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คำนำ 
 

เอกสารรายงานผลโครงการฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการจัดอบรมโครงการ 
โภชนาการดี มีภูมิคุมกัน ปี 2565 ซึ่งได้แสดงถึงกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา
และอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะจากเข้าร่วมอบรม อันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้รับผิดชอบจะได้นำ
ข้อมูลจากการรายงานฉบับนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาในครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ด้านงานอนามัยโรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ได้นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
ต่อไป 
 
 
       
                นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์ 
                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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โครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน  ปี 2565 
 
ผู้รับผิดชอบ นายธีระพงษ์   ไชยณรงค์ 
ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๕   
สถานที่  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
 

บทสรุป 
 

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565               
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ และเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ทำให้มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง  เจริญเติบโตสมวัย โดยกิจกรรมในครั ้งนี ้จัดขึ ้นในวันที่  27 กรกฎาคม  2565 ณ  โรงเรียน                   
ขอนหาดประชาสรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ผลการดำเนินงานในภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ด้านการใช้จ่ายงบประมาณที่จัดสรรไว้ จำนวน 30,000 บาท        
ใช้จ่ายจริง  28,260  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทที่ 1 
บทนำ 

 
          ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน                 
และประเทศชาติ ดังนั้น การส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องด้านสุขภาพ จึงเป็นเรื ่องสำคัญหากได้ปลูกฝังและ
เสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการเลือกบริโภคอาหาร โดยเริ่มจากครอบครัว ซึ่งทางโรงเรียนได้ตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของนักเรียน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาควบคู่กันไป รวมไปถึง
การเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ส่งผลต่อร่างกายของนักเรียนซึ่งเป็น
วัยกำลังเจริญเติบโต และเป็นกำลังสำคัญของชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพอารมณ์                 
จิตใจที่แจ่มใส และการพัฒนาด้านสมองไปพร้อมๆกัน โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ จึงได้จัดการอบรม                        
“ โครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 ” ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีแกนนำสมาชิก อย.น้อย 
ร่วมกันในการช่วยกันตรวจสอบและเฝ้าระวังการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลต่อสุขภาพโดยรวม 
คอยชี้แนะ ให้ความรู้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
 
๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภา 

๑.๒  เพื ่อให้นักเรียนมีความตระหนักถึงอันตรายที ่เกิดจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์                     
เพ่ือสุขภาพ  ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

1.3   เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย 
 

2. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงประมาณ 
  ๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ จำนวน ๑๙๕ คน 

๓.๑.๒  ครูและบุคลากร  จำนวน  ๑๘ คน  เข้าร่วมโครงการ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 ” มีสุขภาพที่แข็งแรงและมี
ทักษะในการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 

 

3. วิธีการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

ตรวจสอบ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำโครงงาน 

 
 
-  เพ่ือวางแผนจัดทำ
โครงการและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

เมษายน  ๒๕๖๕ 
 

 
 
-  นางสุวรรณี  เกื้อสังข์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน               
ขอนหาดประชาสรรค์ 
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ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ๒. เขียนโครงการและ

เสนอโครงการเพ่ือขอ                 
อนุมติ 

 

- เพ่ือขออนุมัติโครงการ
และงบประมาณ ประสาน 
งานกับหน่วยงานต่างๆ  
เพ่ือขอความร่วมมือใน
การดำเนินโครงการ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 

- นายธีระพงษ์ ไชยณรงค์ 
 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

-  เพ่ือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 

- คณะกรรมการตามคำสั่ง 

๔. ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือดำเนินการ 

-  เพ่ือชี้แจงกระบวนการ 
ให้รับทราบร่วมกัน 
 

มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 

- นางสุวรรณี  เกื้อสังข์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอนหาดประชาสรรค์ 

๕. ประสานงานวิทยากร
ภายนอก 

-  เพ่ือประสิทธิภาพใน
การดำเนินโครงการ 

มิถุนายน  ๒๕๖๕ - นายไพโรจน์  ชูมีทรัพย์ 
- นางสาวมาลี  จันทร์คง 

๒ ขั้นดำเนินการ (Do) 
๑. ดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี้ 
   -  จัดตั้งทีมแกนนำ                 
อย. น้อย โดยให้ความรู้
และทักษะที่จำเป็นใน
การทำงานเป็นทีม อย.
น้อย ในโรงเรียน 
   -  จัดอบรมให้ความรู้
กับนักเรียนโรงเรียนขอน
หาดประชาสรรค์ ในเรื่อง
การเลือกบริโภคอาหาร
และผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและอันตราย 
จากการบริโภคอาหาร
และผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

 
-  นักเรียนทุกคนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เลือกบริโภคอาหารและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
และตระหนัก ถึงอันตราย
จากการบริโภคอาหาร
และผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพที่ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
 
 

 
กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 
- คณะกรรมการตามคำสั่ง 
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ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๓ ขั้นประเมินผล

โครงการ (Check) 
-  การกำกับ ติดตาม
กิจกรรม 
-  สรุปและรายงานผล
การดำเนินการ 

 
 
-  นิเทศผลการดำเนิน 
งานและให้ข้อเสนอแนะ 
-  สรุปผลสำเร็จของ
โครงการและจัดทำ
รายงานผลการดำเนิน 
งานโครงการ 

 
 

   สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 
 

-  คณะกรรมการตามคำสั่ง 

๔ ขั้นสรุป รายงานผล 
และปรับปรุง (Act) 
-  ตรวจสอบความ  
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
แผนการดำเนินการ 
-  วิเคราะห์อุปสรรค
และวางแผนการพัฒนา 

 
 
-  วิเคราะห์ปัญหาและ
ให้ข้อเสนอแนะในการ
วางแผนเพื่อดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 

   
 

สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 
 
-  คณะกรรมการตามคำสั่ง 

 
๔.  ระยะเวลาในการดำเนินการ   

ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๕   
 
5. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 5.1  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 5.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านตรอกแค 
 
6. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     

ที ่ รายการใช้จ่าย จำนวนเงิน 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน จำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 60๐ บาท  3,6๐๐  บาท 
2 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จำนวน  205  คน 10,250  บาท 
3 ค่าอาหารว่าง  จำนวน  2  มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน  205   ๑๐,2๕๐  บาท 
4 ค่าวัสดุในการอบรมและค่าสารเคมีในการตรวจสอบอาหาร  3,๓6๐  บาท 
5 ค่าป้าย ไวนิล 1.2 x 2.4 เมตร 800   บาท 

รวมเป็นเงิน            28,260  บาท 
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ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ที ่ รายการใช้จ่าย จำนวนเงิน 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน จำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 60๐ บาท  3,6๐๐  บาท 
2 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จำนวน  213  คน 10,650  บาท 
3 ค่าอาหารว่าง  จำนวน  2  มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน  213   ๑๐,๖๕๐  บาท 
4 ค่าวัสดุในการอบรมและค่าสารเคมีในการตรวจสอบอาหาร ๔,๓๐๐  บาท 
5 ค่าป้าย ไวนิล 1.2 x 2.4 เมตร 800  บาท 

รวมเป็นเงิน            30,000  บาท 
 
7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. จำนวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 
๒. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- ประเมินความพึงพอใจในการจัด
โครงการ 

- แบบลงทะเบียน 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ 
 8.2  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
 8.3  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  เจริญเติบโตสมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทที่  2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
1.  ความหมายของพฤตกรรมการบริโภคอาหาร  

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง วิถีการบริโภคอาหารซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เชื้อชาติ
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และท้องถิ่นท่ีอาศัย ซ่ึงกอใหเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร 
โดยทั้งนี้ได้มีผำาการศึกษาและวิจัยใหนิยามความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไว ดังนี้  

ขวัญจิต อินเหยี่ยว (2542, หนา  9) ได้ใหความหมายพฤติกรรมการบรโภคอาหาร หมายถึง                     
การปฏิบัติที่เคยชินจนเป็นนิสัยเกีย่วกับอาหาร ซ่ึงครอบคลุมถึงประเภท ชนิดอาหารที่เลือกรับประทาน วิธีการ
รับประทานอาหาร จำนวนมื้อที่รับประทานอาหาร สุขนิสัยในการรับประทานอาหาร  

ซอยเตอร  และคราวล ี (Suitor & Crowley, 1984, p.91) ได้ให ความหมายของพฤต ิกรรม                        
การบริโภค หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทำหรือปฏิบัติในการเลือกสรรอาหารมาบริโภคและการนำอาหารไปใชให
เกิดประโยชนตอร่างกาย ซึ่งรวมถึงการเลือกชนิดของอาหาร การเตรียมปรุงตลอดจน การบริโภคอาหาร  

