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คู่มือการปฎิบตัิงานกิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจ าปงีบประมาณ 2564 

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 

1. หลักการและเหตุผล 
   การปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
26 มีนาคม 2562 เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งลดความซ้้าซ้อนในเรื่องคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีอยู่เดิม โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการจะไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน มีอ้านาจหน้าที่หลักในการน้าเสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีด้าเนินงานโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพ้ืนที่ (5 กลุ่ม)      
มีอ้านาจหน้าที่หลักในการพิจารณาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และพิจารณาจัดสรร
สิทธิและพ้ืนที่จ้าหน่ายนมโรงเรียน และคณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ  
  ปีที่ผ่านพบว่าการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนท้าให้เกิดผลดี    
หลายประการ เช่น สามารถจัดส่งนมโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนได้อย่างรวดเร็วกว่าในปี ก่อนๆ โดยเฉพาะวันแรก             
ของการเปิดภาคเรียน  พบปัญหานมเสีย/นมขาดคุณภาพ น้อยลงมาก เนื่องจากมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพ้ืนที่ (5 กลุ่ม) และคณะท้างานระดับจังหวัด/อ้าเภอ ร่วมด้าเนินการ
ตรวจสอบ ติดตาม และก้ากับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้มีประสิทธิภารและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครการฯ นอกจากนี้ ยังมีคณะท้างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด และคณะท้างาน
ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับอ้าเภอ ซึ่งท้าหน้าที่ตรวจติดตามการด้าเนินงานโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งด้าเนินการตรวจสอบ นับปริมาณและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้านม 
ตั้งแต่ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบจนถึงที่โรงเรียน เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมก้ากับ
ดูแลโครงการฯให้โปร่งใสและเป็นธรรม 
  การด้าเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จ้าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ       
ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งมีการตรวจประเมินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน            
โดยมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน
โครงการฯเพ่ือให้การด้าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา            
นมบูด/เน่าเสีย รวมถึงการด้าเนินการต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม และป้องกันการทุจริตในโครงการฯ 
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1   นักเรียนทั่วประเทศได้ดื่มนมโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
 2.2   เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจ้าหน่ายน้้านมโคเข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนได้ 
 2.3   ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้รับสิทธิการจ้าหน่ายนมโรงเรียนอย่างเป็นธรรม 
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3. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ หน่วยงานสนับสนุน  

 3.1 ส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  
 3.2 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 3.3 ส้านักกฎหมาย 
 3.4 ส้านักงานปศุสัตว์เขต 9 เขต 
 3.5 ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด 

4. เป้าหมาย   

 4.1 การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ จ านวน      58  ครั้ง 

ล าดับ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน
เป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

1 การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 58 ครั้ง 
1.1 การประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและ

เยาวชน 
ส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์ 

10 ครั้ง 

1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลาง
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

ส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์ 

12 ครั้ง 

1.3 การประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภค
นมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

6 ครั้ง 

1.4 การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 
 

ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 6 ครั้ง 

1.5 การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 2 
 

ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา 

6 ครั้ง 

1.6 การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 3 

ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ขอนแก่น 

6 ครั้ง 

1.7 การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 4 

ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ 

6 ครั้ง 

1.8 การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 5 

ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 6 ครั้ง 
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 4.2 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จ านวน     2 ครั้ง 

ล าดับ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน
เป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

2 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

คณะท างานประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
(กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 

2 ครั้ง 

 4.3 การติดตามให้ค าแนะน าและการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนที่โรงเรียน จ านวน 8,325 โรงเรียน 

ล าดับ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน
เป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

3 การติดตามให้ค าแนะน าและการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนที่โรงเรียน 8,325 โรงเรียน 
 

พื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 
 

3.1  ส้านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 423 โรงเรียน 
3.2  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท 72 โรงเรียน 
3.3  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี 54 โรงเรียน 
3.4  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
144 

โรงเรียน 

3.5  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 99 โรงเรียน 
3.6  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 117 โรงเรียน 
3.7  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี 54 โรงเรียน 
3.8  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 63 โรงเรียน 
3.9  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 63 โรงเรียน 
 รวมพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 1 1,089 โรงเรียน 

 
พื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 

 
3.10  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 90 โรงเรียน 
3.11  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 99 โรงเรียน 
3.12  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี 99 โรงเรียน 
3.13  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 63 โรงเรียน 
3.14  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 36 โรงเรียน 
3.15  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี 63 โรงเรียน 
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ล าดับ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน
เป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

3.16  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  72 โรงเรียน 
3.17  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 81 โรงเรียน 
3.18  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ 54 โรงเรียน 

 รวมพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 2 657 โรงเรียน 
 

พื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 
 

3.19  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 144 โรงเรียน 
3.20  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 288 โรงเรียน 
3.21  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 207 โรงเรียน 
3.22  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 153 โรงเรียน 
3.23  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 81 โรงเรียน 
3.24  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 198 โรงเรียน 
3.25  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 225 โรงเรียน 
3.26  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ้านาจเจริญ 63 โรงเรียน 

 รวมพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 3 1,359 โรงเรียน 
 

พื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 
3.27  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ ์ 162 โรงเรียน 
3.28  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 234 โรงเรียน 
3.29  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 117 โรงเรียน 
3.30  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 126 โรงเรียน 
3.31  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 162 โรงเรียน 
3.32  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย 81 โรงเรียน 
3.33  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล้าภู 54 โรงเรียน 
3.34  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 180 โรงเรียน 
3.35  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ 72 โรงเรียน 
3.36  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 108 โรงเรียน 
3.37  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 63 โรงเรียน 
3.38  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 180 โรงเรียน 

 รวมพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 4 1,539 โรงเรียน 
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คู่มือการปฎิบตัิงานกิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจ าปงีบประมาณ 2564 

ล าดับ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน
เป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

