
แนวทางการทบทวนระบบบรหิารจดัการนมโรงเรยีน
ตามมตคิณะรฐัมนตรี
วนัที ่15 ธนัวาคม 2552

จดัทำโดย องคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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แนวทางการทบทวนระบบบรหิารจดัการนมโรงเรยีน
ตามมตคิณะรฐัมนตร ี15 ธนัวาคม 2552

1.1 โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน
เปนโครงการทีร่ฐับาลจดัตัง้ขึน้ ตัง้แตปงบประมาณ
2535 เพื่อแกปญหาการขาดสารอาหารและ
ภาวะทพุโภชนาการในเดก็ ซึง่ FAO ไดแนะนำ
ใหเด็กไดดื่มนม ซึ่งเปนอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการสูง อันจะสงผลตอพัฒนาการดาน
ตางๆ  ของเดก็เปนไปอยางเตม็ศกัยภาพประกอบ
กบัระยะเวลาดงักลาวรฐับาลมนีโยบายสงเสรมิ
การเลี้ยงโคนมของเกษตรกร ตลอดจนการ
ชวยเหลอืเกษตรกรผเูลีย้งโคนมใหสามารถขาย
น้ำนมดิบได จึงสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก
นกัเรยีนไดดืม่นมอยางจรงิจงั โดยการดำเนนิการ
ระยะแรก ป 2535-2543 มอบหมายใหสำนกังาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ(สปช.)
เปนผดูำเนนิการจดัซือ้เฉพาะโรงเรยีน ในสงักดั

1.2 ระยะตอมา ตั้งแตป 2544 สปช.
ถายโอนงบประมาณใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) เปนผูดำเนินการจัดซื้อ โดย
บรรจุในแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจใหกับ
อปท. ตามพระราชบญัญตักิำหนดแผน และขัน้
ตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และการ
บริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนอยูภายใตการกำหนดนโยบาย โดย
คณะกรรมการนโยบายนมแหงชาต ิซึง่กำหนด
ใหมีตรากลาง และการกำหนดเขตพื้นที่การ
ผลติและจำหนาย หรอืโซนนิง่ (มตคิรม. วนัที ่25
กมุภาพนัธ 2545) แตเกดิปญหาในการโซนนิง่
โดยกำหนดพืน้ทีจ่ำกดัเกนิไปเปนระดบัจงัหวดั
จึงตองปรับปรุงการโซนนิ่งใหมเปนพื้นที่กวาง
ระดบัภาคแบงเปน 3 โซน (มต ิครม. วนัที ่26
พฤศจกิายน 2545 และวนัที ่24 ธนัวาคม 2545)

1. ความเปนมา
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ทั้งนี้ ในป 2546 ไดมีแนวคิดการจัด
โซนนิง่ โดยกำหนดรศัมแีหลงผลติอยหูางจาก
โรงเรยีนไมเกนิ 100 กโิลเมตร แตไมไดมกีาร
ดำเนินการเนื่องจากขอจำกัดกระจายตัวของ
โรงงานแปรรปูนมไมทัว่ถงึ (มต ิครม. วนัที ่ 1
กรกฎาคม 2546)

1.3 ตอมาในป 2548 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ โดยคณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนาการปศุสัตวแหงชาติ ไดกำหนดแนว
ทางบรหิารจดัการน้ำนมดบิ สำหรบัผปูระกอบ
การนมโรงเรยีน ตองรบัซือ้น้ำนมดบิ 2 สวน จงึ
จะมีสิทธิ์จำหนายนมโรงเรียนได 1 สวน และ
สวนทีเ่หลอืใหนำไปจำหนายในตลาดนมพาณชิย
รวมทัง้ใหยกเลกิการโซนนิง่ (มตคิรม. วนัที ่29
มนีาคม 2548) สงผลใหผปูระกอบการแปรรปู
นมพาสเจอรไรส (รายยอย) ซึ่งไมมีความ
สามารถในตลาดนมพาณิชยไดรับผลกระทบ
จงึไดมกีารปรบัปรงุ ระบบบรหิารจดัการน้ำนม
ดบิใหม โดย มอบหมาย ให อ.ส.ค. เปนหนวย
งานหลักรับผิดชอบการบริหารนมโรงเรียน

