
โครงการ    อาหารกลางวัน 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๑ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที ่๑,๒   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่๑ 
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายลาปัน ด าพิลา  นางนุชนาถ  ชมช่วยธานี 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๔๓๖,๘๐๐  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 
.......................................................................................................... ................................................................... 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ได้จัดท าโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา ท าให้
โรงเรียนสามารถบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน และได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วนมีคุณค่าทางโภชนาการจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีภูมิ
ต้านทานโรคสูง  เมื่อสุขภาพพลานามัยของนักเรียนสมบูรณ์แล้วย่อมส่งเสริมให้พัฒนาการด้านร่างกายจิตใจ
และสติปัญญาของนักเรียนดีขึ้นด้วย  ท าให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่  ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการอาหารกลางเป็นโครงการต่อเนื่อง 

๒.  วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  ผลผลิต 
        เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอ  และมีคุณค่าทางโภชนาการ  
 ๒.๒  ผลลัพธ์  
        ๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  
        ๒.  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี  
        ๓.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการเพ่ือสามารถเลือกบริโภคอาหารให้
เหมาะสมกับคุณภาพ มีมารยาทในการรับประทานอาหาร และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๓.  เป้าหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
          ๑.  นักเรียนชั้นอนุบาล–ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี 
         ๒. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีความรู้เรื่องอาหาร โภชนาการและมีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร 
 
        ๓  นักเรียนร้อยละ ๘๐ สุขภาพอนามัยได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
        ๔. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจในการด าเนินการโครงการอาหารกลางวัน 
 



          ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
          ๑.  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความรู้เรื่องโภชนาการ และมีมารยาทใน
การรับประทานอาหาร และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

-  
นายลาปัน ด าพิลา 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
-  จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคน 
    จ านวน ๒๐๐ วัน 
-  ให้ความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ 
-  ฝึกมารยาทในการรับประทานอาหาร 
 

 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 

 
๔๓๖,๘๐๐ 

นายลาปัน ด าพิลา 
นางนุชนาถ  ชมช่วยธาน ี
 

 

๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. ๕๖ 
ธ.ค.-ก.พ.-มิ.ย. ๕๖ 
ส.ค. ๕๖ 
ก.ย. ๕๖ 

-  
ผู้บริหารโรงเรียน 
นายลาปัน ด าพิลา 
นางนุชนาถ  ชมช่วยธาน ี

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

-  
นายลาปัน ด าพิลา 
นางนุชนาถ  ชมช่วยธาน ี

 
 
๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน  - - - - 
ใช้สอย  ๔๓๖,๘๐๐ - - ๔๓๖,๘๐๐ 
วัสดุ  - - - - 

รวม  ๔๓๖,๘๐๐ - - ๔๓๖,๘๐๐ 
 
 
 
 
 



๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาล–ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖  อาหารกลางวันฟรี 

บันทึกการรับประทานอาหาร
กลางวัน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพอนามัยได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

บันทึกพัฒนาด้านร่างกายของ
นักเรียน 

ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้เรื่องโภชนาการ และมี
มารยาทในการ รับประทานอาหาร และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

แบบทดสอบ,แบบสังเกต ร้อยละ ๘๐ 

๔ . ร้อยละของ นักเรียน มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินการโครงการอาหารกลางวัน 

ประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
   ลงชื่อ .............................................                         ลงชื่อ  ......................................................... 
            (นายลาปัน ด าพิลา)                                             (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
                ผู้เสนอโครงการ                                          ผู้อนุมัติโครงการ       
 

รายลเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืนๆ 
ค่าใช้สอย 

  
- - - - 

ค่าอาหารกลางวันนักเรียน จ านวน
๑๖๘ คนๆ ละ ๑๓ บาท จ านวน  
๒๐๐  วัน 

  

- 

๔๓๖,๘๐๐ - - 
รวม 

  
- ๔๓๖,๘๐๐ - - 