 
พื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 

 
3.39  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 162 โรงเรียน 
3.40  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 225 โรงเรียน 
3.41  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 135 โรงเรียน 
3.42  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 81 โรงเรียน 
3.43  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเแพร่ 72 โรงเรียน 
3.44  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดล้าปาง 117 โรงเรียน 
3.45  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดล้าพูน 72 โรงเรียน 
3.46  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 63 โรงเรียน 

 รวมพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 5 927 โรงเรียน 
 

พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 
 

3.47  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดก้าแพงเพชร 99 โรงเรียน 
3.48  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 81 โรงเรียน 
3.49  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ 135 โรงเรียน 
3.50  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร 108 โรงเรียน 
3.51  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 81 โรงเรียน 
3.52  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ 99 โรงเรียน 
3.53  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 81 โรงเรียน 
3.54  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ 81 โรงเรียน 
3.55  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี 72 โรงเรียน 

 รวมพ้ืนทีป่ศุสตัว์เขต 6 837 โรงเรียน 
 

พื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 
 

3.56  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 117 โรงเรียน 
3.57  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 63 โรงเรียน 
3.58  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 72 โรงเรียน 
3.59  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 72 โรงเรียน 
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คู่มือการปฎิบตัิงานกิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจ าปงีบประมาณ 2564 

ล าดับ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน
เป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

3.60  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 90 โรงเรียน 
3.61  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 90 โรงเรียน 
3.62  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร 27 โรงเรียน 
3.63  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 27 โรงเรียน 

 รวมพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 7 558 โรงเรียน 
 

พื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 
 

3.64  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ 72 โรงเรียน 
3.65  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 72 โรงเรียน 
3.66  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวันครศรีธรรมราช 207 โรงเรียน 
3.67  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา 72 โรงเรียน 
3.68  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง 45 โรงเรียน 
3.69  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 171 โรงเรียน 
3.70  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 90 โรงเรียน 
3.71  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 99 โรงเรียน 
3.72  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 27 โรงเรียน 

 รวมพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 8 855 โรงเรียน 
 

พืน้ที่ปศุสัตว์เขต 9 
 

3.73  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 144 โรงเรียน 
3.74  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 63 โรงเรียน 
3.75  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี 108 โรงเรียน 
3.76  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 72 โรงเรียน 
3.77  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 117 โรงเรียน 

 รวมพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 9 504 โรงเรียน 

 

 

 

 

6 



 

คู่มือการปฎิบตัิงานกิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจ าปงีบประมาณ 2564 

5. งบประมาณ  

 งบประมาณ ทั้งสิ้น 5,698,700 บาท (ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

 5.1 ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

ล าดั
บ 

ประเภท-รายการ จ านวน (บาท) หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ) 518,500  
1.1 คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 244,000  
1.2 คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 183,000  
1.3 คณะอนุกรรมการรณรงค์บริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ 91,500  
2 ค่าใช้สอย (ค่ารับรองและพิธีการ) 93,600  

2.1 ค่าจัดประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 39,000  
2.2 ค่าจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 54,600  
 รวม 612,100  

 5.2 ส านักกฎหมาย 

ล าดั
บ 

ประเภท-รายการ จ านวน (บาท) หมายเหตุ 

1 ค่าใช้สอย (ค่ารับรองและพิธีการ) 15,600  
1.1 ค่าจัดประชุมคณะท้างานพิจารณาโทษ 15,600  
 รวม 15,600  

  
 5.3 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ล าดั
บ 

ประเภท-รายการ จ านวน (บาท) หมายเหตุ 

1 ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง) 192,000  
1.1 การติดตามการด้าเนินงานคณะท้างานตรวจประเมินผลโครงการ 192,000  
2 ค่าใช้สอย (ค่ารับรองและพิธีการ) 398,400  

2.1 ค่าจัดประชุมคณะท้างานประเมินผล 23,000  
2.2 ค่าเอกสารประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 375,400  
 รวม 590,400  
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  5.4 ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 9 เขต 

 

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564  กิจกรรม : อำหำรนมเพื่อเด็กและเยำวชน  ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต  

 

ประเภท - รำยกำร  
ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต รวมทั้งหมด 

(บำท) ปศข.1 ปศข.2 ปศข.3 ปศข.4 ปศข.5 ปศข.6 ปศข.7 ปศข.8 ปศข.9 
 รวมทั้งสิ้น   108,000 108,000 96,000 144,000 96,000 108,000 96,000 108,000 60,000 924,000 

2  งบด ำเนินงำน  108,000 108,000 96,000 144,000 96,000 108,000 96,000 108,000 60,000 924,000 

2.1 
 ค่ำตอบแทน ใช้สอย และ
วัสดุ  

108,000 108,000 96,000 144,000 96,000 108,000 96,000 108,000 60,000 924,000 

2.1.2  ค่ำใช้สอย (ระบุ)  108,000 108,000 96,000 144,000 96,000 108,000 96,000 108,000 60,000 924,000 

  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
และพาหนะ 108,000 108,000 96,000 144,000 96,000 108,000 96,000 108,000 60,000 924,000 
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  5.5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด 

 

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564  กิจกรรม : อำหำรนมเพื่อเด็กและเยำวชน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 1 

 ประเภท - รำยกำร  
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 1 

กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุรี อยุธยำ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง ปทุมธำนี รวมพื้นที่เขต 1 
 รวมทั้งสิ้น   80,900 17,700 14,500 30,700 22,600 346,900 14,500 16,100 16,100 560,000 

2  งบด ำเนินงำน  80,900 17,700 14,500 30,700 22,600 346,900 14,500 16,100 16,100 560,000 
2.1  ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  80,900 17,700 14,500 30,700 22,600 346,900 14,500 16,100 16,100 560,000 

2.1.1  ค่ำตอบแทน (ระบุ)  0 0 0 0 0 97,500 0 0 0 97,500 
    - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ            97,500       97,500 