องค การอนาม ัยโลก (WHO, 1977) ได้ ให ความหมายของพฤติกรรมการบร ิโภค หมายถึง                       
การประพฤติปฏิบัติที่เคยชินในการรับประทานอาหาร ได้แก ชนิดของอาหาร การกำหนดวาจะรับประทาน
อาหารหรือไม่รับประทานอาหารอะไร จำนวนมื้อที่รับประทานอาหาร อุปกรณ์ที่ใช รวมทั้งสุขนิสัยในการ
รับประทานอาหารด้วย  

จากความหมายที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการบริโภค อาหาร 
หมายถึง การแสดงออกสิ่งที่บุคคลกระทำหรือปฏิบัติในการเลือกสรรหาอาหารมาบริโภค รวมถึงการเลือกชนิด
อาหาร ความถี่ในการบริโภคอาหาร รูปแบบการบริโภคอาหารโดยคำนึงถึง ผลเสียและประโยชนที่เกิดขึ้นกับ                
รา่งกาย 
 
2.  โภชนาการสำหรบัเด็กวัยเรียน  

กองโภชนาการกรมอนามัยกำหนดความตองการสารอาหารและพลังงานของเด็กวัยเรียน ตามแนวทาง
การบริโภคอาหารไวดังนี้ (กองโภชนาการ, 2533, หนา 38-42)  

คารโบไฮเดรต  
ความตองการคาร โบไฮเดรตในเด็กวัยเรียนมีสัดส วนเชนเดียวกับผู ้ใหญ่ คือร้อยละ 45 - 65                       

ของพลังงานที่ได้รับในแต่ละวัน วัยรุนชายและหญิงอายุ 9 - 18 ป ควรได้รับพลังงานเฉลี่ย 1,600 - 2,250 
กิโลแคลอรี่ ซึ่งขึน้อยกูับเพศ อายุ น้ำหนัก สวนสูง และกิจกรรมการใชพลงงานของร่างกาย  

โปรตีน  
เด็กวัยเรียนตองการโปรตีนมากกวาผู้ใหญ่ ทัง้นี้เนื่องจากเด็กวัยเรียนยังอยู่ในระยะที่ รา่งกาย

เจริญเติบโตจะมีการสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายสูง จึงตองการโปรตีนไปเสริมสร้าง ถาเด็กวัยเรียนได้รับโปรตีน
ไม่เพียงพอจะทำใหการเจริญเติบโตหยุดชะงักได้  

เด็กวัยเรียนควรได้รับโปรตีนอย่างน้อยวันละ 1 กรัมตอน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมของร่างกาย ซึ่งโปรตีน
ทีไ่ด้รับควรเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีประมาณ 2 ใน 3 เป็นโปรตีนจากสัตวเชน เนื้อสัตว ไข น้ำนม และควร
ไดร้ับถัว่เมล็ดแหงใหมากข้ึนด้วย  
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ไขมัน  
เด็กวัยเรียนตองการพลังงานจากไขมันมากกวาของผู้ใหญ่เล็กนอ้ยคือร้อยละ 25 - 30 ของ พลังงานที่

ได้รับในแต่ละวัน ปริมาณของไลโนเลอิกที่ร่างกายควรได้รับคือร้อยละ 5 - 10 ของ พลังงานที่ได้รับตอวัน             
และปริมาณกรดอัลฟาไลโนเลอิกควรได้รับร้อยละ 0.6 - 1.2 ของพลังงานที่ ได้รับตอวัน นอกจากนี้ ควรลด                  
การบริโภคกรดไขมันอ่ิมตัว กรดไขมันทรานสและโคเลสเตอรอล โดยรวมลง เนื่องจากกรดไขมันเหล่านี้                     
อาจทำใหโคเลสเตอรอล โดยรวมและโคเลสเตอรอลไนโลโบ โปรตีนที่มีความหนาแน่นต่ำสูงขึ้น ทำใหเพ่ิมความ
เสี่ยงตอการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต โดยเฉพาะเด็กกลุมเสี่ยงที่มีภาวะอวน  

แรธาตุ  
รา่งกายจะตองการแรธาตุต่างๆ มากข้ึนเพ่ือใชในการเสริมสร้างร่างกาย แรธาตุที่ตองการมาก และมัก

มีปญหาการขาดแรธาตุในเด็กวัยเรียน ไดแ้ก  
1)  แคลเซียม ฟอสฟอรัส จำเป็นในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตความแข็งแรง ของกระดูกและ       

ฟันและการทำงานของระบบประสาทต่างๆ เด็กวัยเรียนตองการแคลเซียมสูงกวาวัยผู้ใหญ่ ควรได้รับ 1,200 
มิลลิกรัม ซึ่งได้จากน้ำนมสัตวเล็กๆ ที่สามารถบริโภคได้ทั้งกระดูก เชน ปลาเล็กปลาน้อย นอกจากนี้ยังได้จาก
ผักเขียวต่างๆ ด้วย   

2)  เหล็ก เป็นาธาตุที่มีความสำคัญในกระบวนการสร้างและเพิ่มปริมาณของเลือด และกล้ามเนื้อ               
เด็กวัยเรียนจำเป็นตองได้รับธาตุเหล็กใหเพียงพอโดยเฉพาะในเด็กหญิงเริ่มมีประจำเดือน ทำใหมีการสูญเสีย
เหล็กมากกวาปกติจึงควรได้รับเหล็กวันละ 15 มิลลิกรัม เด็กชายวันละ 12 มิลลิกรัม ซ่ึงอาหารที่มีธาตุเหล็ก
มาก  ได้แก ตับ เครื่องในสัตว ไขแดง และผักใบเขียว  

3)  ไอโอดีน ความตองการไอโอดีนในเด็กวัยเรียนเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากตอมไธรอยด์ ทำงานมากขึ้นถา
ขาดจะทำใหเกิดโรคคอพอก พบมากในเด็กวัยเรียนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนั้นจึงควรได้รับอาหาร
ทะเลอย่างน้อยสัปดาหละ 1 - 2 ครั้งหรือวันละ 150 ไมโครกรัม และควรใช  เกลือที่เติมไอโอดีนในการ
ประกอบอาหาร  

วิตามิน  
เด็กวัยเรียนควรได้รับวิตามินต่างๆ ใหเพียงพอเพ่ือความเจริญเติบโตและปองกันโรคขาดวิตามิน                              

ทีพ่บวามีปญหามาก ไดแ้ก  
1)  วิตามินเอ เป็นสิ่งที่จลำเป็นในการเจริญเติบโตและสุขภาพของเยื่อบุต่างๆ เชน เยื่อบุในตาและ                 

เยื่อบุผิวหนัง เด็กวัยเรียนควรได้รับอย่างน้อย 600 - 700 ไมโครกรัมตอวัน อาหารที่มีวิตามินเอ ได้แก่ ตับ  
ไขแดง นม เนย ผักทีม่ีสีเขียวจัด เชน ผักคะน้าผักบุ้งและผักท่ีมีสีเหลือง เชน ฟักทอง มันเทศ เป็นตน  

2)  วิตามินบีหนึ่ง เป็นโคเอนไซมในขบวนการเมตาบอลิซึมของคารโบไฮเดรตมมากในอาหารเนื้อสัตว์
ต่างๆ เชน หมูไกปลาไขข้าวซ้อมมือ เป็นตน  

3)  วิตามินบีสอง เป็นวิตามินที่มีหนาที่เป็นเอนไซมในการเผาผลาญอาหารในร่างกาย โดยเฉพาะ
โปรตีน การขาดจะทำใหเกิดแผลที่มุมปากทั้งสองข้างที่เรียกวาปากนกกระจอก เด็กวัยเรียน จึงควรได้รับ
วิตามินบีสองในปริมาณ 1.1 - 1.3 มิลลิกรัมตอวัน วิตามินบีสองพบมากในเครื่องในสัตว ถั่วเมล็ดแหง นมถั่ว
เหลือง ไข ผักใบเขียว  

4)  วิตามินบีหก ทำหนาที่เป็นโคเอนไซมในปฏิกิริยาเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนไกลโคเจน ไขมัน 
และกรดนิวคลีอิกเด็กวัยรุนควรได้รับประจำวันเทากับ 1.2 -1.3 มิลลิกรัม ถ้าร่างกายได้รับวิตามินบีหก                  
ไม่เพียงพอจะทำใหอาการซึมเศรา สับสน มีการตอบสนองตอระบบประสาท ชาลงและเป็นโรคโลหิตจาง 
วิตามินบีหกพบมากในเนื้อสัตว กลว้ย ถัว่เมล็ดแหง ไขแดง  



