

5.2.1 ผู้ปรุงอาหารควรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีด้านการสัมผัสอาหาร  

5.2.2 สถานที่ปรุงอาหาร และโรงอาหารควรได้มาตรฐานตามเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารของกรม

 อนามัยในระดับด ี

5.3 โรงเรียนควรมีคณะกรรมการก ากับการจัดอาหารโรงเรียนให้เป็นไปตามโปรแกรม Thai School 

Lunchในการตรวจคุณภาพของอาหารคุณภาพวัตถุดิบทั้งชนิดและปริมาณ และอาหารที่จัดบริการ

จริงรวมถึงความปลอดภัยของอาหารซึ่งคณะกรรมการก ากับการจัดอาหารโรงเรียน ประกอบด้วย

กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน 

5.4 การจัดการอาหารส าหรับโรงเรียนทีจ่ัดท าอาหารเองหรือจ้างแม่ครัว 

5.4.1 จัดท ารายการอาหารหมุนเวียน อย่างน้อย 1 เดือนหรือ 20 วันโดยใช้โปรแกรม Thai School 

Lunch และใช้เป็นแนวทางประกันคุณภาพส าหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบและการประกอบอาหารของผู้

ปรุงอาหารของโรงเรียน 

5.5 โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส 

5.5.1 ครู ผู้ปกครองและนักเรียนช่วยท าอาหาร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/ภาคเอกชน ในการ

จัดการอาหารโรงเรียน หรือมีการจัดการแบบครัวกลางโดยชุมชน 

5.5.2 น้อมน าและประยุกต์ใช้แนวคิดเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามโครงการในพระราชด าริในการ

พัฒนาคุณภาพอาหารโรงเรียน 

5.5.3 กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน และแหล่งทุนอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุน

การสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยเพื่ออาหารโรงเรียน 

6 ระบบข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์ภาวะโภชนาการ  

 เพ่ือประเมินผลการจัดอาหารโรงเรียนและภาวะสุขภาพนักเรียนสปสช.ร่วมกับกระทรวง

สาธารณสุข โดยกรมอนามัย  กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการให้มีการน าเทคโนโลยีการชั่ง

น้ าหนักวัดส่วนสูงและแปลผลภาวะโภชนาการอัตโนมัติ เช่น เครื่องมือ Kidsize และ KidDiary ซึ่งพัฒนา

โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มาใช้ในระบบเฝ้าระวังภาวะ

โภชนาการนักเรียน และจัดการให้ผู้รับผิดชอบในการติดตามภาวะโภชนาการเด็ก ทั้งภายในโรงเรียน 
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หน่วยงานระดับพ้ืนที่ และหน่วยงานส่วนกลางสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามล าดับชั้นความรับผิดชอบระบบ

ข้อมูล/เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ  เพ่ือน าข้อมูลไปวางแผนการท างานเพ่ือลดปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก  
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ภาคผนวก 

 

 


