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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งานธุรการ
นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ อ.๔๑ มีหน้าที่
รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน ดังนี้
๑.ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ประสานงานด้านการวางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ
ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญ หาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดขอบโดยควบคุม ตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เกี่ย วกับ งานธุร การและงานสารบรรณ
๒.จัดระบบงานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การออก
หนังสือเวียน เก็บรวบรวมคำสั่งระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓.วางระบบการสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลาการภายในกลุ่ม วางระบบการประชุมบุคลากรของกลุ่ม
ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมเอกสารจนถึงการจัดทำรายงานการประชุม
๔.ปฏบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญงานและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับงาน
วิชาการศึกษาที่มีลักษณะงานยากมากเป็นพิเศษ โดยการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุป รายงาน เสนอแนะการ
ปฏิบัติงานวิชาการในความรับผิดชอบ การกำหนดโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล วอเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา
ติด ตามและประเมิน ผลการดำเนิน งาน ปฏิบ ัต ิงานโดยจำเป็น ต้องมีก ารตัด สิน ใจหรือแก้ป ัญ หาในงานที่รับ ผิด ชอบเป็น
ประจำ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา
๖.โครงการอาหารกลางวันนักรักเรียน
๗.งานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

คู่มือการดำเนินงาน
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

กองทุน เพื่อ โครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรีย นประถมสิก ษา
กระทรวงสีก ษาธิก าร

ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้อนุมัติเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใช้ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งกำกับ ดูแลการ
ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด ให้บรรลุตามเป๋าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด โรงเรียนละ
๒ ๐ ๐ บาท ซึ่ง สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอุท ัย ธานีไ ด้ร ับ จัด สรร จำนวน ๘ ๕ โรงเรีย น เป็น เงิน
๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่ง หมื่น เจ็ด พัน บาทถ้ว น)
วัต ถุป ระสงค
๑.เพื่อ กำกับ

ติด ตามและประเมิน ผลการดำเนิน งานโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรีย น
ให้บ รรลุเป้า หมายและเกิด ประโยชน์ส ูง สุด ในการแก้ป ้ญ หานัก เรีย นที่ม ีภ าวะทุพ โภชนาการ
๒.เพื่อ ส่ง เสริม ภาวะโภชนาการของนัก เรีย นให้น ัก เรีย นได้ร ับ ประทานอาหารที่ม ีค ุณ ค่า
ทางโภชนาการอย่า งครบถ้ว น
๓.เพื่อ คัด เลือ กโรงเรีย นต้น แบบอาหารกลางวัน ระดับ เขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ขอบเขตของงาน
กำกับ ติดตาม และประเมิน ผลการดำเนิน งานโครงการอาหารกลางวัน ชองโรงเรีย นในสัง กัด
ทุก โรงเรีย น จำนวน ๘๕ โรงเรีย น และคัด เลือ กโรงเรีย นต้น แบบอาหารกลางวัน ปีง บประมาณ
ผลที่ค าดว่า จะได้ร ับ
โรงเรีย นในสัง กัด สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอุท ัย ธานี เขต ๑ มีก ารดำเนิน งาน
โครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรีย นได้อ ย่า งมีค ุณ ภาพ เพื่อ ให้น ัก เรีย นได้ร ับ ประทานอาหารกลางวัน ที่ม ีค ุณ ค่า
ทางโภชนาการอย่า ครบถ้ว น ลดป้ญ หาภาวะโภชนาการนัก เรีย น และเป็น โรงเรีย นต้น แบบอาหารกลางวัน ได้
เอกสารที่เ กี่ย วข้อ ง/เครื่อ งมือ ที่ใ ข้ใ นการเก็บ ข้อ มูล
ข้อ ๑-๔ เป็น ข้อ มูล ทั่ว ไปของสถานศึก ษา
ข้อ ๕ ข้อ มูล ภาวะโภชนาการนัก เรีย น
ข้อ ๖ การได้ร ับ จัด สรรงบประมาณจากองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
ข้อ ๗ พื้น ที่โ รงเรีย นทั้ง หมด และพื้น ที่ท ำการเกษตร
ข้อ ๘ สถานประกอบการสุข าภิบ าลอาหารในโรงเรีย น
ข้อ ๙ โรงเรีย นจัด อาหารกลางวัน ให้น ัก เรีย นกลุ่ม ใดบ้า ง
ข้อ ๑๐ รูป แบบการดำเนิน งานอาหารกลางวัน โรงเรีย น
ข้อ ๑๑ การบริห ารจัด การโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรีย ม
ข้อ ๑๒ การประเมิน คุณ ภาพอาหารและอาหารเสริม ในโรงเรีย น
ข้อ ๑๓ จุด เด่น ในโรงเรีย นของท่า นเกี่ย วกับ การดำเนิน งานอาหารกลางวัน ที่ส ามารถเป็น
แบบอย่า งได้
ข้อ ๑๔ ข้อ เสนอแนะอื่น ๆ ในการดำเนิน งานโครงการอาหารกลางวัน