กำหนดสดัสวนน้ำนมดบิ และนมโรงเรยีนตาม
ศักยภาพของผูประกอบการ และจัดใหมีการ
โซนนิง่อกีครัง้ (มต ิครม. วนัที ่29 พฤศจกิายน
2548)

1.4. การบริหารจัดการนมโรงเรียน
โดยมี อ.ส.ค. เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ
ตั้งแตปลายป 2548 เปนตนมา ภายใตการ
กำกับดูแลเชิงนโยบาย โดยคณะกรรมการ
พฒันาการปศสุตัวแหงชาต ิ (ป 2548 - 2549)
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคนมและ
ผลิตภัณฑนม (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ป 2550) และคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑนม (พระราชบัญญัติโคนมและ
ผลติภณัฑนม พ.ศ. 2551) จนกระทัง่ป 2552
เกิดขาวการฮั้วประมูลและนมดอยคุณภาพ
ในอำเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร ทำใหมีการ
ทบทวนระบบบรหิารจดัการน้ำนมดบิใหม  โดย
นมโรงเรยีน มอบใหกรมปศสุตัว เปนหนวยงาน
หลักรับผิดชอบ และใหยกเลิกการโซนนิ่ง
(มต ิครม. วนัที ่10 มนีาคม 2552 และวนัที ่24
มนีาคม 2552)
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2.1 ปญหาคณุภาพนมโรงเรยีนภายใต
ระบบการจำหนายเสรี ไมมีโซนนิ่ง ในขณะที่
ราคากลางนมโรงเรยีน นมพาสเจอรไรส ราคา
6.26 บาท/ถุง และนม ยู.เอช.ที. ราคา 7.55
บาท/กลอง ในบางพื้นที่มีการแขงขันราคาสูง
เชน นมพาสเจอรไรส เหลือถุงละ 3.50 บาท
และนม ย.ูเอช.ท.ี เหลอืกลองละ 5.50 บาท ซึง่
หากผูประกอบการซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร
ตามราคาประกันของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ที่ราคา 16.50 บาท/กิโลกรัม จะไม
สามารถขายนมโรงเรียนในราคานีไ้ด ทำใหมี
โอกาสที่ผูประกอบการจะลดคุณภาพ และลด
ตนทนุ ดวยการปลอมปนนมผงหรอืน้ำ ทำให

2. สาเหตุที่ตองมีการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน
เสนอคณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2552

นมดอยคณุภาพ
2.2 ปญหาผปูระกอบการไมซือ้น้ำนม

ดบิจากเกษตรกร เนือ่งจากในป 2552 ปญหา
น้ำนมดิบคอนขางวิกฤตตั้งแตตนป ตองใช
งบประมาณจากงบกลาง เพือ่แกไขปญหากวา
2,000 ลานบาท และตัง้แตป 2553 เปนตนไป
รฐับาลไดจดัสรรงบประมาณนมโรงเรยีนเพิม่ขึน้
ถงึชัน้ประถมศกึษาปที ่6 รวมทัง้จดัสรรใหกบั
โรงเรยีนเอกชนไดดืม่นม เชนเดยีวกบัโรงเรยีน
รัฐบาลดวย โดยงบประมาณในสวนของนม
โรงเรยีน ป 2553 จำนวนกวา 14,000 ลานบาท
จะสามารถรองรบัน้ำนมดบิ ของเกษตรกรไดไม
นอยกวา 1,200 ตนั/วนั แตปรากฏวาในการจดั
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ทำ MOU น้ำนมดบิป 2552 - 2553 ตัง้แตวนัที่
1 ตลุาคม 2552 ถงึวนัที ่ 30 กนัยายน 2553
ม ีMOU น้ำนมดบิเหลอื ไมมผีรูบัซือ้ประมาณ
117 ตัน/วัน เนื่องจากผูประกอบการเกรงวา
ถาตกลงทำ MOU กอน แลวแขงขันราคา