7 
 

5)  วิตามินบีสิบสอง เป็นโคเอนไซมที่สำคัญในกระบวนการเมตาโบลิซึมในการสร้างพลังงานต่างๆ 
ปริมาณที่เด็กวัยรุนตองการเทากับ 1.8 – 2.4 ไมโครกรัมตอวัน วิตามินบีสิบสองพบมากในเครื่องในสัตว 
เนื้อสัตว์ต่างๆ หอยนางรม น้ำนมสด ไข่ สาหร่าย ถั่วหมัก วิตามินบีสิบสอไม่มีใน พืช โฟเลท เปนกลุ่มวิตามิน              
ที่ละลายน้ำชนิดหนึ่งทำหนาที่เป็นโคเอนไซมในปฏิกิริยาที่เกี่ยวของกับ กรดนิวคลีอิกและกรดอะมิโนปริมาณ            
ที่ได้รับเทากับ 300 – 400 ไมโครกรัมตอวัน ถาได้รับไม่เพียงพอจะทำใหเกิดภาวะซีดเม็ดเลือดแดงผิดปกติ
สารอาหารโฟเลท พบมากในเครื่องในสัตวต่าง ๆ ถัว่เม็ดแหง ผักใบเขียว  

6)  วิตามินซีจำเป็นในการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นสวนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆ การขาดวิตามินซี
ทำใหแผลหายยากและเกิดโรคเลือดออกตามไรฟน เด็กวัยเรียนควรได้รับวันละ 60 มิลลิกรัม ซึ่งจะได้จากการ
บริโภคผัดสด ผลไม้สดทุกวัน เชน สม มะละกอ สับปะรด เป็นตน  

7)  น้ำ เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญมาก เป็นสวนประกอบของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ช่วยควบคุม
การทำงานของร่างกาย ดังนั้นจึงควรได้รับน้ำใหเพียงพอแกร่างกายโดยเฉพาะ เมื่อออกกําลังกายและเสียเหงื่อ
มากเด็กวัยเรียนจึงควรไดร้ับวันละ 6 – 8 แกว  

จากที่กลาวมาจะเห็นได้วา อาหารหลัก 5 หมูมีความจำเป็นต่อโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน ดังนั้น
การรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู่จะชวยลดการเกิดภาวะทุพโภชนาการ แต่ทั้งนี้ตองไม่รับประทานอาหาร
หมูใดหมหูนึ่งมากจนเกินไป เพราะจะทำใหเกิดภาวะโภชนาการเกินได้ อันนํามาซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ 
มากมาย 

 
3.  ความหมายของอาหารเสริม 

อาหารเสริม คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานเพ่ือเสริมการรับประทานจากอาหารหลัก อยู่ในรูปของเม็ด 
เกล็ด ผง แคปซูล ของเหลว หรือในรูปลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้รับประทานโดยตรงเสริมการรับประทานอาหารหลัก
ตามปกติทุกวันของคนปกติ และเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ 

ปัจจุบันนี้พบว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงร่างกายออกวางจำหน่ายมากมาย อันจะพบได้ตามสื่อ
โฆษณาต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ ่งพิมพ์ ซึ ่งบางผลิตภัณฑ์มีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริง เช่น 
ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักและเสริมความงาม เมื่อใช้แล้วจะเห็นผลภายใน 1 สัปดาห์ หรืออาหารเสริมบำรุงสมอง 
เมื่อทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะทำให้สมองมีความจำดี เป็นต้น และพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่ละชนิด                     
มีราคาแพงมากและประโยชน์ที่ได้จากอาหารเสริมเหล่านี้ก็ยังไม่ชัดเจน มีมากหรือน้อยเพียงไร ดังนั้นผู้บริโภค
จึงควรพิจารณาถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วย 

3.1  ประโยชน์ของอาหารเสริมมีอยู่ 3 ประการ 
1. ช่วยให้ร่างกายได้รับโภชนาการที่เหมาะสม เนื่องจากทุกคนมีความต้องการที่เหมือนกัน คือ 

สุขภาพสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย จึงมีการคิดอาหารเสริมเพ่ือช่วยเพิ่มในส่วนที่ร่างกายขาดไป 
2. จะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เพราะอาหารเสริมจะเข้าไปเสริมในส่วนที่

ร่างกายขาดได้ครบถ้วนเต็มที่ 
3. สามารถช่วยบรรเทาหรือรักษาโรคบางชนิดแทนยาแผนปัจจุบันได้ เช่น น้ำว่านหางจระเข้

รักษาอาการโรคกระเพาะ น้ำมันตับปลาค็อด (cod liver oil) ช่วยบรรเทาอาการโรคไขข้ออักเสบ เป็นต้น นาก
จากนี้ยังพบว่ามีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน  
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การกินอาหารเสริมมากเกินไป บางครั้งพบว่าทำให้เกิดโทษแก่ร่างกายและสูญเสียเงินโดยไม่จำเป็น  
ซึ่งมีรายงานการวิจัยพบว่า การรับประทานอาหารเสริมมากเกินไป อาจมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพได้ เช่น วิงเวียน 
ปวดศรีษะ อุจจาระเป็นสีดำ ท้องผูก ท้องเสีย มีกลิ่นตัว และเหงื่อออกมาก 
 

3.2  โทษข้างเคียงของอาหารเสริม 
1. มีราคาแพง 
2. หลายอย่างมีผลข้างเคียงต่อร่างกาย 
3. หลายอย่างมีการโฆษณาท่ีเกินความเป็นจริง 
4. หลายอย่างเม่ือเทียบกับราคาแล้ว ไม่คุ้มค่า 

-  อาหารเสริมประเภทซุปไก่สกัด มีคุณค่าเท่ากับไข่ไก่ฟองเดียว 
-  สาหร่ายสไปรูไลน่า จะมีปริมาณกรดนิวคลิกสูง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกาต์ 
-  รังนกที่ยังไม่เคยมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เลยว่ากินแล้วผิวพรรณอ่อนกว่าวัย แต่มี 

ผลข้างเคียงต่อผู้ที่เป็นลมชัก 
-  น้ำมันตับปลา ทำให้เกิดเลือดกำเดาไหลไม่หยุด อาจทำให้เกิดสภาวะขาดวิตามินอี  

และเสี่ยงต่อสารพิษด้วย 
-  ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน ซึ่งขณะนี้นักวิชาการพบว่ามีผลข้างเคียงต่อการเป็นมะเร็ง  

ถ้าจำเป็นต้องทานอาหารเสริมและให้คุณค่าต่อสุขภาพอย่างแท้จริง ควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนบริโภค              
ควรเลือกให้เหมาะสมกับอายุและสภาพร่างกาย สภาพการดำเนินชีวิต สำหรับผู้ที่กินยาเป็นประจำควรปรึกษา
แพทย์ก่อน ส่วนสตรีที่มีครรภ์ก็ควรทานอาหารเสริมจำพวกวิตามินหรือกรดโฟลิกเท่านั้น แต่แนะนำว่าควร
รับประทานอาหารให้ถูกต้องและครบทั้ง 5 หมู่ แล้วอาหารเสริมก็คงไม่จำเป็นสำหรับหลาย ๆ คนอีกต่อไป 
แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นอีกด้วย  
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 
 
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม       โภชนาการดี  มีภูมิคุ้มกัน  ปี  ๒๕๖๕                    1    
เรียน    ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 
 ด้วย  หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  มีความประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโ    โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี ๒๕๖๕       1ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 
เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
  
ส่วนที่ ๑ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรมลง
รายละเอียด) 
หลักการและเหตุผล 
          ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน                 
และประเทศชาติ ดังนั้น การส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องด้านสุขภาพ จึงเป็นเรื ่องสำคัญหากได้ปลูกฝังและ
เสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการเลือกบริโภคอาหาร โดยเริ่มจากครอบครัว ซึ่งทางโรงเรียนได้ตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของนักเรียน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาควบคู่กันไป รวมไปถึง
การเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ส่งผลต่อร่างกายของนักเรียนซึ่งเป็น
วัยกำลังเจริญเติบโต และเป็นกำลังสำคัญของชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพอารมณ์                 
จิตใจที่แจ่มใส และการพัฒนาด้านสมองไปพร้อมๆกัน โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ จึงได้จัดการอบรม                  
“ โครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 ” ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีแกนนำสมาชิก อย.น้อย 
ร่วมกันในการช่วยกันตรวจสอบและเฝ้าระวังการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลต่อสุขภาพโดยรวม 
คอยชี้แนะ ให้ความรู้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
 
๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
 ๑.๒   เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ  ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

1.3   เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย 
 
๒. วิธีการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

ตรวจสอบ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำโครงงาน 

 
 
-  เพ่ือวางแผนจัดทำ
โครงการและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

เมษายน  ๒๕๖๕ 
 

 
 
-  นางสุวรรณี  เกื้อสังข์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาด
ประชาสรรค์ 
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ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ๒. เขียนโครงการและ

เสนอโครงการเพ่ือขอ                 
อนุมติ 

 

- เพื ่อขออนุมัติโครงการ
และงบประมาณ ประสาน 
งานก ับหน ่วยงานต่างๆ  
เพ่ือขอความร่วมมือในการ
ดำเนินโครงการ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 

-  นายธีระพงษ์  ไชย
ณรงค์ 

 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

-  เพ่ือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 

-  คณะกรรมการตาม
คำสั่ง 

๔. ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือดำเนินการ 

-  เพ่ือชี้แจงกระบวนการ
ให้รับทราบร่วมกัน 
 

มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 

-  นางสุวรรณี  เกื้อสังข์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอนหาดประชาสรรค์ 

๕. ประสานงานวิทยากร
ภายนอก 

-  เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ดำเนินโครงการ 

มิถุนายน  ๒๕๖๕ - นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์ 
- นางสาวมาลี  จันทร์คง 

๒ ขั้นดำเนินการ (Do) 
๑. ดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี้ 
   -  จ ัดตั ้งทีมแกนนำ                 
อย. น้อย โดยให้ความรู้
และทักษะที ่จำเป ็นใน
การทำงานเป็นทีม อย.
น้อย ในโรงเรียน 
   -  จัดอบรมให้ความรู้
กับนักเรียนโรงเรียน
ขอนหาดประชาสรรค์ใน
เรื่องการเลือกบริโภค
อาหารและผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและ
อันตรายจากการบริโภค
อาหารและผลิต ภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ 

 
-  นักเรียนทุกคนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี ่ยวกับการ
เลือกบริโภคอาหารและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
ตระหนักถึงอันตรายจาก
การบร ิ โภคอาหารและ
ผลิตภัณฑ์เพื ่อสุขภาพที่
ผลกระทบต่อสุขภาพ 
 
 

 
กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 
-  คณะกรรมการตาม
คำสั่ง 

 
 
 
 
 
 
 



11 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๓ ขั้นประเมินผลโครงการ 

(Check) 
-  การกำกับ ติดตาม
กิจกรรม 
-  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินการ 

 
 
-  นิเทศผลการดำเนิน 
งานและให้ข้อเสนอแนะ 
-  สรุปผลสำเร็จของ
โครงการและจัดทำ
รายงานผลการดำเนิน 
งานโครงการ 

 
 

   สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 
 

- คณะกรรมการตามคำสั่ง 

๔ ขั้นสรุป รายงานผล และ
ปรับปรุง (Act) 
-  ตรวจสอบความ  
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย แผนการ                
ดำเนินการ 
-  วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผนการพัฒนา 

 
 
-  วิเคราะห์ปัญหาและ
ให้ข้อเสนอแนะในการ
วางแผนเพื่อดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 

   
 

สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 
 
- คณะกรรมการตามคำสั่ง 

 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงประมาณ 
  ๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ จำนวน ๑๙๕ คน 

๓.๑.๒  ครูและบุคลากร  จำนวน  ๑๘ คน  เข้าร่วมโครงการ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 ” มีสุขภาพที่แข็งแรงและมี
ทักษะในการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
 
๔.  ระยะเวลาในการดำเนินการ   

ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๕   
 

๕.  สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  เลขที่ 168 หมู่ที่  ๔  ตำบลขอนหาด  อำเภอชะอวด  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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๖.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน  30,000 บาท ตามรายการดังนี้ 
๖.๑  ค่าวิทยากร  ๒ คน จำนวน ๖ ชัว่โมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท                    เป็นเงิน   ๓,๖๐๐   บาท 
๖.๒  ค่าอาหาร 

-  ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท จำนวน  ๒13  คน เป็นเงิน  ๑๐,6๕๐ บาท 
-  ค่าอาหารว่าง  จำนวน  ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท จำนวน  ๒13  คน     เป็นเงิน  ๑๐,6๕๐ บาท 

๖.๓  ค่าวัสดุในการอบรมและค่าสารเคมีในการตรวจสอบอาหาร        เป็นเงิน     4,๓0๐ บาท 
๖.๔  ค่าไวนิล ๑.๒ x ๒.๔ เมตร             เป็นเงิน       ๘๐๐ บาท 
                   รวมเป็นเงิน           30,000  บาท 
 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อ

สุขภาพ 
 7.2  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
 7.3  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  เจริญเติบโตสมวัย 
 
๘.  สรุปแผนงานโครงการ/กจิกรรม 

 (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติ 
 แล้วโดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ สำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น ) 

๘.๑  หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม(ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561                     
       ข้อ 10) 

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
     ๑. หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. [ข้อ ๑๐ (๑)] 
     ๒. หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. [ข้อ ๑๐ (๑)] 
     ๓. หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของรัฐ เช่น สสอ. [ข้อ ๑๐ (๑)] 
     ๔. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน [ข้อ ๑๐ (๒)]
     ๕. องค์กรหรือกลุ่มประชาชน [ข้อ ๑๐ (๒)] 
     ๖. ศูนย์ฯ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ฯ [ข้อ ๑๐ (๓)] 

  ๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) [ข้อ ๑๐ (๔)] 
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๘.๒  ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐) 
  ๑. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ 
หรือ 
         หน่วยงานสาธารณสุข  [ข้อ ๑๐ (๑)] 
  ๒. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน

โรค             
         ขององค์กร หรือกลุ่มประชาชน  [ข้อ ๑๐ (๒)] 
  ๓. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์ฯ หรือหน่วยงานที่ 
         รับผิดชอบศูนย์ฯ  (เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๑๐ (๓)] 

     ๔. สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๑๐ (๔)] 
     ๕. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)] 

๘.๓  กลุ่มเป้าหมายหลัก  
     ๑. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน …………. คน 
     ๒. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน …………. คน 
     ๓. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน ๑๙๕ คน 
     ๔. กลุ่มวัยทำงาน จำนวน …………. คน 
     ๕. กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน …………. คน 
     ๖. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน …………. คน 
     ๗. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน …………. คน 
     ๘. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน …………. คน 
     ๙. สำหรับการบริหารหรอืพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๑๐ (๔)]  
     ๑๐. กลุ่มอ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………….. จำนวน …………. คน  

๘.๔  กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก  
    ๘.๔.๑  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
      ๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
     ๒. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
     ๓. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
     ๔. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
     ๕. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
     ๖. การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
     ๗. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
     ๘. อ่ืนๆ (ระบุ) ..........................................................................................  
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    ๘.๔.๒  กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
     ๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
     ๒. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
     ๓. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
     ๔. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
     ๕. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญา                    
                                        และอารมณ์ 
     ๖. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
     ๗. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
     ๘. อ่ืนๆ (ระบุ) ...........................................................................................  
    ๘.๔.๓  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
     ๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
     ๒. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
     ๓. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
     ๔. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
     ๕. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญา                     
                                        และอารมณ์ 
     ๖. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
     ๗. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
     ๘. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     ๙. อ่ืนๆ (ระบุ) .........................................................................................  
    ๘.๔.๔  กลุ่มวัยทำงาน 
     ๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
     ๒. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
     ๓. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
     ๔. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
     ๕. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยน    
             สิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
     ๖. การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 
     ๗. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
     ๘. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     ๙. อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................  
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    ๘.๔.๕  กลุ่มผู้สูงอายุ 
     ๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
     ๒. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
     ๓. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
     ๔. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
     ๕. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
     ๖. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
     ๗. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
     ๘. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................  
    ๘.๔.๖  กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
     ๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
     ๒. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
     ๓. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
     ๔. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
     ๕. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
     ๖. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
     ๗. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
     ๘. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
     ๙ อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................  
    ๘.๔.๗  กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
     ๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
     ๒. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
     ๓. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
     ๔. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
     ๕. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
     ๖. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
     ๗. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 

    ๘. อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................  
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    ๘.๔.๘  กลุ่มประชาชนทั่วไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 
     ๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
     ๒. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
     ๓. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
     ๔. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
     ๕. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
     ๖.  อ่ืนๆ (ระบุ) ...........................................................................................  
    ๘.๔.๙  สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๑๐ (๔)] 

  ๑. ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
     ๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
     ๓. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/พัฒนาศักยภาพ  
     ๔. ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
     ๕. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................  

