
กระบวนการหลัก (Process)        ผลการดำเนินงาน 2562 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม 

2.ทีมงานเข้าตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ

ทุกศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เดือนละ 1 ครั้ง 

3.ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ ศรน. / สก. เพิ่มศักยภาพศูนย์

รวบรวมน้ำนมดิบเพื่อให้คำแนะนำ ควบคุม ดูแล

เกษตรกรโคนม ผลิตน้ำนมให้มีมาตรฐานสูงข้ึน 

4.ติดตามแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ  

ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 

5.ตรวจตดิตาม พัฒนาศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP 



 

 

 



คู่มือ โครงการปี2563 

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  

กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  

กิจกรรมย่อย งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนำ้นมทั้งระบบ 

1.หลักการและเหตุผล 

 การตรวจติดตามพัฒนาคุณภาพนมโรงเรียนเป็นกิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้อง กลยุทธ์ การพัฒนา

คุณภาพน้ำนมของประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์โคนมและผลิตภัณฑ์นม 2560-2569 รัฐบาลสนับสนุนโครงการ

อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึงประถมศึกษาตอนต้น พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

พ.ศ.2551 กำหนดให้มีคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ ส่งเสริม

และพัฒนาการเลี้ยงโคนม จากข้อตกลงซื้อขายน้ำนมดิบ MOU ระหว่าง ผู้ขาย สหกรณ์โคนม/ศูนย์รวบรวมน้ำนม

ดิบ กับ ผู้ซื้อ โรงงานแปรรูป  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายการสำรวจตรวจสอบของชุด

ปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบทั่วประเทศ เดือนสิงหาคม 2557 และในปีงบประมาณ 2558 

ดำเนินการตรวจสอบ เดือนเว้นเดือน 6 ครั้ง และในปี 2559 เป็นต้นมา คณะกรรมการโคนมและผลิตภั ณฑ์นม 

มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ จัดเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน ณ สถานประกอบการ ของผู้ประกอบการที่

เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทุกรายทุกเดือน 

2.วัตถุประสงค ์

4.1เพื่อพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในการผลิตน้ำนมโค 

4.2 พัฒนาและควบคุมคุณภาพน้ำนมโดยเฉพาะน้ำนมที่จะเข้าสู่โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้มี   

คุณภาพสูง เพ่ิมความเชื่อม่ันการบริโภคน้ำนมของเด็กก่อนวัยเรียน นักเรียนและเยาวชน ให้เห็น 

ความสำคัญของการดื่มนมมากขึ้น   

4.3 พัฒนาปรับปรุงฟาร์มให้เข้าสู่ระบบบริหารจัดการฟาร์มที่ดี (Good Farm Management) 

 

3. ผลผลิต (Output) 

      3.1  การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลถูกต้องเป็นจริง เป็นที่ยอมรับทั้งผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 



      3.2 อบรมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือสหกรณ์ เพ่ือให้

คำแนะนำ ควบคุม ดูแลเกษตรกรโคนมให้พัฒนาการเลี้ยงโคนมมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการผลิตน้ำนมให้มี

มาตรฐานสูงขึ้น สามารถเพ่ิมมูลค่าน้ำนมจากคุณภาพและผลิตภัณฑ์นมด้วยตนเอง 

 

4. ผลลัพธ์ (Outcome)  

4.1 พัฒนาและควบคุมคุณภาพน้ำนม เพ่ิมความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

4.2 พัฒนาคุณภาพน้ำนมให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI) 

5.1 ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์โคนม 205 แห่ง 

5.2 พัฒนาและควบคุมคุณภาพน้ำนม เพ่ิมความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

5.3 พัฒนาคุณภาพน้ำนมให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1) ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-8 เป็นเจ้าภาพหลักในฐานะเลขานุการ

คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม 

 2) ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 และ 3 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

การปศุสัตว์ เขต 5 จัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกรมปศุสัตว์/สหกรณ์โคนม/ศูนย์รวมนมและเกษตรกรโคนม  

หลักสูตร การดูแลรักษาแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม หลักสูตร 2 วัน 

3) กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคนม) เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรม หลักสูตร ผู้จัดการศูนย์

รวบรวมน้ำนมดิบ หลักสูตร 6 วัน 5 คืน 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-8  

 1) ปศุสัตว์เขตแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม โดยปศุสัตว์เขตหรือผู้ที่ปศุสัตว์เขต

มอบหมายเป็นประธานคณะทำงาน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ส่วน

มาตรฐานการปศุสัตว์ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงาน ประกอบด้วย ศูนย์วิจั ยและพัฒนาการ



สัตวแพทย์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพนัธุ์

สัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ สหกรณ์จังหวัด เป็นต้น 

2) ปศุสัตว์เขตนัดหมายวัน เวลาและเป้าหมายการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมของศูนย์รวบรวม

น้ำนมดิบ/สหกรณ์ทุกเดือน เดือนละครั้ง 

3) คณะทำงานฯ เข้าตรวจนับปริมาณน้ำนมดิบที่เกษตรกรส่งมายังศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์ ถังแรก

จนถึงถังสุดท้าย ทั ้งมื ้อเช้าและมื ้อเย็น ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์ และเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่ง