2.1.2  ค่ำใช้สอย (ระบุ)  80,900 17,700 14,500 30,700 22,600 249,400 14,500 16,100 16,100 462,500 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ 76,200 13,000 9,800 26,000 17,900 61,100 9,800 11,400 11,400 236,600 
    - ค่าจ้างเหมาบริการ            150,000       150,000 
    - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 14,900 4,700 4,700 4,700 52,500 
    - ค่ารับรองและพิธีการ            23,400       23,400 
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งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564  กิจกรรม : อำหำรนมเพื่อเด็กและเยำวชน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 2 

ประเภท - รำยกำร  
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 2 

จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปรำกำร 
รวมพื้นที่
เขต 2 

 รวมทั้งสิ้น   20,900 22,600 22,600 16,100 11,200 16,100 17,700 19,300 14,500 161,000 
2  งบด ำเนินงำน  20,900 22,600 22,600 16,100 11,200 16,100 17,700 19,300 14,500 161,000 

2.1  ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  20,900 22,600 22,600 16,100 11,200 16,100 17,700 19,300 14,500 161,000 
2.1.1  ค่ำตอบแทน (ระบุ)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                    0 
2.1.2  ค่ำใช้สอย (ระบุ)  20,900 22,600 22,600 16,100 11,200 16,100 17,700 19,300 14,500 161,000 

   - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ 16,200 17,900 17,900 11,400 6,500 11,400 13,000 14,600 9,800 118,700 
    - ค่าจ้างเหมาบริการ                    0 
    - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 42,300 
    - ค่ารับรองและพิธีการ                    0 

 

 

 

 

 

 

 

11 



งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564  กิจกรรม : อำหำรนมเพื่อเด็กและเยำวชน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 3 

ประเภท - รำยกำร  
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 3 

ชัยภูมิ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลรำชธำนี อ ำนำจเจริญ รวมพื้นที่เขต 3 
 รวมทั้งสิ้น   30,700 393,700 42,000 32,300 19,300 40,400 45,200 16,100 619,700 

2  งบด ำเนินงำน  30,700 393,700 42,000 32,300 19,300 40,400 45,200 16,100 619,700 
2.1  ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  30,700 393,700 42,000 32,300 19,300 40,400 45,200 16,100 619,700 

2.1.1  ค่ำตอบแทน (ระบุ)  0 97,500 0 0 0 0 0 0 97,500 
    - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ    97,500             97,500 

2.1.2  ค่ำใช้สอย (ระบุ)  30,700 296,200 42,000 32,300 19,300 40,400 45,200 16,100 522,200 

   - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ 26,000 107,900 37,300 27,600 14,600 35,700 40,500 11,400 301,000 
    - ค่าจ้างเหมาบริการ    150,000             150,000 
    - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  4,700 14,900 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 47,800 
    - ค่ารับรองและพิธีการ    23,400             23,400 
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งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564  กิจกรรม : อำหำรนมเพื่อเด็กและเยำวชน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 4 

ประเภท - รำยกำร  

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 4 

กำฬสินธุ์ ขอนแก่น มหำสำรคำม เลย สกลนคร หนองคำย หนองบัวล ำภู อุดรธำนี บึงกำฬ นครพนม มุกดำหำร ร้อยเอ็ด 
รวม

พื้นที่เขต 
4 

 รวมทั้งสิ้น   33,900 384,000 25,800 27,400 33,900 19,300 14,500 37,100 17,700 24,200 16,100 37,100 671,000 
2  งบด ำเนินงำน  33,900 384,000 25,800 27,400 33,900 19,300 14,500 37,100 17,700 24,200 16,100 37,100 671,000 

2.1 
 ค่ำตอบแทน ใช้
สอย และวัสดุ  

33,900 384,000 25,800 27,400 33,900 19,300 14,500 37,100 17,700 24,200 16,100 37,100 671,000 

2.1.1 
 ค่ำตอบแทน 
(ระบุ)  

0 97,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,500 

  
  - ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ    97,500                     97,500 

2.1.2  ค่ำใช้สอย (ระบุ)  33,900 286,500 25,800 27,400 33,900 19,300 14,500 37,100 17,700 24,200 16,100 37,100 573,500 

  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พักและ
พาหนะ 29,200 98,200 21,100 22,700 29,200 14,600 9,800 32,400 13,000 19,500 11,400 32,400 333,500 

  
  - ค่าจ้างเหมา
บริการ    150,000                     150,000 

  
  - ค่าใช้จ่ายใน
การสัมมนาและ
ฝึกอบรม  4,700 14,900 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 66,600 

  
  - ค่ารับรองและ
พิธีการ    23,400                     23,400 
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งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564  กิจกรรม : อำหำรนมเพื่อเด็กและเยำวชน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 5 

ประเภท - รำยกำร  
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 5 

เชียงรำย เชียงใหม่ น่ำน พะเยำ แพร่ ล ำปำง ล ำพูน แม่ฮ่องสอน รวมพื้นที่เขต 5 
 รวมทั้งสิ้น   33,900 382,300 29,000 19,300 17,700 25,800 17,700 16,100 541,800 

2  งบด ำเนินงำน  33,900 382,300 29,000 19,300 17,700 25,800 17,700 16,100 541,800 
2.1  ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  33,900 382,300 29,000 19,300 17,700 25,800 17,700 16,100 541,800 

2.1.1  ค่ำตอบแทน (ระบุ)  0 97,500 0 0 0 0 0 0 97,500 
    - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ    97,500             97,500 

2.1.2  ค่ำใช้สอย (ระบุ)  33,900 284,800 29,000 19,300 17,700 25,800 17,700 16,100 444,300 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ 29,200 96,500 24,300 14,600 13,000 21,100 13,000 11,400 223,100 
    - ค่าจ้างเหมาบริการ    150,000             150,000 
    - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  4,700 14,900 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 47,800 
    - ค่ารับรองและพิธีการ    23,400             23,400 

 

 

 

 

 

14 



งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564  กิจกรรม : อำหำรนมเพื่อเด็กและเยำวชน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 6 

ประเภท - รำยกำร  
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 6 

ก ำแพงเพชร ตำก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธำนี 
รวมพื้นที่
เขต 6 

