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ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕63 

 
 
 

โครงการอาหารกลางวันนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ   

อำเภอวังวเิศษ  จังหวัดตรัง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  

ที ่                    /2563      วันที ่ 9 ตุลาคม 2563 

เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 

............................................................................................................................. .....................…………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 ข้าพเจ้านางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕63 เพ่ือดำเนินการ
บริหารโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างพอเพียง ๒) เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหายากจน ขาดแคลน  และมี
ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  และมีสารอาหารครบ ทั้ง 5 หมู่  โดยมี
ระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 

บัดนี้ โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                                                ลงชื่อ   
        (นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง  ) 

               ผู้รายงาน 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
................................................................................................................. ............................................................. 

.................................................................................................................................................................. ............ 

............................................................................................................. .................................................................                                                                                                      

     ลงชื่อ        
     (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 

                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 
 



 
คำนำ 

 
 รายงานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนจัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ การ
ดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการ
ดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและ
ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน
วัดเขาวิเศษเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่าง ๆของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนวัดเขาวิเศษให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับ
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนสร้างความ
เชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป 
 

             
 

        นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง          
                   9 ตุลาคม 2563 
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โครงการ                      อาหารกลางวันนักเรียน 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป. ตรัง เขต 2  ข้อ (3)  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  

ข้อ (5) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา ข้อ (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 ข้อ (5) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานที่ 1-15 
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   
ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ           โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             1.  นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง         2.  นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         2,224000.00   บาท 

ระยะเวลาดำเนินงาน             1 ตุลาคม 2563  - 30 กันยายน  2564 
........................................................................................................................................................... 

1. หลกัการและแหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน  เพ่ือให้บริการนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน  มี
คุณค่าทางโภชนาการ  อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ ์ มีภูมิต้านทานโรคและเม่ือ
นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นด้วย  
นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอ  วัง
วิเศษ  จังหวัดตรัง  
 การจดัทำโครงการอาหารกลางวันในครั้งนี้ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ  มีสุขภาพที่แข็งแรง  มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของผู้ให้มีความกตัญญูในฐานะผู้รับ  มีเหตุผลในการ
เลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ โดยยึดหลักความพอเพียง 
 
2.วัตถุประสงค์  
             2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างพอเพียง 
             2.2  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหายากจน ขาดแคลน  และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  
                    ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  และมีสารอาหารครบ ทั้ง 5 หมู่ 



             2.3  เพ่ือสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะ  และแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบ
พอเพียงให้กับนักเรีย 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1  จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6   ได้รับประทานอาหารกลางวันที่
มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอทุกวันทุกคน   และมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย      
สมส่วน   มีเหตุผล ในการเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ 
 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายและการดำเนินงาน 

 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ซื้ออาหารกลางวัน                  
 

ร้อยละนักเรียนโรงเรียนวัดเขา
วิเศษไดร้ับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน อย่างถูกหลัก
โภชนาการ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้
รับประทานอาหารกลางวันทุก
คนอย่างถูกหลักโภชนาการ 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก. มี.ค พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

ซ้ืออาหารกลางวัน                  ✓  ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ /
/ 
✓ / ✓ / ✓ / 

 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 
๖.รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จำนวน   2,224000.00   บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

จัดซื้ออาหาร - 2,124,000 - 2,124,000 นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง                                       
นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง  นางสุพรรณี  สีนา 

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน 
วันละ (500 บาท x 200 วัน) 

100,000 - - 100,000 นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง                                       
นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง 

รวม (ถัวจ่ายทุกรายการ) 100,000 2,200,000 - 2,224,000  



 
7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษได้
รับประทานอาหารกลางวันทุกคน อย่างถูก
หลักโภชนาการ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
 
 
 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการอย่างเพียงพอพร้อมที่จะเรียน               

และทำกิจกรรมได้ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 

ลงชื่อ  
                 (นางสาวชะอ้อน   ศรีปล้อง.)                                            
                    ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 

  
 



แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย 

โครงการอาหารกลางวัน 
.................................................................................................. 

 
ลำดับที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท) 

1. ค่าอาหารกลางวัน  (556x20x200) 2,224,000.00 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวม 2,224,000.00 
  (สองล้านสองแสนสองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
 
หมายเหตุ :  ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