ห้องปฏิบัติการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

4) คณะทำงานฯ รายงานผลการตรวจนับปริมาณและการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์

เขตรายงานให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ก่อนวันที่ 30 เป็นประจำทุกเดือน 

5) สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์/ศูนย์วิจัยการสัตวแพทย์ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

น้ำนมดิบให้ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์เขตรายงานให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ก่อนวันที่ 30 เป็นประจำทุกเดือน 

6) ถ้าตรวจพบคุณภาพน้ำนมดิบต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดหรือพบความผิดปกติ ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างอีก

ครั้งส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็ว เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของคุณภาพท่ีตรวจได้ 

7) คณะทำงานฯ พิจารณาจัดกิจกรรม Dairy Field Day ตรวจเยี่ยมนิเทศงานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือ

สหกรณ์ในพื้นที่ ตามจำนวนเป้าหมายที่ได้รับ 

กรณีตรวจพบคุณภาพน้ำนมดิบต่ำกว่าเกณฑ์ หรือพบความผิดปกติ คณะทำงานพิจารณาจัดกิจกรรม Dairy Field 

Day หรือจัดชุดเฉพาะกิจเข้าไปแนะนำแก้ไขปัญหาโดยเร็ว พร้อมรายงานผลการแก้ไขปัญหาให้คณะทำงานฯ และ

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ทราบ 

8) คณะทำงานฯ รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำนมให้ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์ ทราบเพื่อเป็น

ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือศูนย์รวมนมในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรสมาชิกต่อไป 

9) ค่าใช้จ่ายการไปราชการเพ่ือตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมให้เบิกจ่ายจากสำนักงานปศุสัตว์เขต  

10) การรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน   

 - สรุปผลการดำเนินงานตามแบบรายงานการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม  

 - แจ้งแผนการจัดกิจกรรม Dairy Field Day และสรุปรายงานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์ท่ีดำเนินการ 

 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนทุกเดือน ตามระบบ E-operation 

 



รายละเอียด ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ / สหกรณ์โคนม / โรงงานแปรรูป  

ลำดับ หน่วยงาน 
ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์โคนม 

(แห่ง) 
โรงงานแปรรูป (แห่ง) 

1 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 42 10 
2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 8 6 
3 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 33 8 
4 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 17 15 
5 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 28 6 
6 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 11 10 
7 สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 34 13 
8 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 2 5 
9 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 0 3 

รวมทั้งสิ้น 175 76 
 

7. งบประมาณ ปี 2563 

หน่วยงาน 

 กิจกรรมย่อย งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำนมทั้งระบบ 2563 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

รวม (บาท) ค่าเบ้ีย
เลี้ยง 

ค่าฝึกอบรม สำนักงาน เชื้อเพลิงฯ วิทย ์ เกษตร 
รายจ่ายอ่ืน 

รวมท้ังสิ้น 1,585,200 190,000 0 1,409,200 3,009,600 0 0 6,194,000 
ส่วนกลาง 355,200 190,000  179,200 1,191,600   1,916,000 
สนง.ปศข. 1 252,000   252,000 120,000   624,000 
สนง.ปศข. 2 60,000   60,000 120,000   240,000 
สนง.ปศข. 3 270,000   270,000 470,000   1,010,000 
สนง.ปศข. 4 144,000   144,000 224,000   512,000 
สนง.ปศข. 5 198,000   198,000 318,000   714,000 
สนง.ปศข. 6 66,000   66,000 146,000   278,000 
สนง.ปศข. 7 222,000   222,000 342,000   786,000 
สนง.ปศข. 8 18,000   18,000 78,000   114,000 

หมายเหตุ : การโอนจัดสรรงบประมาณ 2563 ดังตาราง ท้ังนี้หลักสูตรโครงการอบรม และขออนุมัติจัดอบรมบุคคลภายนอก  

               กลุ่มวิจัยและ พัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคนม) จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้ง 



8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคนม)   
 โทรศัพท์ 0 2653 4469 โทรสาร 0 2635 4928 
 e-mail : transfer3@dld.go.th  และ ext_dairy@dld.go.th  
 
9. แผนภูมิความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   
 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-8  
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม 
พร้อมศูนย์รวมนม กำหนดเป้าหมาย 
➢ เข้าตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบที่สมาชิกส่งศูนย์รวม

นม ภายใน 1 วัน มื้อเช้า-เย็น (ทุกศูนย์ ทุกเดือน) 
➢ ส่งนมเข้าตรวจคุณภาพ 

 
 

 สำนักงานปศุสัตว์เขต (เขต 1-8)  
จัดกิจกรรม Dairy Field Day ตรวจเยี่ยมนิเทศงานศูนย์
รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์  
➢ ประชุมสมาชิกศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 
➢ เข้าแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรายฟาร์ม 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ,3 และ 5  
➢ จัดอบรมสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม เจ้าหน้าที่

ส่งเสริมกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม สหกรณ์/ศูนย์นม 
หลักสูตรการดูแลรักษาแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม  2 วัน 
รุ่นละ 30 ราย เขตละ 2 รุ่น รวมเป็น 6 รุ่น 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
➢ จัดฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมศรน. / สก. ร่วมกับ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  
หลักสูตร ผู้จัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ  
เป้าหมาย 20 ราย 
 

 

mailto:transfer3@dld.go.th%20%20และ
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