 รวมทั้งสิ้น   22,600 19,300 29,000 24,200 19,300 22,600 19,300 19,300 17,700 193,300 
2  งบด ำเนินงำน  22,600 19,300 29,000 24,200 19,300 22,600 19,300 19,300 17,700 193,300 

2.1  ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  22,600 19,300 29,000 24,200 19,300 22,600 19,300 19,300 17,700 193,300 
2.1.1  ค่ำตอบแทน (ระบุ)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                    0 
2.1.2  ค่ำใช้สอย (ระบุ)  22,600 19,300 29,000 24,200 19,300 22,600 19,300 19,300 17,700 193,300 

   - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ 17,900 14,600 24,300 19,500 14,600 17,900 14,600 14,600 13,000 151,000 
    - ค่าจ้างเหมาบริการ                    0 
    - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 42,300 
    - ค่ารับรองและพิธีการ                    0 
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งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564  กิจกรรม : อำหำรนมเพื่อเด็กและเยำวชน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 7 

ประเภท - รำยกำร  
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 7 

กำญจนบุรี นครปฐม ประจวบฯ เพชรบุรี รำชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสำคร สมุทรสงครำม 
รวมพื้นที่
เขต 7 

 รวมทั้งสิ้น   25,800 16,100 17,700 17,700 382,000 20,900 9,600 9,600 499,400 
2  งบด ำเนินงำน  25,800 16,100 17,700 17,700 382,000 20,900 9,600 9,600 499,400 

2.1  ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  25,800 16,100 17,700 17,700 382,000 20,900 9,600 9,600 499,400 
2.1.1  ค่ำตอบแทน (ระบุ)  0 0 0 0 97,500 0 0 0 97,500 

    - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ          97,500       97,500 
2.1.2  ค่ำใช้สอย (ระบุ)  25,800 16,100 17,700 17,700 284,500 20,900 9,600 9,600 401,900 

   - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ 21,100 11,400 13,000 13,000 96,200 16,200 4,900 4,900 180,700 
    - ค่าจ้างเหมาบริการ          150,000       150,000 
    - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  4,700 4,700 4,700 4,700 14,900 4,700 4,700 4,700 47,800 
    - ค่ารับรองและพิธีการ          23,400       23,400 
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งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564  กิจกรรม : อำหำรนมเพื่อเด็กและเยำวชน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 8 

ประเภท - รำยกำร  
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 8 

กระบี่ ชุมพร นครศรีฯ พังงำ ระนอง สุรำษฎร์ฯ ตรัง พัทลุง ภูเก็ต 
รวมพื้นที่
เขต 8 

 รวมทั้งสิ้น   17,700 17,700 42,000 17,700 12,800 35,500 20,900 22,600 9,600 196,500 
1  งบบุคลำกร  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2  งบด ำเนินงำน  17,700 17,700 42,000 17,700 12,800 35,500 20,900 22,600 9,600 196,500 

2.1  ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  17,700 17,700 42,000 17,700 12,800 35,500 20,900 22,600 9,600 196,500 
2.1.1  ค่ำตอบแทน (ระบุ)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                    0 
2.1.2  ค่ำใช้สอย (ระบุ)  17,700 17,700 42,000 17,700 12,800 35,500 20,900 22,600 9,600 196,500 

   - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ 13,000 13,000 37,300 13,000 8,100 30,800 16,200 17,900 4,900 154,200 
    - ค่าจ้างเหมาบริการ                    0 
    - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 42,300 
    - ค่ารับรองและพิธีการ                    0 
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งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564  กิจกรรม : อำหำรนมเพื่อเด็กและเยำวชน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 9 

ประเภท - รำยกำร  
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เขต 9 

สงขลำ สตูล ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส รวมพื้นที่เขต 9 
 รวมทั้งสิ้น   30,700 16,100 24,000 17,500 25,600 113,900 

2  งบด ำเนินงำน  30,700 16,100 24,000 17,500 25,600 113,900 
2.1  ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  30,700 16,100 24,000 17,500 25,600 113,900 

2.1.1  ค่ำตอบแทน (ระบุ)  0 0 0 0 0 0 
    - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ            0 

2.1.2  ค่ำใช้สอย (ระบุ)  30,700 16,100 24,000 17,500 25,600 113,900 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ 26,000 11,400 19,500 13,000 21,100 91,000 
    - ค่าจ้างเหมาบริการ            0 
    - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  4,700 4,700 4,500 4,500 4,500 22,900 
    - ค่ารับรองและพิธีการ            0 
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คู่มือการปฎิบตัิงานกิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจ าปงีบประมาณ 2564 
 

6. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน   

6.1 ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนด าเนินการประสานงาน วางแผน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน 
และเสนอของบประมาณกิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน มีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

6.1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 
(1) จัดเตรียมข้อมูลและรวบรวมข้อมูลการประชุม โดยประสานขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(2) จัดการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน  
(3) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน  
(4) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือให้ด าเนินการตามมติของที่ประชุม 
(5) รายงานผลการด าเนินงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation) 

6.1.2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน   
(1) จัดเตรียมข้อมูลและรวบรวมข้อมูลการประชุม โดยประสานขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
(2) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
(3) สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
(4) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือให้ด าเนินการตามมติของที่ประชุม 
(5) รายงานผลการด าเนินงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation) 

 
6.2 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 ในฐานะเลขานุการคณะท างานประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ด าเนินงานการจัดประชุมคณะท างานประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน มีแนวทางการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
       (1) ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
               (2) รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานต่างๆ  
               (3) สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
               (4) จัดท าเอกสารสรุปผลการประเมินการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและ
รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
               (5) รายงานผลการด าเนินงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation) 
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คู่มือการปฎิบตัิงานกิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจ าปงีบประมาณ 2564 
 

6.3 ส านักกฎหมาย 
 ในฐานะประธานและเลขานุการคณะท างานพิจารณาโทษด าเนินงานการจัดประชุมคณะท างาน
พิจารณาโทษ มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.    ให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 2.    จัดประชุมคณะท างานพิจารณาโทษ 

3.    สรุปรายงานการประชุมคณะท างานพิจารณาโทษ 
4.    แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ด าเนินการตามมติท่ีประชุม 
5.    แจ้งผลการพิจารณาโทษแก่คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

เพ่ือทราบ 
6.    สรุปผลการพิจารณาโทษผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมในแต่ละปีการศึกษา แก่คณะอนุกรรมการ

บริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพ่ือทราบ 
 
6.4 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี/ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา/ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ขอนแก่น/ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  
 ในฐานะอนุกรรมการและเลขาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน
ระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม) มีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
 6.4.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับ      
กลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม)  

 (1)  จัดเตรียมข้อมูลและรวบรวมข้อมูลการประชุม โดยประสานขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ          
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับกลุ่ม
พ้ืนที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (2)  จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับ
       กลุ่มพ้ืนที ่
 (3)  สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและ 
      เยาวชนระดับกลุ่มพื้นที่  

 (4)  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือให้ด าเนินการตามมติของ        
      ทีป่ระชุม 
(5)  รายงานผลการด าเนินงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation) 

6.4.2   ติดตามการด าเนินงานของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน ภายในกลุ่มพื้นที่ 

(1)  ก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ 
(2) ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
นมในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่  
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(3) สรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ในแต่ละกลุ่มพ้ืนที ่

6.4.3 จัดการอบรมหลักสูตรแนวทางการแก้ปัญหาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน               
ปีละ 2 ครั้ง 

(1) จัดอบรมแนวทางการแก้ปัญหาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนแก่ เจ้าหน้าที่
ส านักงานปศุสัตว์เขต , เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   

(2) สรุปผลการจัดอบรมหลักสูตรแนวทางการแก้ปัญหาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

 

6.5 ส านักงานปศุสัตว์เขต 
1. วางแผนการก ากับติดตาม การด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของส านักงานปศุ

สัตว์จังหวัดในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
2.   ด าเนินการ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของส านักงานปศุ

สัตว์จังหวัดในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
3.   สนับสนุนการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด                 

ในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
4. สรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในแต่ละพ้ืนที่ที่

รับผิดชอบต่อกรมปศุสัตว์ 

 

6.6 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด (77 จังหวัด) 

6.6.1 การตรวจสอบติดตามคุณภาพนมโรงเรียนที่โรงเรียน 
(1) วางแผน ติดตาม ก ากับ ดูแล คุณภาพนมโรงเรียนที่โรงเรียน ในด้านการขนส่ง การเก็บ
รักษา และการดื่มนมโรงเรียน การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนใน      
เขตพ้ืนที่จังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน  
(2) ด าเนินการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือ
เด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
(3) สรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และรายงาน
ต่อประธานคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
(4) ติดตามให้ค าแนะน าและการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนที่โรงเรียน และรายงานผลการ
ด าเนินงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation) 
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6.6.2 อบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน           
ระดับจังหวัด  ปีละ 2 ครั้ง 

(1) จัดการอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ระดับจังหวัด ให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด , เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
อ าเภอ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) สรุปผลการจัดอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนระดับจังหวัด 
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หลักสูตร : การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัด 
ผู้จัดอบรม  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด (77 จังหวัด) 

กลุ่มเป้าหมาย :  
 1. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด 
 2. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอ และ 
 3. เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
จ านวน (ต่อรุ่น) :  

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนผู้เข้าอบรม  
(คนต่อรุ่น) 

 พื้นที่ปศุสัตว์เขต 1  
1 ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 18 
2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชัยนำท 18 
3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี 18 
4 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 18 
5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 18 
6 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 18 
7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี 18 
8 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอ่ำงทอง 18 
9 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนี 18 
 พื้นที่ปศุสัตว์เขต 2  

10 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 18 
11 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำ 18 
12 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี 18 
13 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรำด 18 
14 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครนำยก 18 
15 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบุรี 18 
16 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดระยอง  18 
17 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 18 
18 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปรำกำร 18 
 พื้นที่ปศุสัตว์เขต 3  

19 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 18 
20 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ 18 
21 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 18 
22 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 18 
23 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 18 
24 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 18 
25 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุบลรำชธำนี 18 
26 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 
18 

23 



คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนผู้เข้าอบรม  
(คนต่อรุ่น) 

 พื้นที่ปศุสัตว์เขต 4  
27 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำฬสินธุ์ 18 
28 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 18 
29 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดมหำสำรคำม 18 
30 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเลย 18 
21 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 18 
32 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดหนองคำย 18 
33 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล ำภู 18 
34 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธำนี 18 
35 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดบึงกำฬ 18 
36 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 18 
37 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดมุกดำหำร 18 
38 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 18 
 พื้นที่ปศุสัตว์เขต 5  

39 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงรำย 18 
40 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 18 
41 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดน่ำน 18 
42 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพะเยำ 18 
43 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเแพร่ 18 
44 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำปำง 18 
45 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำพูน 18 
46 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 18 
 พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6  

47 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดก ำแพงเพชร 18 
48 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก 18 
49 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ 18 
50 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร 18 
51 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 18 
52 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ 18 
53 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 18 
54 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ 18 
55 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธำนี 18 
 พื้นที่ปศุสัตว์เขต 7  

56 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี 18 
57 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 18 
58 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18 
59 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 18 
60 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดรำชบุรี 18 
61 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 18 
62 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสำคร 18 
63 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครำม 18 
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ล าดับ หน่วยงาน จ านวนผู้เข้าอบรม  
(คนต่อรุ่น) 

 พื้นที่ปศุสัตว์เขต 8  
64 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ 18 
65 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 18 
66 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวันครศรีธรรมรำช 18 
67 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพังงำ 18 
68 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดระนอง 18 
69 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 18 
70 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรัง 18 
71 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 18 
72 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 18 
 พื้นที่ปศุสัตว์เขต 9  

73 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสงขลำ 18 
74 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสตูล 18 
75 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปัตตำนี 17 
76 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ 17 
77 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนรำธิวำส 17 
 รวมทั้งสิ้น 1,383 

 
เนื้อหา 

1. โครงกำรอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
1.1 วัตถุประสงค์ของโครงกำรอำหำรเสริม(นม) โรงเรียน  
1.2 กำรด ำเนินงำนของโครงกำรอำหำรเสริม(นม) โรงเรียน 

2. บทบำทและหน้ำที่คณะท ำงำนระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอ 
3. แนวทำงกำรด ำเนินงำนเมื่อพบปัญหำนมโรงเรียน 

ก าหนดการจัดอบรม (2 ครั้งต่อปี) 
 รุ่นที่ 1 ระหว่ำงเดือนตุลำคมถึงเดือนมีนำคม ระยะเวลำ 1 วัน (ส ำหรับภำคเรียนที่ 2/2563) 
 รุ่นที่ 2 ระหว่ำงเดือนเมษำยนถึงกันยำยน ระยะเวลำ 1 วัน  (ส ำหรับภำคเรียนที่ 1/2564)  
  
งบประมาณ 

- ค่ำอำหำร คนละ 80 บำท/คน/มื้อ (1 มื้อ/วัน) 
 - ค่ำอำหำรว่ำง คนละ 25 บำท/คน/มื้อ ( 2 มื้อ/วัน) 
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คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 

หลักสูตร : แนวทางการแก้ปัญหาโครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียน 

ผู้จัดอบรม :   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 
  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ 
  ส ำนักงำนปศสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดรำชบุรี 

กลุ่มเป้าหมาย : จ ำนวน 22 คนต่อกลุ่มพ้ืนที่ 
 1. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 
 2. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด และ 
 3. เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
เนื้อหา 

1. ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ โครงกำรอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
2. แนวทำงกำรด ำเนินงำนเมื่อพบปัญหำนมโรงเรียน 

ก าหนดการจัดอบรม (2 ครั้งต่อปี)  

รุ่นที่ 1 ระหว่ำงเดือนตุลำคมถึงเดือนมีนำคม ระยะเวลำ 1 วัน (ส ำหรับภำคเรียนที่ 2/2563) 
 รุ่นที่ 2 ระหว่ำงเดือนเมษำยนถึงกันยำยน ระยะเวลำ 1 วัน  (ส ำหรับภำคเรียนที่ 1/2564)  
  

งบประมาณ 
 - ค่ำอำหำร คนละ 80 บำท/คน/มื้อ (1 มื้อ/วัน) 
 - ค่ำอำหำรว่ำง คนละ 25 บำท/คน/มื้อ ( 2 มื้อ/วัน) 
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คู่มือการปฎิบตัิงานกิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจ าปงีบประมาณ 2564 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน  

(E-Operation) 

27 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง จำแนกเป็นรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

RPT 503 1 /

11/24/20 9:00:27

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
จากเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมรอง : 30341 : อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
หน่วยนับ เป้าหมายรหัสแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง กสส. รวม ร้อยละ

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 6402
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 64022

กิจกรรมหลัก อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 3034
ครั้ง 2.00การประเมินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 102

พิมพ์โดย U01300 null หน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

1
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง จำแนกเป็นรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

RPT 503 1 /

11/24/20 8:07:42

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
จากเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมรอง : 30341 : อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
หน่วยนับ เป้าหมายรหัสแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง กทม. ชน. นบ. ปท. อย. ลบ. สบ. สห. อท. รวม ร้อยละ

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 6402
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 64022

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 1,089.00 0.00 0.00

กิจกรรมหลัก อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 3034
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 1,089.00 0.00 0.00
ครั้ง 0.006.00 0.00การประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 101

โรงเรียน 0.001,089.00 0.00การตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน 103

พิมพ์โดย U01300 null หน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

1
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง จำแนกเป็นรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

RPT 503 1 /

11/24/20 8:11:01

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
จากเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมรอง : 30341 : อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
หน่วยนับ เป้าหมายรหัสแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง จบ. ฉช. ชบ. ตร. นย. ปจ. รย. สป. สก. รวม ร้อยละ

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 6402
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 64022

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 657.00

กิจกรรมหลัก อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 3034
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 657.00
ครั้งการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 101

โรงเรียน 657.00การตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน 103

พิมพ์โดย U01300 null หน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

1
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง จำแนกเป็นรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

RPT 503 1 /

11/24/20 8:20:12

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
จากเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมรอง : 30341 : อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
หน่วยนับ เป้าหมายรหัสแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง ชย. นม. บร. ยส. ศก. สร. อบ. อจ. รวม ร้อยละ

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 6402
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 64022

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 1,359.00

กิจกรรมหลัก อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 3034
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 1,359.00
ครั้ง 6.00การประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 101

โรงเรียน 1,359.00การตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน 103

พิมพ์โดย U01300 null หน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

1
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง จำแนกเป็นรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

RPT 503 1 /

11/24/20 8:24:43

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
จากเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมรอง : 30341 : อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
หน่วยนับ เป้าหมายรหัสแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง กส. ขก. นพ. มค. มห. ลย. สน. นค. นภ. อด. บก. รอ. รวม ร้อยละ

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 6402
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 64022

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 1,539.00 0.00 0.00

กิจกรรมหลัก อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 3034
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 1,539.00 0.00 0.00
ครั้ง 0.006.00 0.00การประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 101

โรงเรียน 0.001,539.00 0.00การตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน 103

พิมพ์โดย U01300 null หน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

1
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง จำแนกเป็นรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

RPT 503 1 /

11/24/20 8:24:52

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
จากเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมรอง : 30341 : อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
หน่วยนับ เป้าหมายรหัสแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง ชร. ชม. นน. พย. พร. มส. ลป. ลพ. รวม ร้อยละ

