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ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน 
 
 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หก 
 ไดพิจารณารายงานเรื่อง ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน๑ 

 รับทราบ วาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนที่ผานมายังไมมีประสิทธิผลเพียงพอในการแกไขปญหา
ทุพโภชนาการทั้งขาดและเกินในภาพรวมคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
พฤติกรรมการบริโภคที่ดีของเด็กและเยาวชน ปญหาเหลานี้สงผลกระทบตอสุขภาพและระดับสติปญญาตอภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 
 ตระหนัก วาการพัฒนาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน การใหความสำคัญของรัฐบาลและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และการบูรณาการการดำเนินงานในทุกภาคสวน มีความสำคัญตอคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดาน
อาหาร ความมั่นคงดานอาหารและอาหารศึกษา 
 ตระหนัก วาการปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ใหมีการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ชวยแกปญหาทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชนได 
 เห็นดวย วาองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนหนวยงานสำคัญในการ
สนับสนุนและสงเสริมใหระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนในพื้นที่มีประสิทธิภาพ  
 อางถึง ยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน จากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ 
ที่แนะนำใหมีอาหารชูสขุภาพจำหนายในโรงเรียน ควบคมุมใิหมกีารจำหนายและบรกิารอาหารประเภทไขมนั น้ำตาล 
โซเดียมสูง ในบริเวณโรงเรียน และกำหนดกฎเกณฑขอบังคับในการควบคุมกิจกรรมการสงเสริมการขายอาหาร
ประเภทไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูง ในโรงเรียน เปนยุทธศาสตรที่ควรสงเสริมในการพัฒนาระบบการจัดการอาหาร
ในโรงเรียน  
 
 จึงมีมติดังตอไปนี้ 
 ๑. รัฐบาลโดยคณะกรรมการอาหารแหงชาติ รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
สำนักงบประมาณ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมผูปกครอง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลักดันให 
“ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน” เปนระเบียบวาระแหงชาติ ระเบียบวาระของจังหวัด และระเบียบวาระของ
ทองถ่ิน  
 ๒. ขอชื่นชมกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ที่ยินดีเปนเจาภาพหลักในการ
ประสานกับสำนักสงเสริมสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา สำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กรมควบคุมโรค รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๓ 
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มหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชน เรงรัดพัฒนาและดำเนินการใหไดตาม “มาตรฐานการจัดการอาหารในโรงเรียนและคูมือการพัฒนา
ไปสูมาตรฐาน” และ “มาตรฐานอาหารในโรงเรียน” ใหเพิ่มความสำคัญกับคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยทาง
อาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และอาหารศึกษา พัฒนาระบบสนับสนุน กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสงเสริม
การนำมาตรฐานไปใชในโรงเรียนทุกสังกัด และรายงานตอคณะกรรมการอาหารแหงชาติรับทราบ 
 ๓. ขอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พัฒนากฎระเบียบหรือแนวทางที่เอื้อตอ
การดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการกำหนดเปนหลักเกณฑในการจัดทำแผนพัฒนาระบบการ
จัดการอาหารของนักเรียนในโรงเรียนทุกสังกัดอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ดังนี้ 
     ๓.๑  วางแผนรวมกับโรงเรียน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูที่เกี่ยวของ ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบ
ที่เปนอุปสรรคในการจัดอาหารกลางวันใหนักเรียนทุกคน พัฒนาระบบในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
องคความรู งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ภายใตขอมูลและสถานการณที่เหมาะสมของภาวะเศรษฐกิจ โดยคำนึง
ถึงคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความม่ันคงทางอาหารและอาหารศึกษา ใหสอดคลองกับความเช่ือ 
ศาสนาและวัฒนธรรมการบริโภคของพื้นที่ 
     ๓.๒ ทบทวนการบริหารจัดการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนทีส่อดคลองกับหลกัเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยมอบใหโรงเรียนและหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียน หนวยบรกิาร
สาธารณสุขในพ้ืนที่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการควบคุม กำกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
การขนสง การจัดเก็บ การจายแจก และการตรวจสอบคุณภาพ 
     ๓.๓ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคการเกษตรในพ้ืนที ่ โดยสนบัสนุนการสรางแหลงอาหารทางการเกษตร
ในพื้นที่และใชผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากพื้นที่  
     ๓.๔ สงเสริมการใช “มาตรฐานการจัดการอาหารในโรงเรียนและคูมือการพัฒนาไปสูมาตรฐาน” และ 
“มาตรฐานอาหารในโรงเรียน” ที่พัฒนาในมติขอ ๒ และพัฒนากลไกควบคุมระบบสุขาภิบาล คุณภาพอาหาร และ
การตลาดอาหารในโรงเรยีน โดยเนนใหมผัีกและผลไมใหเพยีงพอ มใิหมกีารจำหนายและบรกิารอาหารประเภทไขมัน 
น้ำตาล โซเดียมสูงเกินมาตรฐาน และสงเสริมการอานฉลากอาหาร 
     ๓.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ผูปกครอง แมครัว ผูประกอบการ ครู บุคลากรในโรงเรียน 
นักเรียน และเยาวชน ผานการใหความรูและสงเสริมกระบวนการทำโครงงานหรือวิจัยกลุมแกนักเรียนเพื่อพัฒนา
พฤตกิรรมการบรโิภคอยางเหมาะสมดวยตวัเอง พฒันาทกัษะการเฝาระวงัทางโภชนาการ และการติดตามตรวจสอบ
ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน เนนขัน้ตอนการจดัซือ้ จัดจาง และการใชวตัถุดบิ ใหครบตามงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรร 
 ๔. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมกับ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย หนวยงานวิชาการ ชุมชน 
ผูปกครอง นักเรียนและเยาวชน ศึกษาเพ่ือหารูปแบบและจัดตั้งกลไกการจัดการ การตรวจสอบ การประเมินผล 
การควบคุมคุณภาพอาหารในโรงเรียนใหเหมาะสมกับสภาวะของนักเรียน บริบทของพื้นที่ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม
และหลักศาสนา 
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 ๕. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. เปนหนวยงานหลักรวมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยการสนับสนุนจากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ภาควิชาการ และภาคประชาชน พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร ประกอบดวย
ฐานขอมูล กลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู ระบบเฝาระวังสถานการณดานโภชนาการ ความปลอดภัยดานอาหาร คุณภาพ
อาหาร ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคของเด็กและขอมูลสุขภาพที่เก่ียวของของเด็ก ระบบติดตามและประเมินผล 
การสงเสริมการวิจัยและการส่ือสารสูสาธารณะ 
 ๖. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทบทวนและปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาใหครอบคลุมโรงเรียนทุกสังกัด
อยางโปรงใส ตรวจสอบได  กำหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของชัดเจน และกำหนดแนวทางดำเนินงาน 
กำกับดูแล และติดตามประเมินผล โดยใหความสำคัญกบัอาหารในดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร 
ความมั่นคงทางอาหารใหมีปริมาณที่เพียงพอ และอาหารศึกษา 
 ๗. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๘ 


