
ผลการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 7





คณะอนุกรรมการบริหาร
กลางโครงการอาหารเสริม 

(นม) โรงเรียน 

คณะท างานขับเคลื่อน
โครงการอาหารนมเพื่อเด็ก
และเยาวชน ระดับอ าเภอ

คณะอนุกรรมการรณรงค์การ
บริโภคนมในสถาบันการศึกษา

ทุกระดับ

คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็ก
และเยาวชน 

คณะท างานสอบ
ข้อเท็จจริง

คณะท างานขับเคลื่อน
โครงการอาหารนมเพ่ือเด็ก
และเยาวชน ระดับจังหวัด

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและ

เยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่

คณะท างานพิจารณาโทษ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการด าเนินงาน

โครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน

คณะท างานประเมินผล
การด าเนินการโครงการ

อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน



ผลการจัดสรรสิทธิเข้าร่วมโครงการอาหารเสรมินมโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

กลุ่มพื้นที่ จ ำนวนนักเรียน (คน) สิทธิที่ได้รับ (ตัน/วัน) ผู้ประกอบกำร (รำย) หมำยเหตุ

1 1,036,209 150.58 11

2 2,000,278 290.67 15

3 1,236,456 179.68 14

4 1,248,512 181.38 13

5 1,897,794 275.78 18

รวม 7,418,889 1078.09 71



การติดตามผลการส่งนมโรงเรียนตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562  
ข้อมูล ณ วันที่  24/06/2562 เวลา 16.30 น.

กลุ่มพื้นที่
จ านวนโรงเรียน

ทั้งหมด 

ผลการส่งนมโรงเรียนปีการศึกษา 2562

ส่งนมโรงเรียนแล้ว คิดเป็น % ยังไม่ส่งนมโรงเรียน คิดเป็น %

1 4,054 4,054 100.00 0 0.00

2 13,970 13,970 100.00 0 0.00

3 11,077 11,077 100.00 0 0.00

4 10,923 10,923 100.00 0 0.00

5 10,216 10,215 99.99 1 0.01

รวม 50,240 50,238 99.99 1 0.01



ปัญหา/อุปสรรคในการจัดส่งนมโรงเรียน

1. ผู้ประกอบการท าสัญญาล่าช้ากว่าท่ีก าหนดไว้ ท าให้
ไม่สามารถจัดส่งนมโรงเรียนได้ทันตามก าหนดเวลา 
เนื่องจาก

- กำรท ำหนังสือมอบอ ำนำจล่ำช้ำ
- ผู้ประกอบกำรยื่นเอกสำรไม่ครบถ้วน

2. มีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการจัดส่งนม
โรงเรียนในแต่ละพื้นท่ีภายหลังการประกาศผลการ
จัดสรรสิทธิและพื้นท่ีจ าหน่ายนมโรงเรียนอย่างเป็น
ทางการแล้ว 

3. ด้านการขนส่งคมนาคม

กำรจัดส่งนมโรงเรียนในพื้นที่ถ่ินทุรกันดำร เช่น 
โรงเรียนใน 3 จังหวัดชำยแดน โรงเรียนบนภูเขำและ
เกำะ ท ำให้กำรจัดส่งนมโรงเรียนเป็นไปด้วยอย่ำง
ล ำบำกและเกิดควำมล่ำช้ำ

4. ในช่วงเดือนต้นพฤษภาคมถึงต้นมิถุนายน โรงเรียนใน
กลุ่ม 5 จังหวัดภาคใต้ อยู่ในช่วงการถือศีลอดและปิดท าการ 
ท าให้การด าเนินการจัดซื้อและการจัดส่งนมโรงเรียนล่าช้า 

5. ปัญหาจากการจัดการบริหารของโรงเรียนเอกชน
บางแห่ง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อและจัดส่งได้ทัน
ตามก าหนด

- กำรค้ำงค่ำช ำระนมโรงเรียนเทอม 2/2561 ของ
โรงเรียนเอกชนบำงแห่ง

- โรงเรียนบำงแห่งมีกำรจัดซื้อนมพำณิชย์อื่นแทนนม
โรงเรียน

6. โรงเรียนมีการทยอยเปิดเทอมตั้งแต่วันท่ี 16 พ.ค. 62
จนถึง ช่วงต้นเดือน มิ.ย. 62 ท าให้การจัดส่งนมโรงเรียน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด

7. โรงเรียนบางแห่งยังไม่ทราบจ านวนนักเรียนท่ีแน่นอน
และยังไม่ได้รับงบประมาณ ท าให้ท าสัญญาซื้อขายล่าช้า



การจัดตั้งศูนย์อ านวยการบริหารโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน

ส ำนักเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลติปศุสัตว์
91 หมู่ 4 ถ.ติวำนนท์ ต.บำงกะดี อ.เมือง
จ.ปทุมธำนี
เบอร์โทรศัพท์ 02-9679797

02-9679700 ต่อ 3125
โทรสำร 02-5012438
E-mail:biotech5@dld.go.th



แนวทางการด าเนินงานเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับนมโรงเรียน



ปศุสัตว์อ าเภอ
/จังหวัด

ผู้ประกอบการ

ประสานงาน
แก้ไข

โรงเรียน/หน่วยจัดซ้ือ (ภำยใน 1 วัน)

แจ้ง

แจ้ง แก้ไขปัญหา1

1

2

3

กรณีพบปัญหาคุณภาพนมโรงเรียน/หน่วยจัดซื้อ (หมวด 5 ข้อ24)



คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนม
เพื่อเด็กและเยาวชน ระดับจังหวัด

(ภำยใน 1 เดือน)

คณะท างานพิจารณาโทษ

พิจารณาโทษ 10 วัน

อ.ส.ค.

กรณีมีข้อร้องเรียน (หมวด6 ข้อ 26.1)

คณะท างานสอบข้อเท็จจริง

15 วัน
มีมูล และส่งเรื่อง

รายงาน

คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

5 วัน

แจ้ง

ผู้ประกอบการ

ด าเนินการ

1
แจ้ง

2

3

4

5

5

6

รายงาน

กรมปศุสัตว์

กรณีเบี้ยปรับ
7

5 วัน



คณะท างานพิจารณาโทษ

พิจารณาโทษ

คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มพื้นที่

10 วัน

อ.ส.ค.

คณะท างาน
(ภายใน 15 วัน)

คณะอนุกรรมการบริหารกลาง
โครงการอาหารเสริม

(นม) โรงเรียน 
5 วัน

รายงาน

รายงาน

กรณีคณะท างานฯตรวจสอบโรงงาน/สถานที่ประกอบการ (หมวด 6 ข้อ 26.2)

ส่งเร่ือง

ผู้ประกอบการ

ด าเนินการ

1

2

4

องค์ประกอบคณะท างานฯ
1.ปศุสัตว์จังหวัด (ประธาน)
2. สาธารณสุขจังหวัด/ผู้แทน
3. สหกรณ์จังหวัด/ผู้แทน
4. ท้องถิ่นจังหวัด/ผู้แทน
5. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด   
(เลขานุการ)

หมำยเหตุ : แต่งต้ังคณะท ำงำนใน
จังหวัดที่มีโรงงำนหรือสถำน
ประกอบกำรตั้งอยู่

3

แจ้ง

4

5



เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกลาง
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

ผู้ประกอบการรายเดิม ผู้ประกอบการรายใหม่ 

คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

จัดท าข้อเสนอ โดยด่วน

จัดหา

เห็นชอบ

ท าสัญญาช่ัวคราว

ยกเลิกสัญญาเกา่
อ.ส.ค.

ท าสัญญาใหม่

กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ยกเลิกสัญญา ผิดสัญญา อนุมัติให้ยกเลิกเข้าร่วมโครงการ (หมวด 6 ข้อ 28)

1

แจ้ง1

3

24

แจ้ง 5

6

6



กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมถูกตัดสิทธิ (หมวด 2 ข้อ 8.3 และหมวด 6 ข้อ 27,28)

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกลาง
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนม
เพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มพื้นท่ี

คณะท างานพิจารณาโทษ

อ.ส.ค.

6

แจ้ง

แจ้ง

แจ้ง

ผู้ประกอบการรายใหม่

10 วันพิจารณาโทษ

คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

ส านักตรวจสอบคุณภาพสนิค้า
ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์แจ้ง

จัดหา

ผู้ประกอบการรายเดิม

ส่งเรื่อง

จัดท าข้อเสนอ

แจ้ง

ท าสัญญาชั่วคราว

เห็นชอบ

ยกเลิกสัญญาเกา่ ท าสัญญาใหม่8

1 1

2
2

3

4

5

5

แจ้ง7 3

4

8





ขอบคุณครับ