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 6402
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 64022

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 927.00

กิจกรรมหลัก อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 3034
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 927.00
ครั้ง 6.00การประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 101

โรงเรียน 927.00การตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน 103

พิมพ์โดย U01300 null หน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

1
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง จำแนกเป็นรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

RPT 503 1 /

11/24/20 8:46:44

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
จากเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมรอง : 30341 : อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
หน่วยนับ เป้าหมายรหัสแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง กพ. ตก. นว. พจ. พล. พช. สท. อต. อน. รวม ร้อยละ

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 6402
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 64022

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 837.00 0.00 0.00

กิจกรรมหลัก อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 3034
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 837.00 0.00 0.00
ครั้ง 0.00 0.00การประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 101

โรงเรียน 0.00837.00 0.00การตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน 103

พิมพ์โดย U01300 null หน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

1
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง จำแนกเป็นรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

RPT 503 1 /

11/24/20 8:33:51

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
จากเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมรอง : 30341 : อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
หน่วยนับ เป้าหมายรหัสแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง กจ. นฐ. ปข. พบ. รบ. สส. สค. สพ. รวม ร้อยละ

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 6402
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 64022

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 558.00

กิจกรรมหลัก อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 3034
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 558.00
ครั้ง 6.00การประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 101

โรงเรียน 558.00การตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน 103

พิมพ์โดย U01300 null หน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

1
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง จำแนกเป็นรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

RPT 503 1 /

11/24/20 8:58:41

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
จากเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมรอง : 30341 : อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
หน่วยนับ เป้าหมายรหัสแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง กบ. ชพ. นศ. พง. ภก. รน. สฎ. ตร. พท. รวม ร้อยละ

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 6402
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 64022

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 855.00

กิจกรรมหลัก อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 3034
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 855.00
ครั้งการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 101

โรงเรียน 855.00การตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน 103

พิมพ์โดย U01300 null หน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

1
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง จำแนกเป็นรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

RPT 503 1 /

11/24/20 8:47:01

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
จากเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมรอง : 30341 : อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
หน่วยนับ เป้าหมายรหัสแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง นธ. ปน. ยล. สข. สต. รวม ร้อยละ

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 6402
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 64022

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 504.00

กิจกรรมหลัก อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 3034
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน โรงเรียน 504.00
ครั้งการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 101

โรงเรียน 504.00การตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน 103

พิมพ์โดย U01300 null หน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

1
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คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “แนวทางการแก้ปัญหาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน” 

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

1. หลักการและเหตุผล 

        การปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
26 มีนาคม 2562 เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน และมีคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย 
คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนม
เพ่ือเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพ้ืนที่ (5 กลุ่ม) และคณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุก
ระดับ  

  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพ้ืนที่ (5 กลุ่ม) ท า
หน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ก ากับ ดูแลการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในแต่ละพ้ืนที่ ท าให้สามารถ
ทราบปัญหา/ อุปสรรคการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในแต่ละพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมี
ความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม โรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และด าเนินการจัดสรรสิทธิและพ้ืนที่การจ าหน่ายนมโรงเรียน ตามประกาศคณะกรรมการ
อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งปีที่ผ่าน
พบว่าการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนท าให้เกิดผลดีหลายประการ เช่น  พบปัญหา
นมเสีย/นมขาดคุณภาพ น้อยลงมาก การด าเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่างๆ ในทุกภาคส่วน เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดปัญหา นมบูด/เน่าเสีย  

  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงจ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาของโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ได้เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ  นักเรียนทั่วประเทศได้ดื่มนมที่มี
คุณภาพ ลดปัญหานมบูด/เน่าเสีย  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจ าหน่ายน้ านมโคเข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนได้และ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้รับสิทธิการจ าหน่ายนมโรงเรียนอย่างเป็นธรรม 
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คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 2. วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน 
   2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
         3.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 
   3.2 เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และ 
   3.3 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง           

 4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
    เป็นภาคทฤษฏี มีการบรรยายความรู้ ตอบข้อซักถาม และท าแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม 
5. ระยะเวลาการด าเนินการและสถานที่สัมมนา 
  5.1   รุน่ที่ 1 ระหว่างเดือนตลุาคมถึงเดือนมีนาคม ระยะเวลา 1 วัน (ส าหรับภาคเรียนที่ 2/2563) 

สถานที่จัดการฝึกอบรม : ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
        5.2  รุน่ที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน ระยะเวลา 1 วัน  (ส าหรับภาคเรียนที่ 1/2564)  
  สถานที่จัดการฝึกอบรม : ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

6. งบประมาณด าเนินการ 
      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 
   - ค่าอาหาร คนละ 80 บาท/คน/มื้อ (1 มื้อ/วัน) 
   - ค่าอาหารว่าง คนละ 25 บาท/คน/มื้อ ( 2 มื้อ/วัน)  
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. รายละเอียดเนื้อหา 

 7.1 หัวข้อ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :    เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 รายละเอียด 1.วัตถุประสงค์ของโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน  
    2. การด าเนินงานของโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน  
 วิธีการอบรม :                 บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point ผ่านเครื่องฉาย LCD 
  การประเมินผล :              แบบสอบถามประเมินความรู้  

7.2 หัวข้ อ  ปัญหาและแนวทางการแก้ ไขปัญหา  โครงการอาหาร เสริ ม  (นม)  โ ร ง เ รี ยน 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้:      เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

   โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

 รายละเอียด :                  บทบาทและหน้าที่คณะท างานระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  
  วิธีการอบรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point ผ่านเครื่องฉาย LCD 

 การประเมินผล :               แบบสอบถามประเมินความรู้      
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คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 7.3 หัวข้อ แนวทางการด าเนินงานเมื่อพบปัญหานมโรงเรียน  
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้:      เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานเมื่อพบปัญหานมโรงเรียน 
 รายละเอียด :     แนวทางการด าเนินงานเมื่อพบปัญหานมโรงเรียน 

  วิธีการอบรม :                  บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point  
 การประเมินผล :               แบบสอบถามประเมินความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับ        
 
           

 8. วิทยากร 
     

 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
  ส านักงานปศสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
    

10. คณะท างาน 
11. ที่ปรึกษาโครงการ 

 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        12.1 เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน 
   12.2 เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
  ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 

             (.................................) 
    ต าแหน่ง......................................... 