  ๘.๔.๑๐  กลุ่มอ่ืนๆ (ระบุ) .......................................................................................... 
  ๑. อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................  

 
 
     ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
                (นางสุวรรณี  เกื้อสังข์) 
               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
                                                      ............../................./................. 
                                                 โทร. 088 7680551 
 
     ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบ/โครงการ/กิจกรรม 
                  (นางสุภาพร  จุลเรือง) 
               ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 
                                                       ............../................./................ 
  
 
     ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติ/โครงการ/กิจกรรม 
                (นายประยงค์  หนูบุญคง) 
               ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 
                                                       ............../................./................. 
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กำหนดการ 
โครงการ โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี ๒๕๖๕ 

วันพุธที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
ณ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

******************************************* 
 

๐8.๐๐ - 08.30  น.  
08.30 - 09.00  น.  
09.00 - 09.30  น. 
09.30 - 10.00  น. 
10.00 - 11.00  น.   
11.00 - 11.30  น.  
11.30 - 12.30  น. 
12.30 - 13.00  น. 
 
13.00 - 13.30  น. 
13.30 - 14.30  น. 
14.30 - 15.30  น. 
15.30 - 16.00  น. 
 

-  ลงทะเบียน 
-  พิธีเปิดและชี้แจงโครงการ 
-  บรรยายเรื่องการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
-  รับประทานอาหารว่าง 
-  Workshop การทดสอบสารเจือปนในอาหาร 
-  บรรยายความรู้เกี่ยวกับโรค/อาการที่เกิดจากการบริโภค 
-  รับประทานอาหารกลางวัน 
-  แบ่งกลุ่มอภิปราย “อันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหาร                        
   และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ” 
-  รับประทานอาหารว่าง 
-  นำเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม  
-  ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ 
-  พิธีปิด 
 
 
 
********************************** 
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ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลง
รายละเอียด) 

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ                                              
.ครั้งที ่         /................ เมือ่วันที่                               ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 
  งบประมาณที่เสนอ  จำนวน            30,000                      บาท 

 
  อนุมัติงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จำนวน    30,000    บาท 
เพราะ                1     

                                              . 
 

       ไม่อนุมัติงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
เพราะ                       1 
                             1               

. 
 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)                  1   

                             1                                                   
.     
   ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)  
   ภายในวันที่                            . 
 
 
 

ลงชื่อ            . 
(นายประยงค์  หนูบุญคง) 

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

วันที่         เดือน        พ.ศ.  . 
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ส่วนที่ 3 :  แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุน หลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ดำเนินงาน)  
 
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม        โครงการโภชนาการดี  มีภูมิคุ้มกัน  ปี  2565                           1 
1. ผลการดำเนินงาน  

1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  1                                                                                                                                     
2.  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ        1                                                                                                                                      
3.  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เจริญเติมโตสมวัย                                                        1                                                                                                                                     
.  

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 
2.1  การบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
              บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
     ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ         
.             
2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม             213                    คน 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ        30,000                      บาท 
 งบประมาณเบิกจ่ายจริง          28,260                      บาท   คิดเป็นร้อยละ  
 งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ         1,740                       บาท   คิดเป็นร้อยละ  
 
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน  
   ไม่มี 
   มี 
  ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)                  
.                                
.                                
  แนวทางการแก้ไข (ระบุ) .                   
.                                
.                                
 
 

ลงชื่อ                  ผู้รายงาน 
(นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์) 

ตำแหน่ง          ครู                               . 
วันที่   10    เดือน  มิถุนายน    พ.ศ. 2565    . 

 
 



 
 
 

บทที่ 3 
วิธีการดำเนินงาน 

 
โครงการ โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 มีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
5. จัดอบรมโครงการ โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 
6. ประเมินผลการจัดโครงการ  
7. รายงานผลการประเมินการจัดโครงการ 
8. ประชุมคณะกรรมการเพื่อทำ AAR 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

   นักเรียน 
   บุคลากรทางการศึกษา 

  ตอนที่ 2 สอบถามระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน 
ปี 2565  คำถามจำนวน 10 ข้อ  โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ 
   มากที่สุด หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  5  คะแนน 
   มาก    หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  4  คะแนน 
   ปานกลาง หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  3  คะแนน 
   น้อย    หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  2  คะแนน 
   น้อยที่สุด   หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  1  คะแนน 
 

ลำดับ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

มากที่สุด มาก            ปานกลาง น้อย   น้อยที่สุด 
1 ความเหมาะสมของวันเเละเวลา      
2 ความเหมาะสมของพิธีเปิด -ปิด การทำกิจกรรม      
3 ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม      
4 ความเข้าใจในเนื้อหาก่อนการเข้าร่วมโครงการ      
5 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร      
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ลำดับ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

มากที่สุด มาก            ปานกลาง น้อย   น้อยที่สุด 
6 ความเข้าใจในเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ      
7 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      
8 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม      
9 อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม      

10 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม      
 
 ตอนที่  3  ความต้องการในการจัดกิจกรรมโครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ในครั้งต่อไป 

  ต้องการ 
  ไม่ต้องการ 

ตอนที่  4  ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามแบบปลายเปิด 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เจ้าร่วมโครงการ จากตอนที่ 1 
เป็นการแสดงถึงปริมาณจำนวนของผู้เข้าร่วมโรงการ ตอนที่ 2 แสดงถึงผลการวิเคราะห์ผลการจัดโครงการ
โดยรวมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยจะนำผลรวมมาเปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ย  ตอนที่ 3 เป็นการสอบถามถึง
ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการในการจัดโครงการครั้งต่อไป  และตอนที่ 4 เปิดโอกาศให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ในการจัดโครงการครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทที่ 4 
ผลการดำเนินงาน 

 
กลุ่มเปา้หมายของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี่อการประเมินโครงการโภชนาการดี                

มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 ประกอบด้วย  
1.  นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  จำนวน  195  คน  
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา    จำนวน    18  คน 
 

ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 1. จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

  นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน     96 คน 
    คิดเป็นร้อยละ 89.70 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน     11      คน 
คิดเป็นร้อยละ  10.30  ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำตอบ 107 ข้อ 
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ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน              
ปี 2565 

ลำดับ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน สรุประดับ

ความ               
พึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1 ความเหมาะสมของวันเเละเวลา 29 52 24 1 - มาก 

2 
ความเหมาะสมของพิธีเปิด -ปิด การทำ
กิจกรรม 

35 47 23 1 - มาก 

3 
ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

28 55 23 - - มาก 

4 ความเข้าใจในเนื้อหาก่อนการเข้าร่วม
โครงการ 

28 50 26 2 - มาก 

5 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 35 44 26 - 1 มาก 
6 ความเข้าใจในเนื้อหาหลังการเข้าร่วม

โครงการ 
33 48 25 - - 

มาก 

7 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 30 52 22 2 - มาก 
8 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัด

กิจกรรม 
33 51 21 1 - 

มาก 

9 อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม 46 47 13 - - มาก 
10 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัด

กิจกรรม 
43 43 15 5 - 

มาก 

รวม 340 497 220 12 1  
รวมค่าเฉลี่ย 34.00 49.70 22.00 1.20 0.10 มาก 

 
 จากตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วมการอบรมโครงการโภชนาการดี                    
มีภูมิคุ ้มกัน ปี 2565 พบว่า ผู ้เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจต่อการประเมินโครงการโภชนาการดี                        
มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  49.70 ดังแผนภูมิภาพที่ปรากฏ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การดำเนินการการจัดกิจกรรมโครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ผู้รายงานขอเสนอเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ด้านงบประมาณ  ส่วนที่ 2 บทสรุปที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการเข้าร่วมโครงการว่าอยู่ในระดับใด 
และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่ผู้รายงานได้นำเสนอข้อมูลหรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานอ่ืน ๆ                       
ในหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน 
 
ส่วนที่ 1 ด้านงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีจัดสรรไว้  30,000  บาท  ใช้จ่ายจริง  28,260  บาท 
 
ส่วนที่ 2 บทสรุปที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการเข้าร่วมโครงการ 
 ภาพรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 ระดับการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ซึ่งมีเฉลี่ยอยู่ที่  49.70 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความต้องการให้มีการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อไป จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 82.20 ซึ่งมากกว่าผู้ที่ไม่ต้องการให้จัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 ดังแผนภูมิวงกลมที่ปรากฎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำตอบ 107 ข้อ 
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ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565  