จำหนายไมได ตองเทน้ำนมดบิทิง้ในภายหลงั
ในขณะเดียวกันผูประกอบการที่จำหนายนม
โรงเรยีนได มากกวา MOU น้ำนมดบิทีต่กลงไว
กจ็ะฉวยโอกาสปลอมปนนมผงหรอืน้ำผสมแทน
ทำใหเกดิปญหานมดอยคณุภาพตามมาอกี

3.1 เพื่อเปนการแกไขปญหาดาน
คุณภาพนมโรงเรียน และการบริหารจัดการ
น้ำนมดบิดงักลาวขางตน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ โดยคณะกรรมการโคนมและผลติภณัฑ
นม จงึเหน็สมควรทบทวนระบบบรหิารจดัการ
นมโรงเรยีน โดยให อ.ส.ค.เปนองคกรกลางใน
การบริหารจัดการนมโรงเรียนเพื่อให

3. แนวทางการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนตาม
มตคิณะรฐัมนตรี วนัที ่15 ธนัวาคม 2552
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แผนภาพที ่1

MOU
นมพาณชิย

1,353.82 ตนั/วนั

น้ำนมดบิ
ทั้งระบบ

2,559.37 ตนั/วนั

MOU
นมโรงเรยีน

1,088.25 ตนั/วนั

ปญหา
นมโรงเรยีนไมมคีณุภาพ
เนือ่งจากแขงขนัราคา ลด

คณุภาพ ลดตนทนุ

ปญหา
ไมม ีMOU

(ไมมผีขูอซือ้)
117.30 ตนั/วนั

   การแกไขปญหา
ให อ.ส.ค.เปน
องคกรกลาง
บรหิารจดัการ
นมโรงเรยีน ทัง้
ระบบ 1,200 ตนั/วนั
  - เนนคณุภาพนม
โรงเรยีน
  - ลดตนทนุจากการ
จดัระบบโลจสิตกิส,
การเงนิ
  - มผีซูือ้นมดบิทัง้หมด

1) เด็กนัก เรียนไดดื่ มนมที่มี
คณุภาพผลติจากนมโคสดภายในประเทศ ไมมี
การปลอมปนนมผง หรอืวตัถอุืน่ใด

2) ประหยดัตนทนุจากการจดัการ
ดานโลจสิตกิส และการบรหิารการชำระเงนิคา

นมโรงเรียนที่รวดเร็วขึ้น
3) เกษตรกรสามารถจำหนาย

น้ำนมดิบไดทั้งหมด โดยการบริหารจัดการ
นมโรงเรียนรองรับน้ำนมดิบไดไมนอยกวา
1,200 ตนั
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3.2 แนวทางการบริหารจัดการ
นมโรงเรียนที่เสนอตอคณะรัฐมนตรี

3.2.1 การบริหารจัดการโครง
สรางระบบนมโรงเรียน

1) ใหมีองคกรกลาง  ซึ่ ง เปน
คณะกรรมการกลาง 4 ฝาย ไดแก ภาคราชการ

แผนภาพที ่2

อบต.

อบจ.

เทศบาล

เมอืงพทัยา

กทม.

โรงเรียนเอกชน
      (สช.)

คณะกรรมการกลาง
นมโรงเรียน

4 ฝาย

คณะกรรมการบริหาร
อ.ส.ค.

อ.ส.ค.

สำนักบริหารงาน
คณะกรรมการกลางนมโรงเรียน

แยกบัญชี

กลมุ
ภารกจิ
อุตสาห
กรรม
นม

กลมุ
ภารกจิ
อำนวย
การและ
บริหาร

กลมุ
ภารกจิ
กจิการ
สงเสริม
โคนม

มอบอำนาจ
ในนาม อ.ส.ค.
- ทำสัญญา
- สงนม
- เกบ็เงนิ

- ทำสัญญา
- สงนม
- เกบ็เงนิ
รับอำนาจทำ
ในนาม อ.ส.ค.