  ลงชื่อ....................................................เห็นชอบโครงการ 
              (.................................) 
            ต าแหน่ง......................................... 

 
                                         ลงชื่อ..................................................................   ผู้อนมุัติโครงการ  

                                                                     (.................................) 

                                                            ต าแหน่ง......................................... 
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คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวดั” 

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

1. หลักการและเหตุผล 

        การปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
26 มีนาคม 2562 เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน และมีคณะอนุกรร มการ ประกอบด้วย 
คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน มีอ านาจหน้าที่หลักในการน าเสนอ (ร่าง) 
หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือ
เด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพ้ืนที่ (5 กลุ่ม) มีอ านาจหน้าที่หลักในการพิจารณาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน และพิจารณาจัดสรรสิทธิและพ้ืนที่จ าหน่ายนมโรงเรียน และคณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภค
นมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ  

  ปีที่ผ่านพบว่าการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนท าให้เกิดผลดี    
หลายประการ เช่น สามารถจัดส่งนมโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนได้อย่างรวดเร็วกว่าในปี ก่อนๆ โดยเฉพาะวันแรก             
ของการเปิดภาคเรียน  พบปัญหานมเสีย/นมขาดคุณภาพ น้อยลงมาก เนื่องจากมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพ้ืนที่ (5 กลุ่ม) และมีคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัด และคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ ซึ่งท าหน้าที่
ตรวจติดตามการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งด าเนินการตรวจสอบ            
นับปริมาณและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ านม ตั้งแต่ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบจนถึงที่โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่
มีคุณภาพ นอกจากนี้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นภารกิจส าคัญที่ต้องปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล             
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นภารกิจใหม่ที่กรมปศุสัตว์ยังไม่เคยด าเนินการมาก่อน เช่น            
การตรวจสอบติดตามการส่งนมโรงเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนกว่า 50,000 โรงเรียนทั่วประเทศ  
และยังมีภารกิจส าคัญในการติดตาม ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือติดตามก ากับดูแลปัญหานมโรงเรียน ตั้งแต่คุณภาพ
น้ านมดิบ จนถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนอีกด้วย 

  การด าเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ       
ในทุกภาคส่วน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติในระดังจังหวัดและระดับอ าเภอจ าเป็นจะต้องมีความเข้าใจในการด าเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดปัญหา นมบูด/เน่าเสีย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ นักเรียนทั่วประเทศได้ดื่มนม
โรงเรียนที่มีคุณภาพ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจ าหน่ายน้ านมโคเข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนได้  และผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมได้รับสิทธิการจ าหน่ายนมโรงเรียนอย่างเป็นธรรม 
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 2. วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
   2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
         3.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
  3.2 เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และ 
   3.3 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง           

 4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
    เป็นภาคทฤษฏี มีการบรรยายความรู้ ตอบข้อซักถาม และท าแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม 
5. ระยะเวลาการด าเนินการและสถานที่สัมมนา 
  5.1   รุน่ที่ 1 ระหว่างเดือนตลุาคมถึงเดือนมีนาคม ระยะเวลา 1 วัน (ส าหรับภาคเรียนที่ 2/2563) 

สถานที่จัดการฝึกอบรม : ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
        5.2  รุน่ที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน ระยะเวลา 1 วัน  (ส าหรับภาคเรียนที่ 1/2564)  
  สถานที่จัดการฝึกอบรม : ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

6. งบประมาณด าเนินการ 
      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 
   - ค่าอาหาร คนละ 80 บาท/คน/มื้อ (1 มื้อ/วัน) 
   - ค่าอาหารว่าง คนละ 25 บาท/คน/มื้อ ( 2 มื้อ/วัน)  
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. รายละเอียดเนื้อหา 

 7.1 หัวข้อ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :    เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 รายละเอียด 1.วัตถุประสงค์ของโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน  
    2. การด าเนินงานของโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน  
 วิธีการอบรม :                 บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point ผ่านเครื่องฉาย LCD 
  การประเมินผล :              แบบสอบถามประเมินความรู้  

7.2 หัวข้อ บทบาทและหน้าที่คณะท างานระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้:      เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่คณะท างาน 

   ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  
 รายละเอียด :                  บทบาทและหน้าที่คณะท างานระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  
  วิธีการอบรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point ผ่านเครื่องฉาย LCD 

 การประเมินผล :               แบบสอบถามประเมินความรู้      
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 7.3 หัวข้อ แนวทางการด าเนินงานเมื่อพบปัญหานมโรงเรียน  
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้:      เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานเมื่อพบปัญหานมโรงเรียน 
 รายละเอียด :     แนวทางการด าเนินงานเมื่อพบปัญหานมโรงเรียน 

  วิธีการอบรม :                  บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point  
 การประเมินผล :               แบบสอบถามประเมินความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับ        
 
           

 8. วิทยากร 
     

 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด 
    

10. คณะท างาน 
11. ที่ปรึกษาโครงการ 

 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        12.1 เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
   12.2 เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
  ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 

             (.................................) 
    ต าแหน่ง......................................... 

  ลงชื่อ....................................................เห็นชอบโครงการ 
              (.................................) 
            ต าแหน่ง......................................... 

 
                                         ลงชื่อ..................................................................   ผู้อนมุัติโครงการ  

                                                                     (.................................) 

                                                            ต าแหน่ง......................................... 
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