
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2564 
และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน



๑. กรณีเปิดภาคเรียนนักเรียนมาโรงเรียนปกติ 
(เปิดภาคเรียนวันแรก 1 มิ.ย. 2564)

     โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้
นักเรียนตามปกติ

๒. กรณีจัดการเรียนการสอน Online การสลับวัน 
มาเรียน หรือรูปแบบอื่น ๆ

    ให้จ่ายค่าอาหารกลางวันให้นักเรียน (๒๐ บาท/คน/วัน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้เบิกจ่ายเดือนละ ๑ ครั้ง 
และนับตามจำนวนวันที ่ เป ็นวันเปิดเร ียนแต่น ักเร ียน                     
ไม่สามารถมาเรียนได้ ตามมติ ครม. วันที่ 19 พ.ค. 2563
ให้ปฏิบัติตามแนวการเบิกจ่ายที่ สพฐ. กำหนด คือ   

     - ตั้งกรรมการเบิกจ่าย อย่างน้อย ๒ คน                          
(ครูประจำชั้นและครูการเงิน รร.) 

     - ให้มีการลงชื่อรับเงิน (นักเรียน/ผู้ปกครอง)  

     - ตรวจสอบความช้ำซ้อนของนักเรียน 

     - จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อการตรวจสอบ                          
ของหน่วยงาน

หมายเหต ุ:  มีหนังสือแจ้ง สพป. ทุกเขต ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนท่ีสุดท่ี ศธ 04188/ว426 ลว. 29 มิ.ย. 2563 
     และหนังสือ สพฐ. ด่วนท่ีสุดท่ี ศธ 04188/ว2 ลว. 5 ม.ค. 2564

การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2564 
และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
ปีการศึกษา 2564 

และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



2. ชนิดพาสเจอไรส์ (นมถุง) กรณีที่
คู่สัญญาได้ตกลงกับหน่วยจัดซื้อและ
โรงเรียน ตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ

การดำเนินการจัดส่ง ดังน้ี 
     2.1 คุณภาพน้ำนม
     2.2 การเก็บรักษาคุณภาพน้ำนม (อุณหภูมิ
ไม่เกิน 4๐C)
     2.3 การควบคุมป้องกันโรคในการบริหาร
จัดการส่งนมโรงเรียนให้ย ึดตามมาตรการณ์
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
2019 (COVD-19)ระลอกใหม่ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด

กรณีเปิดภาคเรียนนักเรียนมาโรงเรียนปกติ 
(เปิดภาคเรียนวันแรก 1 มิ.ย. 2564)

ดำเนินการโครงการอาหารเสริม                        
(นม) ตามปกติ

1. ชนิด UHT (นมกล่อง) หรือ

นมต้องมีอายุเหลือไม่น ้อยกว่า                   
4 เดือน นับจากวันที่จัดส่ง

     มติคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๔ ให้ผู้ประกอบการ                  
ที่ได้รับสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน ส่งนมได้ทั ้ง ๒ ประเภท ตามที ่ได้ตกลงกับหน่วยจัดซื ้อ                   
และโรงเรียน คือ

การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หมายเหต ุ 
1. ช่วงการระบาดปีการศึกษา 2563 ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภากเรียนจึงสามารถประสานผู้ผลิตให้เปลี่ยนการผลิตจากนมถุง (นมพาสเจอรไ์รส)์ เป็น นมกล่อง (UHT)  
   (ตามมต ิครม. วันท่ี 5 พ.ค. 63 ให้บริโภคนม UHT (นมกล่อง)) 
2. สพฐ. มีหนังสือแจ้ง สพป. ทุกเขต ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนท่ีสุดท่ี ศธ 04188/ว12 ลว. 12 ม.ค. 2564

กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนวันท่ี 1 มิ.ย. 2564 ให้โรงเรียนดำเนินการ  
 ๑. เร่งรัดดำเนินการแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563  
 2. เร่งรัดดำเนินการแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาฯ



1. โรงเรียนรับนมชนิด UHT (นมกล่อง)  

จำนวน 24 กล่อง/คน

การดำเนินการดังน้ี 
     2.1 โรงเรียนดำเนินการตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน
โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมฯ เพ่ือให้เด็กนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
     2.2 โรงเรียนจัดเจ้าหน้าที่เพื่อแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) ดังกล่าว และแจ้งผู้ปกครองให้นำอาหารเสริม (นม) ดังกล่าวมาบริโภคเป็นลำดับแรก 
เน่ืองจากอาหารเสริม (นม) มีอายุเหลือสำหรับการบริโภคเพียง 2 เดือน 
     2.3 กำชับให้โรงเรียนตรวจสอบคุณลักษณะของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมฯ

  ตามมติที ่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงิน 1,477 ล้านบาท เพื ่อดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู ้เลี ้ยงโคนม                              
และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยนักเรียนปีการศึกษา 2563 จะได้รับนม ชนิด UHT (นมกล่อง) เพิ่มคนละ  24 กล่อง                      
ในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564

การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมและ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจภาคการเล้ียงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

หมายเหต ุ: สพฐ. มีหนังสือแจ้ง สพป. ทุกเขต ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนท่ีสุดท่ี ศธ 04188/ว221 ลว. 27 เม.ย. 2564