3.1  อยากได้ความรู้ด้านโภชนาการเพ่ิมเติม 
3.2  ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกรรมที่ดีกว่านี้ค่ะ 
3.3  อยากให้มากิจกรรมสนุกเยอะ 
3.4  เป็นกิจกรรมทีด่ีมากค่ะ 
3.5  ควรมีการวางแผนล่วงหน้าที่ชัดเจน มีระบบการบริหารจัดการโครงการที่ดีกว่านี้ 
3.6  จัดงานได้ดีมากค่ะ 
3.7  เป็นกจิกรรมที่ได้สร้างความรู้ให้กับนักเรียนควรจัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปี 
3.8. แนะนำความรู้ทางโภชนาการให้กับผู้เรียนบ่อยๆ 
3.9  อยากให้มีกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมมากข้ึน 
3.10  ให้มีสถานที่ เพียงพอต่อการทำกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำตอบ 107 ข้อ 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

1.  โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

2.  คำกล่าวเปิด - ปิดงาน  

3.  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ  

4.  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ใบลงทะเบียน  

5.  ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ  

6.  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

7.  ภาพประกอบโครงการ  
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1.  โครงการที่ได้รับอนุมัติ 
 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโ       โภชนาการดี  มีภูมิคุ้มกัน  ปี  ๒๕๖๕                    1                             
เรียน    ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 
 ด้วย  หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  มีความประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี ๒๕๖๕  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 
เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
  
ส่วนที ่๑ :  รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรมลง
รายละเอียด) 
หลักการและเหตุผล 
          ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน                 
และประเทศชาติ ดังนั้น การส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องด้านสุขภาพ จึงเป็นเรื ่องสำคัญหากได้ปลูกฝังและ
เสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการเลือกบริโภคอาหาร โดยเริ่มจากครอบครัว ซึ่งทางโรงเรียนได้ตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของนักเรียน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาควบคู่กันไป รวมไปถึง
การเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ส่งผลต่อร่างกายของนักเรียนซึ่งเป็น
วัยกำลังเจริญเติบโต และเป็นกำลังสำคัญของชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป 
ดังนั ้น เพื ่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให ้น ักเร ียนมีส ุขภาพร่างกายที ่แข็งแรง สุขภาพอารมณ์                 
จิตใจที่แจ่มใส และการพัฒนาด้านสมองไปพร้อมๆกัน โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ จึงได้จัดการอบรม                   
“ โครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 ” ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีแกนนำสมาชิก อย.น้อย 
ร่วมกันในการช่วยกันตรวจสอบและเฝ้าระวังการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลต่อสุขภาพโดยรวม 
คอยชี้แนะ ให้ความรู้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
 

๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
 ๑.๒   เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ  ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
1.3   เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย 
 

๒. วิธีการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

ตรวจสอบ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำโครงงาน 

 
 
-  เพ่ือวางแผนจัดทำ
โครงการและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

เมษายน  ๒๕๖๕ 
 

 
 
-  นางสุวรรณี  เกื้อสังข์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาด
ประชาสรรค์ 
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ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ๒. เขียนโครงการและ

เสนอโครงการเพ่ือขอ                 
อนุมติ 

 

- เพ่ือขออนุมัติโครงการ
และงบประมาณ ประสาน 
งานกับหน่วยงานต่างๆ  
เพ่ือขอความร่วมมือใน
การดำเนินโครงการ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 

- นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์ 
 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

-  เพ่ือแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 

- คณะกรรมการตามคำสั่ง 

๔. ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือดำเนินการ 

-  เพ่ือชี้แจงกระบวนการ
ให้รับทราบร่วมกัน 
 

มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 

- นางสุวรรณี  เกื้อสังข์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอน
หาดประชาสรรค์ 

๕. ประสานงาน
วิทยากรภายนอก 

-  เพ่ือประสิทธิภาพใน
การดำเนินโครงการ 

มิถุนายน  ๒๕๖๕ - นายไพโรจน์  ชูมีทรัพย์ 
- นางสาวมาลี  จันทร์คง 

๒ ขั้นดำเนินการ (Do) 
๑. ดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี้ 
   -  จัดตั้งทีมแกนนำ                 
อย. น้อย โดยให้ความรู้
และทักษะที่จำเป็นใน
การทำงานเป็นทีม อย.
น้อย ในโรงเรียน 
   -  จัดอบรมให้ความรู้
กับนักเรียนโรงเรียน
ขอนหาดประชาสรรค์
ในเรื่องการเลือกบริโภค
อาหารและผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและ
อันตรายจากการบริโภค
อาหารและผลิต ภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ 

 
-  นักเรียนทุกคนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลือกบริโภค
อาหารและผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและตระหนัก
ถึงอันตรายจากการ
บริโภคอาหารและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่
ผลกระทบต่อสุขภาพ 
 
 

 
กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 
- คณะกรรมการตามคำสั่ง 
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ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๓ ขั้นประเมินผลโครงการ 

(Check) 
-  การกำกับ ติดตาม
กิจกรรม 
-  สรุปและรายงานผล
การดำเนินการ 

 
 
-  นิเทศผลการดำเนิน 
งานและให้ข้อเสนอแนะ 
-  สรุปผลสำเร็จของ
โครงการและจัดทำ
รายงานผลการดำเนิน 
งานโครงการ 

 
 

   สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 
 

- คณะกรรมการตามคำสั่ง 

๔ ขั้นสรุป รายงานผล 
และปรับปรุง (Act) 
-  ตรวจสอบความ  
สอดคล้องกับวัตถ ุ                   
ประสงค์  เป้าหมาย 
แผนการดำเนินการ 
-  วิเคราะห์อุปสรรค
และวางแผนการพัฒนา 

 
 
-  วิเคราะห์ปัญหาและ
ให้ข้อเสนอแนะในการ
วางแผนเพื่อดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 

   
 

สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 
 
- คณะกรรมการตามคำสั่ง 

 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงประมาณ 
  ๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ จำนวน ๑๙๕ คน 
๓.๑.๒  ครูและบุคลากร  จำนวน  ๑๘ คน  เข้าร่วมโครงการ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 ” มีสุขภาพที่แข็งแรงและมี
ทักษะในการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
 
๔.  ระยะเวลาในการดำเนินการ   
ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๕   
 
๕.  สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  เลขที่ 168 หมู่ที่  ๔  ตำบลขอนหาด  อำเภอชะอวด  จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 
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๖.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน  ๓๐,๐๐๐ บาท ตามรายการดังนี้ 
๖.๑  ค่าวิทยากร  ๒ คน จำนวน ๖ ชัว่โมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท                   เป็นเงิน   ๓,๖๐๐   บาท 
๖.๒  ค่าอาหาร 
-  ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท จำนวน ๒๑๓  คน  เป็นเงิน  ๑๐,๖๕๐ บาท 
-  ค่าอาหารว่าง  จำนวน  ๒  มื้อ ๆ ละ  ๒๕ บาท จำนวน  ๒๑๓  คน  เป็นเงิน  ๑๐,๖๕๐ บาท 
๖.๓  ค่าวัสดุในการอบรมและค่าสารเคมีในการตรวจสอบอาหาร        เป็นเงิน     ๔,๓๐๐ บาท 
๖.๔  ค่าไวนิล ๑.๒ x ๒.๔ เมตร            เป็นเงิน        ๘๐๐ บาท 
                   รวมเป็นเงิน          ๓๐,๐๐๐  บาท 
 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
 7.2  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
 7.3  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  เจริญเติบโตสมวัย 
 