โรงงานนม อ.ส.ค.
5 โรงงาน

ผูประกอบการอื่น ๆ
อีก 67 ราย

ผูประกอบการ
ที่เขารวมโครงการนมโรงเรียน

68 ราย

ผซูือ้ ผขูาย

ฝายเกษตรกรผปูระกอบการแปรรปูและผแูทน
ฝายจดัซือ้ รวม 19 คน  เปนผดูำเนนิการบรหิาร
จัดการระบบนมโรงเรียน โดยมอบหมายให
อ.ส.ค.ซึง่เปนหนวยงานของรฐั ใหทำหนาทีเ่ปน
ฝายเลขานกุารขององคกรกลาง เปนผแูทนใน
การบริหารจัดการ

2) อ.ส.ค.ในฐานะที่เปนหนวย
งานตัวแทนของรัฐ จะทำหนาที่แทนองคกร
กลางระหวางผซูือ้และผขูาย โดยแยกระบบการ
บรหิารเงนิ และการดำเนนิงานออกจากภารกจิ

ที่ดำเนินการ ตามปกติของ อ.ส.ค. และให
ดำเนนิการนำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช
และพัฒนา ใหแลวเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งให
ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วของ
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3) ใหงบประมาณ  ยังคงใช
งบประมาณกระจายสทูองถิน่หรอืหนวยจดัซือ้
เชนเดมิ เพือ่ไมใหขดักบักฎหมายการกระจาย
อำนาจสทูองถิน่ และพระราชบญัญตังิบประมาณ

4) ใหทุกหนวยงานที่ไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้ออาหารเสริม
นมโรงเรยีน จดัซือ้จาก อ.ส.ค.ซึง่เปนหนวยงาน
ของรัฐ โดยวิธีกรณีพิเศษ เนื่องจากโครงการ
อาหารเสริมนมโรงเรียน เปนโครงการดำเนิน
งานตามนโยบายรัฐบาล โดย อ.ส.ค.และผู
ประกอบการทีเ่ขารวมโครงการกบั อ.ส.ค. เปน
ตัวแทนของรัฐ ในการกระจายนมใหกับเด็ก
นักเรียนทั่วประเทศเทานั้น

5) อ.ส.ค. จะเปนคสูญัญาซือ้ขาย
กับผูประกอบการที่เขารวมโครงการดังกลาว
ทกุราย เพือ่จำหนายนมโรงเรยีนใหกบั อปท.
และหนวยจัดซื้อ โดย อ.ส.ค.สามารถมอบ
อำนาจ ใหกบัผปูระกอบการทีเ่ขารวมโครงการ

เปนผูสงมอบสินคาและรับชำระเงินตลอดจน
รับผิดชอบความเสียหายตามสัญญาที่ อ.ส.ค.
ทำกบัหนวยจดัซือ้ทัว่ประเทศ และใหหนวย จดั
ซื้อเปลี่ยนระบบการชำระเงินจากเดิม ที่ชำระ
เปนรายภาคเรียนใหชำระเปนรายเดือน เพื่อ
ใหเกดิความรวดเรว็และคลองตวัในการบรหิาร
เงินทุนหมุนเวียน
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3.2.2 การจัดการนมโรงเรียน
ปรมิาณ 1,200  ตนัตอวนั

1) ใหคณะกรรมการกลาง ทำ
หนาที่จัดสรรปริมาณน้ำนมดิบปริมาณการ
จำหนาย และพืน้ทีก่ารจำหนายนมโรงเรยีนให
กับผูประกอบการที่เขารวมโครงการ โดยยึด
ปริมาณน้ำนมดิบที่ทำ MOU กับกรมสงเสริม
สหกรณ   ศกัยภาพการผลติ  การจดัการระบบ
โลจสิตกิส การขนสงผลติภณัฑนมทีม่คีณุภาพ
มาตรฐาน ประวตักิารดำเนนิงานทีผ่านมา เปน
ผูทำการผลิตเองไมจางผูอื่นผลิต และโรงงาน
จะตองไดรับการรับรองมาตรฐาน คุณภาพ
ผลิตภัณฑ ทั้งนี้ในรายละเอียดใหเปนไปตาม
หลกัเกณฑและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกำหนด

2) เกษตรกรผูมีสิทธิ์จำหนาย
น้ำนมดิบ ตองจดทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยง
โคนมกบักรมปศสุตัว และมคีณุภาพน้ำนมดบิ
ตามมาตรฐานทีก่ำหนด

3) นมที่จัดสงใหโรงเรียนตองมี
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และใหมี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ นม
โรงเรยีนอยางตอเนือ่งและสม่ำเสมอ รวมทัง้ให
มกีารพฒันารปูแบบของผลติภณัฑนมโรงเรยีน
เพือ่ทำใหเดก็ชอบดืม่นม

4) ผูที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขจะมี
บทลงโทษ โดยไมไดรบัสทิธกิารจำหนายนมใน
โครงการนมโรงเรียน
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4. มตคิณะรฐัมนตรี
วนัที ่15 ธนัวาคม 2552

เห็นชอบในหลักการแนวทางการ
ทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนตาม
มตคิณะกรรมการโคนมและผลติภณัฑนม ครัง้
ที ่8/2552 เมือ่วนัที ่28 ตลุาคม 2552 และครัง้

ที ่9/2552 เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2552 ตาม
ที ่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สวนการ
ใหทกุหนวยงานทีไ่ดรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาล
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจาก
อ.ส.ค.ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐโดยวิธีกรณี
พเิศษนัน้ ใหคณะกรรมการพจิารณาสทิธพิเิศษ
ของหน วยงานและรั ฐวิ สาหกิ จตามมติ
คณะรฐัมนตร ีวนัที ่ 24 มนีาคม 2552 [(เรือ่ง
คณะกรรมการตางๆ ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
(กระทวงการ คลัง)] รับไปพิจารณาประเด็น
ดังกลาว แลวดำเนินการตอไปได ทั้งนี้ให
กระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็น
ของกระทรวงพาณิชย สำนักงบประมาณและ
สำนกังาน คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาตไิปพจิารณาดำเนนิการดวย
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ความกาวหนาการดำเนนิงาน ณ วนัที่
15 กมุภาพนัธ 2553

5.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม
ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อทำ
หนาที่เปนคณะกรรมการกลางตามแนวทางที่
เสนอตอคณะรฐัมนตร ีตามคำสัง่คณะกรรมการ
โคนม และผลติภณัฑนม ที ่7/2552 ลงวนัที ่17
ธนัวาคม 2552

5.2 คณะกรรมการพจิารณาสทิธพิเิศษ
ของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ ในการประชุม
เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2553 มมีตเิหน็ชอบให

5. ความกาวหนาของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
วนัที ่15 ธนัวาคม 2552

ทุกหนวยงานซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เพือ่จดัซือ้อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน จดัซือ้จาก
อ.ส.ค. โดยวธิกีรณพีเิศษ หรอืทีเ่รยีกอยางอืน่
ซึง่มวีธิกีารทำนองเดยีวกนัไดตามนยัระเบยีบ วา
ดวยการพัสดุที่หนวยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ
ทัง้นี ้ให อ.ส.ค.ไดรบัสทิธพิเิศษดงักลาวไมเกนิ
สิน้เดอืนกนัยายน 2556 (คณะรฐัมนตรมีมีต ิรบั
ทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอในคราว
การประชมุเมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ 2553)

5.3 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2553 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ และแนวทาง
ปฏบิตัโิครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน เพือ่
ใหหนวยงานทีเ่กีย่วของถอืปฏบิตัติอไป

สำนักนโยบายและแผน
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย


