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บทสรุปผู้บริหาร 
การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน             

ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 รายงานการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ภาคเรียน    
ที่ ๑/๒๕๕๙ และภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๙ จัดท าขึ้นโดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล          
การด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามค าสั่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม         
ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน ที่ให้ด าเนินการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม ) โรงเรียน    
เป็นระยะ เพื่อจัดท ารายงานผลการประเมิน ให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
กรมบัญชีกลางทราบ ตามความถี่และก าหนดการที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ก าหนด
 คณะท างานด้านการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน      
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
โดยตรวจสอบใน ๓ วัตถุประสงค์ ตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการฯ ก าหนด คือ 

๑. การตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ และ ๒/๒๕๕๙ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การประเมินผลความพึงพอใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค 

๓. การประเมินผลสัมฤทธิ์และข้อควรปรับปรุงของการด าเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 

 ตารางสรุปผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบประเมินผลทั้ง ๒ ภาคเรียนของปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ระดับ หน่วยงาน บทบาท จ านวนที่ท าการประเมิน 
ต้นทาง ฟาร์มโคนม เกษตรกรฟาร์มโคนมที่ส่งน้ านมโคดิบ

เข้าสู่ระบบนมโรงเรียน 
 เกษตรกรโคนม ๑,๐๐๖ 
ราย  

ก ล า ง
ทาง 

ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ผู้รวบรวมน้ านมดิบจากเกษตรกร 
ทั้งรายที่เข้าและไม่เข้าร่วมโครงการฯ 

ศูนย์เข้าร่วม ๖๙ ศูนย ์
ศูนย์ไม่เข้าร่วม ๓๕ ศูนย ์

โรงงานแปรรูป ผู้ประกอบการที่ผลิตนมโรงเรียน 
ทั้งรายที่เข้าและไม่เข้าร่วมโครงการฯ 

โรงงานเข้าร่วม ๗๕ แห่ง 
โรงงานไม่เข้าร่วม ๑๔ แห่ง 

อ.ส.ค. ผู้ก ากับดูแลโครงการฯ ปี ๕๙ เข้าประเมิน อ.ส.ค. ๒ ครั้ง 
ป ล า ย
ทาง 

หน่วยงานจัดซื้อนมโรงเรียน ผู้ท าสัญญาและตรวจรับนมให้
โรงเรียน (อปท./โรงเรียนเอกชน) 

อปท. ๑,๔๕๖ แห่ง 
โรงเรียนเอกชน ๗๙ แห่ง 

ครู/อาจารย์ ผู้ตรวจนับนมโรงเรียนที่โรงเรียน รวม ๓,๕๖๐ โรงเรียน 
นักเรียน ผู้บริโภคนมโรงเรียน นักเรียน ๑๒,๒๘๒ คน 
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลการบริโภคในช่วงปิดเทอม ผู้ปกครอง ๘,๐๔๒ คน 

 
วิธีการตรวจสอบประเมินผล 
 ด าเนินการระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีการประชุม
ของคณะอนุกรรมการฯ ๖ ครั้ง และการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 



ข 

 
การตรวจสอบและประเมินผล อ.ส.ค. 
คณะท างานฯ ได้เข้าตรวจสอบ อ.ส.ค. ๒ ครั้ง โดยใช้ Checklist ตามรูปแบบที่คณะอนุกรรมการฯ 

ก าหนด ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ตามมติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เพ่ือให้หา

ข้อมูลเพิ่มเติม 
    ๔๗ การเผยแพร่และรวบรวมแบบสอบถามออนไลน์ 

คณะท างานฯ ได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และรวบรวมในวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ ในรูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน ๑๑ ฉบับ ไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือขอข้อมูลในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม TOR ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุปของการตรวจสอบและประเมินผลปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ภาพรวมของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยส่วนใหญ่พบว่าผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่มีการด าเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ และ ๒/๒๕๕๙ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับเกษตรกรโคนม ศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ โรงงานแปรรูป หน่วยงานจัดซื้อนมโรงเรียน ครู/อาจารย์ โรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง         
มีความพึงพอใจในโครงการฯ และการด าเนินการของโครงการฯ  

ระดับต้นทาง 
ฟาร์มเกษตรกรโคนมที่ส่งน้ านมดิบเข้าศูนย์รวบรวมน้ านมดิบแล้วส่งต่อไปยังโรงงานแปรรูปที่เข้า

โครงการนมโรงเรียน ผลจากแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ มาก เนื่องจากเป็นการช่วยสนับสนุนกิจการ    
โคนมของเกษตรไทย และท าให้ขายน้ านมดิบได้ตลอด  

อย่างไรก็ตามทัศนคติของเกษตรกรบางส่วนยังคิดว่าการก าหนดค่าคุณภาพน้ านมตามหลักเกณฑ์ฯ
นั้น สูงกว่าที่ตนเองจะสามารถท าได้ แต่พบว่าคุณภาพของน้ านมดิบในโครงการฯ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น     
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เกษตรกรมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง โดยต้องการความช่วยเหลือ อาทิเช่น 
การฝึกอบรม การเพ่ิมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ แหล่งเงินกู้เพ่ือปรับปรุงฟาร์ม เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า
โครงการนมโรงเรียนมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ฟาร์มโคนมมีการพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพ่ิมขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด  

ระดับกลางทาง 
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานตนเองขึ้นจากเดิม โดย  

ในปี ๒๕๕๙ ศูนย์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๑๒๕ แห่ง ได้รับการรับรอง GMP ร้อยละ ๑๐๐ แล้ว    
อย่างไรก็ตาม  มีข้อเสนอแนะในมาตรฐานของห้องปฏิบัติการของโรงงานแปรรูปที่ตรวจเพ่ือตัดสินราคา
น้ านมดิบมีความแตกต่างกัน จึงขอให้มีการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการของโรงงานแปรรูปโดยหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ รวมถึงทบทวนการตั้งเกณฑ์คุณภาพน้ านมดิบ 

ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯ ระดับ มาก เนื่องจากท าให้มี
ตลาดที่มั่นคงในการส่งน้ านมดิบจ าหน่าย 

โรงงานแปรรูป 
จากการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ผลิต เพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขโดยมีความถี่ ๑ ครั้งต่อเดือน ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าในภาคเรียน     



ค 
 

ที่ ๑/๒๕๕๙ และภาคเรียนที่ ๒/๒ค๕๙ พบผลิตภัณฑ์ส่วนน้อยที่มีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งปัญหามีทั้ง     
ในด้านคุณค่าโภชนาการและเชื้อจุลินทรีย์  โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมแล้ว 
 ทั้งนี้ จากแบบสอบถามของโรงงานแปรรูป ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯ 
ระดับ มาก เนื่องจากท าให้มีตลาดในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม 

การขนส่ง 
การขนส่งนมพาสเจอร์ไรส์ มีการใช้รถห้องเย็นถูกต้องตามหลักเกณฑ์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนๆ แต่ยังพบ

ปัญหาด้านคุณภาพของการขนส่ง เนื่องจากผู้ขนส่งบางส่วนไม่ทราบถึงวิธีการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ฯ ท าให้พบปัญหา อาทิเช่น เคยพบบรรจุภัณฑ์ช ารุด อุณหภูมิน้ านมเกิน ๘ องศาเซลเซียส และ            
การเสื่อมสภาพของนมโรงเรียนขณะตรวจนับ รวมถึงเวลาการจัดส่งที่ไม่แน่นอน ซึ่งผู้ประกอบการต้อง
ควบคุมการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ เพ่ือรักษาคุณภาพนมโรงเรียนให้ดีจนถึงมือเด็กนักเรียน 

ระดับปลายทาง 
หน่วยงานจัดซื้อนมโรงเรียน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเอกชน) 
บางส่วนพบประเด็นของระยะเวลาในการเข้าท าสัญญาของผู้ประกอบการล่าช้า ส่งผลให้นักเรียน

ได้รับนมล่าช้า ไม่ทันวันเปิดภาคเรียน และพบข้อสังเกตของการจัดสรรพ้ืนที่จ าหน่ายของโรงงานแปรรูป   
บางแห่งที่ต้องท าการขนส่งข้ามพ้ืนที่ไปยังโรงเรียนที่ห่างไกลและกระจายภายในจังหวัดเดียวกันหลายพ้ืนที่ 
ท าให้เป็นปัญหาต่อการวางแผนการจัดส่งนมเพ่ือรักษาคุณภาพของนม จึงควรพิจารณาความเหมาะสม      
ให้ถี่ถ้วน 

โรงเรียน 
พบปัญหาผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เกี่ยวกับ   

การส่งมอบนมโรงเรียน ได้แก่ การไม่มีก าหนดเวลาส่งที่แน่นอน การส่งนอกเวลาราชการ การเปลี่ยนแปลง
วันส่งไม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งปัญหาคุณภาพน้ านม (อุณหภูมิ / กลิ่น สี รส ที่เปลี่ยนแปลง) 
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีปัญหาขาดอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในขณะการตรวจสอบคุณภาพและการจัดเก็บนมพาสเจอร์
ไรส์ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ ถังแช่เย็น จ านวนน้ าแข็งไม่เพียงพอ เป็นต้น 

ส าหรับความพึงพอใจของนักเรียน พบว่านักเรียนชอบดื่มนมโรงเรียนในระดับ มากที่สุด และยังมี
ทัศนคติที่ดีต่อการดื่มนมโรงเรียนโดยคิดว่าดื่มนมโรงเรียนแล้วมีประโยชน์  แต่ยังมีนักเรียนส่วนน้อย          
ให้ข้อคิดเห็นว่าเคยพบว่านมโรงเรียนมีคุณภาพผิดปกติไปขณะได้รับแจก จึงควรมีการก ากับดูแลคุณภาพนม
โรงเรียนขณะขนส่งและจัดเก็บให้ดีเพื่อให้นมโรงเรียนคงคุณภาพไว้จนถึงมือนักเรียน 

ประเด็นนักเรียนได้ดื่มนมครบถ้วน ๑๓๐ วัน ต่อภาคเรียน ตามหลักเกณฑ์ฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผล
จากการสอบถามครู/อาจารย์ พบว่า มีส่วนน้อยมากที่ปริมาณนมที่ได้รับจากผู้ประกอบการไม่ครบ ๑๓๐ วัน 
ส่วนผลจากนักเรียน ยังพบว่านักเรียนบางส่วนได้ดื่มนมไม่ครบ ๑๓๐ และผู้ปกครองบางส่วนแจ้งว่าได้รับนม 
ยู.เอช.ที.ไม่ครบ ๓๐ วันตอนปิดภาคเรียน ทั้งนี้ ควรสืบหาข้อเท็จจริงของปัจจัยที่ท าให้นักเรียนบางส่วนไม่ได้
ดื่มนมครบ ๑๓๐ วัน  

จากแบบสอบถามครู/อาจารย์ เกี่ยวกับคุณภาพนมที่ตรวจรับ พบความผิดปกติของคุณภาพนมพาส
เจอร์ไรส์และนม ยู.เอช.ที. ลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้า เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ควรมีการตรวจสอบ
คุณภาพนมโรงเรียนที่ปลายทางทางห้องปฏิบัติการโดยการสุ่มตัวอย่างให้เป็นตัวแทนต่อไป 

ส่วนการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ในฐานะผู้ได้รับสิทธิพิเศษในการจ าหน่ายนมโรงเรียนตามโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ถือว่า สามารถด าเนินงานในระดับที่เป็นที่น่าพอใจของผู้มี



ง 
 
ส่วนเกี่ยวข้อง จากการเข้าตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการด าเนินงานของ อ.ส.ค. โดยคณะท างานฯ     
ผลการประเมินตาม Checklist อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ฯ นมโรงเรียน ๑/๒๕๕๙ และ ๒/๒๕๕๙ อ.ส.ค.ได้
คะแนนประเมินเป็นร้อยละ ๗๕ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบสิ่งที่ อ.ส.ค. ควรปรับปรุงให้สอดคล้อง          
ตามหลักเกณฑ์ฯ คือ การรวบรวมข้อมูลไม่ครบ  ๕ ประเด็น และสิ่งที่ยังไม่ด าเนินการ ๓ ประเด็น  อ.ส.ค. 
จึงควรด าเนินการอย่างเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์ฯ ต่อไป      

จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จากเกษตรกร
ฟาร์มโคนม ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม หน่วยงานจัดซื้อนมโรงเรียน 
และภาพรวมของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อ อ.ส.ค. มีความพึงพอใจ ในระดับ มากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานโครงการต่อไปจากคณะอนุกรรมการฯ 

๑) ควรทบทวนขั้นตอนและเงื่อนไขเวลาของการด าเนินงานโครงการฯ ให้สอดคล้องกับเวลาเปิดภาคเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนได้รับนมตามก าหนด 

๒) ควรศึกษาแนวทางการจัดสรรสิทธิ โดยอาจมีรูปแบบของคณะกรรมการจัดสรรสิทธิระดับภูมิภาค      
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือพิจารณาจัดสรรสิทธิให้เหมาะสม        
ตามความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ ความเหมาะสมของชนิดนม   ยู.เอช.ที. / พาสเจอร์ไรส์ ตามสภาพพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนและงบประมาณ 

๓) ต้องมีกลไกการติดตามตรวจสอบเพ่ือบังคับใช้ข้อก าหนดทั้งในระดับพ้ืนที่และส่วนกลางเพ่ือ             
ให้ผู้ประกอบการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมอย่างจริงจัง   

๔) ควรเพิ่มมาตรการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนจากปลายทาง  
๕) ควรมีงบประมาณบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพ่ือสนับสนุนและสร้าง          

ความเข้มแข็งในระบบตรวจสอบให้คณะกรรมการก ากับดูแลคุณภาพนมโรงเรียนระดับจังหวัดและ
อ าเภอ พร้อมก าหนดหน้าที่ รูปแบบการท างาน และการรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

๖) เพ่ือให้เป็นไปตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงสร้างระบบ
นมโรงเรียน โดย อ.ส.ค. ที่เป็นหน่วยงานตัวแทนของรัฐและจัดท าหน้าที่แทนองค์กรกลางระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย ต้องด าเนินการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และด าเนินการให้ส าเร็จโดยเร็ว 

๗) อ.ส.ค. ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับสิทธิพิเศษในการจ าหน่าย  ควรเร่งด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง    
การด าเนินการตามผลสรุปข้างต้นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

๘) ควรมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งระบบของโครงการฯ เพ่ือน ามาพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการฯ ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว 

๙) การประเมินผลโครงการฯ ควรมีความต่อเนื่อง ควบคู่ไปในระหว่างการด าเนินโครงการฯ โดยพิจารณา 
หน่วยงานลักษณะของ Third party โดยก าหนดงบประมาณและระยะเวลาให้ชัดเจน เพ่ือให้         
การประเมินครอบคลุมทุกมิติที่สุด ตลอดจนควรมีการตรวจสอบงบประมาณการเบิกจ่ายจริงทั้ง
โครงการฯ และการพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการฯ  

 