๘.  สรุปแผนงานโครงการ/กจิกรรม 
 (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติ 
 แล้วโดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ สำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น ) 
๘.๑  หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม(ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561                     
       ข้อ 10) 
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
     ๑. หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. [ข้อ ๑๐ (๑)] 
     ๒. หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. [ข้อ ๑๐ (๑)] 
     ๓. หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของรัฐ เช่น สสอ. [ข้อ ๑๐ (๑)] 
     ๔. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน [ข้อ ๑๐ (๒)]
     ๕. องค์กรหรือกลุ่มประชาชน [ข้อ ๑๐ (๒)] 
     ๖. ศูนย์ฯ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ฯ [ข้อ ๑๐ (๓)] 
  ๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) [ข้อ ๑๐ (๔)] 
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๘.๒  ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐) 
  ๑. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือ 
                             หน่วยงานสาธารณสุข  [ข้อ ๑๐ (๑)] 
  ๒. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค             
     ขององค์กร หรือกลุ่มประชาชน  [ข้อ ๑๐ (๒)] 
  ๓. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์ฯ หรือหน่วยงานที่ 
         รับผิดชอบศูนย์ฯ  (เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๑๐ (๓)] 
    ๔. สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๑๐ (๔)] 
    ๕. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)] 
๘.๓  กลุ่มเป้าหมายหลัก  
    ๑. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน …………. คน 
    ๒. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน …………. คน 
    ๓. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน ๑๙๕ คน 
    ๔. กลุ่มวัยทำงาน จำนวน …………. คน 
    ๕. กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน …………. คน 
    ๖. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน …………. คน 
    ๗. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน …………. คน 
    ๘. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน …………. คน 
    ๙. สำหรับการบริหารหรอืพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๑๐ (๔)]  
    ๑๐. กลุ่มอ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………….. จำนวน …………. คน  
๘.๔  กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก  
    ๘.๔.๑  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
      ๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
     ๒. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
     ๓. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
     ๔. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
     ๕. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
     ๖. การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
     ๗. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
     ๘. อ่ืนๆ (ระบุ) ..........................................................................................  
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    ๘.๔.๒  กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
     ๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
     ๒. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
     ๓. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
     ๔. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
     ๕. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญา                    
                                        และอารมณ์ 
     ๖. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
     ๗. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
     ๘. อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................................... 
    ๘.๔.๓  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
     ๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
     ๒. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
     ๓. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
     ๔. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
     ๕. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญา                     
                                        และอารมณ์ 
     ๖. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
     ๗. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
     ๘. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     ๙. อ่ืนๆ (ระบุ) .........................................................................................  
    ๘.๔.๔  กลุ่มวัยทำงาน 
     ๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
     ๒. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
     ๓. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
     ๔. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
     ๕. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยน     
                             สิ่งแวดล้อมในการทำงาน   
     ๖. การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 
     ๗. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
     ๘. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     ๙. อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................  
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    ๘.๔.๕  กลุ่มผู้สูงอายุ 
     ๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
     ๒. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
     ๓. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
     ๔. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
     ๕. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
     ๖. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
     ๗. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
     ๘. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................  
    ๘.๔.๖  กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
     ๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
     ๒. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
     ๓. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
     ๔. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
     ๕. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
     ๖. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
     ๗. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
     ๘. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
     ๙ อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................  
    ๘.๔.๗  กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
     ๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
     ๒. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
     ๓. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
     ๔. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
     ๕. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
     ๖. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
     ๗. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
    ๘. อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................  
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    ๘.๔.๘  กลุ่มประชาชนทั่วไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 
     ๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
     ๒. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
     ๓. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
     ๔. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
     ๕. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
     ๖.  อ่ืนๆ (ระบุ) ...........................................................................................  
    ๘.๔.๙  สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๑๐ (๔)] 
  ๑. ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
     ๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
     ๓. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/พัฒนาศักยภาพ  
     ๔. ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
     ๕. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................  

  ๘.๔.๑๐  กลุ่มอ่ืนๆ (ระบุ) ......................................................................................... 
  ๑. อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................................................... 

 
 
 
     ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
                (นางสุวรรณี  เกื้อสังข์) 
               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
                                                      ............../................./................. 
                                                 โทร. 088 7680551 
 
 
     ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบ/โครงการ/กิจกรรม 
                  (นางสุภาพร  จุลเรือง) 
               ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 
                                                       ............../................./................ 
  
 
 
     ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติ/โครงการ/กิจกรรม 
                (นายประยงค์  หนูบุญคง) 
               ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 
                                                       ............../................./................. 
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กำหนดการ 
โครงการ โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี ๒๕๖๕ 

วันพุธที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
ณ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

******************************************* 
 

๐8.๐๐ - 08.30  น.  
08.30 - 09.00  น.  
09.00 - 09.30  น. 
09.30 - 10.00  น. 
10.00 - 11.00  น.   
11.00 - 11.30  น.  
11.30 - 12.30  น. 
12.30 - 13.00  น. 
 
13.00 - 13.30  น. 
13.30 - 14.30  น. 
14.30 - 15.30  น. 
15.30 - 16.00  น. 
 

-  ลงทะเบียน 
-  พิธีเปิดและชี้แจงโครงการ 
-  บรรยายเรื่องการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
-  รับประทานอาหารว่าง 
-  Workshop การทดสอบสารเจือปนในอาหาร 
-  บรรยายความรู้เกี่ยวกับโรค/อาการที่เกิดจากการบริโภค 
-  รับประทานอาหารกลางวัน 
-  แบ่งกลุ่มอภิปราย “อันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหาร                        
   และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ” 
-  รับประทานอาหารว่าง 
-  นำเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม  
-  ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ 
-  พิธีปิด 
 
 
 
********************************** 
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ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลง
รายละเอียด) 

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ                                              .
ครั้งที ่         /................ เมื่อวันที่                               ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
  งบประมาณที่เสนอ  จำนวน            30,000                      บาท 
 
  อนุมัติงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จำนวน    30,000    บาท 
 เพราะ                1     
                                              . 
 
       ไม่อนุมัติงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 เพราะ                                1           
                                                  . 
 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)                  1   
                                                                                        1
    
   ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)  
ภายในวันที่                            . 
 
 
 

ลงชื่อ            . 
(นายประยงค์  หนูบุญคง) 

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

วันที่         เดือน        พ.ศ.  . 
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ส่วนที่ 3 :  แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุน หลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ดำเนินงาน)  
 
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม        โครงการโภชนาการดี  มีภูมิคุ้มกัน  ปี  2565                           
1.  . 
1. ผลการดำเนินงาน  
1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  1                                                                                                                                     
2.  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ        1                                                                                                                                      
3.  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เจริญเติมโตสมวัย                                                        1                                                                                                                                     
.  
2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 
2.2  การบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
              บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
           ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ         
.             
2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                                 คน 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ        30,000                      บาท 
 งบประมาณเบิกจ่ายจริง          28,260                      บาท   คิดเป็นร้อยละ  
 งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ          1,740                      บาท   คิดเป็นร้อยละ  
 
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน  
   ไม่มี 
   มี 
  ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)                       
.                                
.                       
  แนวทางการแก้ไข (ระบุ) .                   
.                        
.                       
 
 

ลงชื่อ                  ผู้รายงาน 
(นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์) 

ตำแหน่ง       ครู                   . 
          วันที่  10  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565  . 
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2.  คำกล่าวเปิด - ปิดงาน  
 

คำกล่าวรายงาน 
พิธีเปิดการอบรม “ โครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 ” 

วันพุธที่   27  กรกฎาคม  2565 
ณ   ห้องประชุมอภัยรัตน ์ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

********************************************************************** 
เรียน นางสุวรรณี  เกื้อสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

กระผม นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  รู้สึกเป็น
เกียรติอย่างยิ ่งที ่ท ่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “ โครงการโภชนาการดี                 
มีภูมิคุ้มกัน  ปี  2565 ” ในวันนี้ 

ในการจัดกิจกรรมการอบรม “ โครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 ” ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด                   
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ จำนวน  189 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 18 คน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ 

2.  เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ  ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

3.  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย 

บัดนี ้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิด การอบรม                      
“ โครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 ” 

กราบเรียนเชิญครับผม 
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คำกล่าวเปิดของประธานในพิธี 
พิธีเปิดการอบรม “ โครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 ” 

วันพุธที่  27  กรกฎาคม  2565 
ณ   ห้องประชุมอภัยรัตน ์ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

เรียน  ท่านวิทยากร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์   และผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทุกท่าน 

 ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “ โครงการ
โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 ”  ในวันนี้  

จากคำกล่าวรายงาน ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดการอบรมในครั้งนี้  
ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์จะได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรวมถึงอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ใน
ครอบครัวและชุมชนต่อไปได้ 

  ขอขอบคุณคณะผู ้จัดทำโครงการนี ้  ท่านวิทยากรที ่มาให้ความรู ้ และขออวยพรให้
ผู ้เข้าร่วมอบรมในวันนี ้จงนำความรู ้ที ่ได้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และจงประสบความสุข                   
ความเจริญตลอดไป 

 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดการอบรม  “ โครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน                
ปี 2565 ” ณ บัดนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

คำกล่าวปิดของประธานในพิธี 
พิธีเปิดการอบรม “ โครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 ” 

วันพุธที่  27  กรกฎาคม  2565 
ณ   ห้องประชุมอภัยรัตน ์ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

เรียน  ท่านวิทยากร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  และผู้เข้า
รับการอบรม “ โครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 ” ทุกท่าน 

ดิฉัน ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม  โครงการ
โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 ในวันนี้ 

ดิฉัน ขอชื่นชมคณะกรรมการจัดกรอบรม เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ดำเนินการ
จัดการอบรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยทำให้มีผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรวมถึงอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ใน
ครอบครัวและชุมชนต่อไปได้ 

ดิฉันขออวยพรให้ทุกท่าน  เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย  คิดประสงค์สิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรขอให้สม
ประสงค์ดังปรารถนา  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  และขออวยพรให้ทุกท่านเดินทาง
กลับโดยสวัสดิภาพ 

บัดนี ้ได ้เวลาอันสมควรแล้ว  ด ิฉ ันขอปิดการอบรม  โครงการโภชนาการด ี ม ีภ ูม ิค ุ ้มกัน                      
ปี 2565  ณ บัดนี้    
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3.  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ  
 

 

 
คำสั่งโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

ที่  86/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 

............................................................................................................................. ................................................. 
ด้วย กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ได้กำหนดจัดโครงการ โภชนาการดี              มี
ภูมิคุ ้มกัน ปี 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์              
เพื ่อสุขภาพ รวมถึงอันตรายที ่เกิดจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เพื ่อสุขภาพ สำหรับนักเรียน                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในวันที่  27  กรกฎาคม ๒๕๖5  ณ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ตำบลขอนหาด 
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ โภชนาการดี  มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาและ
ประสานงานให้การดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑.๑  นางสุวรรณี  เกื้อสังข์    ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางสาวกัญจนพร  พรหมแก้ว   กรรมการ 
๑.๓  นางภัทรา   พงศาปาน     กรรมการ 
๑.4  นางฉลวย  หนผูุด     กรรมการ 
๑.5  นายชาตรี  ชูช่วย     กรรมการ 
๑.6  นายไพโรจน์   ชูมีทรัพย์    กรรมการ 
1.7  นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์    กรรมการและเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานกับวิทยากรผู้ให้การอบรม 
เตรียมอุปกรณ์ในการอบรม รวมทั้งจัดทำเกียรติบัตร ประกอบด้วย 

๒.๑  นายไพโรจน์   ชูมีทรัพย์    ประธานกรรมการ             
๒.๒  นายชาตรี  ชูช่วย     กรรมการ 
2.3  นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์    กรรมการ 
2.4  นางสาวปาริชาติ  สุขสวัสดิ์    กรรมการ 
๒.5  นางสาวมาลี  จันทร์คง    กรรมการและเลขานุการ 

    
            / ๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ……. 
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๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่จัดอบรม ป้ายโครงการการอบรม                   
ที่รับรองวิทยากร เครื่องเสียง โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ที่รับประทานอาหารว่าง อาหารเที่ยง ที่พัก
สำหรับวิทยากร ประกอบด้วย 

3.๑  นายไพโรจน์   ชูมีทรัพย์    ประธานกรรมการ             
3.๒  นายชาตรี  ชูช่วย     กรรมการ 
3.๓  นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย    กรรมการ                   
3.๔  นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์    กรรมการ 

             3.๕  นายธนพัฒน์  สุขสม     กรรมการ 
        3.6  นางสาววริศรา  บุญมาก    กรรมการ 
        3.7  นางสาวปาริชาติ  สุขสวสัดิ์    กรรมการ 
                 3.8  นางสาวมาลี จันทร์คง    กรรมการ 
        3.9  นายนิติภูมิ  เหมือนเพชร     กรรมการ 

3.10  นายฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์    กรรมการและเลขานุการ 
๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที ่ เป็นพิธีกรและดำเนินรายการตามกำหนดที่วางไว้    

ประกอบด้วย 
                    ๔.๑  นางสาวอุษณี  หนูแก้ว    ประธานกรรมการ             

๔.๒  นายฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์    กรรมการ    
๕.  คณะกรรมการต้อนรับ ดูแลอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม 

อำนวยความสะดวกแก่วิทยากร ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นางภัทรา  พงศาปาน ประธานกรรมการ             
          ๕.2  นายนิรัตน์  บุญเรืองขาว               กรรมการ                                     
 ๕.3  นางฉลวย  หนูผุด     กรรมการ 
 5.4  นางสาวมาลี  จันทร์คง              กรรมการ           
 5.5  นางวราทิพย์  ฤทธิชัย    กรรมการและเลขานุการ                                                            

              ๖. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน มีหน้าที่ รับลงทะเบียนนักเรียน ควบคุมดูแลนักเรียน
ร่วมกับวิทยากร ประกอบด้วย 

6.1  นายชาตรี  ชูช่วย     ประธานกรรมการ             
6.2  นางภัทรา   พงศาปาน     กรรมการ 
6.3  นางฉลวย  หนผูุด     กรรมการ 
6.4  นางสาวกัญจนพร  พรหมแก้ว   กรรมการ 
6.5  นายไพโรจน์   ชูมีทรัพย์    กรรมการ 
6.6  นางวราทิพย์  ฤทธิชัย    กรรมการ 
1.7  นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์    กรรมการ   
6.8  นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย    กรรมการ  
6.9  นายนิรัตน์   บุญเรืองขาว    กรรมการ 
6.10  นางสาวสิตานัน  นาคะสรรค์   กรรมการ  
6.๑1  นางสาวอุษณี  หนูแก้ว    กรรมการ 

                       /6.12  นางนภาดา......   
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 6.๑2  นางนภาดา  กาญจนันท์    กรรมการ   
 6.๑3  นางสาวปาริชาติ  สุขสวัสดิ์    กรรมการ     
 6.๑4  นางสาววริศรา  บุญมาก    กรรมการ 
 6.15  นายธนพัฒน์  สุขสม     กรรมการ 
 6.16  นายฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์    กรรมการและเลขานุการ 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่  จัดทำบัญชีการจ่ายเงิน และเบิก – จ่ายเงินในการ
ดำเนินกิจกรรม  ประกอบด้วย 

๗.๑  นางภัทรา  พงศาปาน    ประธานกรรมการ             
 ๗.๒  นางนภาดา  กาญจนันท์    กรรมการ    
 7.3  นางวราทิพย์  ฤทธิชัย    กรรมการและเลขานุการ 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพระหว่างทำกิจกรรม โครงการ โภชนาการดี              
มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565  ประกอบด้วย 

8.๑  นางสาวปาริชาติ  สุขสวัสดิ์    ประธานกรรมการ             
8.2  นางสาววริศรา  บุญมาก    กรรมการ                                               

๙. คณะกรรมการประเมินผล  มีหน้าที่ จัดทำแบบประเมินผล สรุปผลการประเมินการจัด
กิจกรรม  ประกอบด้วย 

9.๑  นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์    ประธานกรรมการ             
9.๒  นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย    กรรมการ       
9.3  นางสาวมาลี  จันทร์คง    กรรมการ 
9.4  นางสาวอุษณี  หนูแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 

ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ              
อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและราชการสืบไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

 
 

                  ( นางสุวรรณี  เกื้อสังข์ ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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4.  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ใบลงทะเบียน  
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5.  ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ  
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินสถานะ 
   นักเรียน 
     บุคลากรทางการศึกษา 
 
 ตอนที่ 2 สอบถามระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน                      
ปี 2565  คำถามจำนวน 10 ข้อ  โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ 
   มากที่สุด หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  5  คะแนน 
   มาก    หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  4  คะแนน 
   ปานกลาง หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  3  คะแนน 
   น้อย    หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  2  คะแนน 
   น้อยที่สุด   หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  1  คะแนน 
 

ลำดับ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

มากที่สุด มาก           ปานกลาง น้อย   น้อยที่สุด 
1 ความเหมาะสมของวันเเละเวลา      
2 ความเหมาะสมของพิธีเปิด -ปิด การทำกิจกรรม      
3 ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม      
4 ความเข้าใจในเนื้อหาก่อนการเข้าร่วมโครงการ      
5 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร      
6 ความเข้าใจในเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ      
7 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      
8 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม      
9 อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม      

10 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม      
 
 ตอนที่  3  ความต้องการในการจัดกิจกรรมโครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ในครั้งต่อไป 
ความต้องการในการจัดกิจกรรมโครงการโภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ในครั้งต่อไป 
  ต้องการ 
  ไม่ต้องการ 
 
ตอนที่  4  ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามแบบปลายเปิด 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6.  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
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7.  ภาพประกอบโครงการ  
 

ภาพถ่ายประกอบการอบรมโครงการ โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน ปี 2565 
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