
ผลการปฏิบัติงาน
ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

การประชุมสัมมนา โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเชิงรุก
ส ารับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ 

ปีงบประมาณ 2561



ส ำนักงำนปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหำนคร

รายงานการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเล้ียงแพะเนื้อแพะนม 

ปี 2558/2559
ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด



ข้อมูลพื้นฐานของเครือข่าย

ชื่อเครือข่าย
เครอืข่ายเกษตรกรเลี้ยง
แพะนมกรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้งของเครือข่ายฯ เลขที่ 32/2 หมู่ที่ 2 แขวงโคกแฝด 
เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร

จ านวนสมาชิก
เครอืข่าย

สมาชิก 55 ราย



วิสัยทัศน์

พัฒนาเครอืข่ายให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้

พันธกิจ

- เครอืข่ายจะมุ่งพัฒนาสมาชิก ให้มีความเข้มแข็ง
สามารถยืนอยู่ด้วยตนเอง
- เครอืข่ายมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในเครือข่าย และพึ่งพา
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นให้น้อยที่สุด

เป้าหมาย พัฒนาเครอืข่ายให้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง



โครงสร้างการบรหิาร
เครอืข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะนม

กรุงเทพมหานคร

นายอารักษ์  สันประเสริฐ
ประธานเครือข่ายฯ นายประวิทย์ เจรญิเตยี

ประธานเครือข่ายฯ
นายชัยยา  ผ่องอ าไพ

กรรมการ

นายสุขอนันต์  เมฆลอย
เลขานุการ

นายราเชรษฐ์ บนิมาลา
กรรมการ

นางอัญชลี  แสงแจ่ม
กรรมการ



จ ำนวนแพะนมของสมำชิก
เครือข่ำยเกษตรกรเล้ียงแพะนมกรุงเทพมหำนคร

จ านวนแพะนม(ตัว)
พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ อื่นๆ รวม

262 1,492 - 1754

 สมำชิกเครือข่ำยฯ จ ำนวน 55 รำย 
 พื้นที่กำรเลี้ยงแพะนมของสมำชิกเครอืข่ำย ประกอบด้วย 
เขตหนองจอก, เขตมีนบุรี, เขตคลองสำมวำ,
เขตประเวศ และเขตทุ่งครุ



แผนด าเนินกิจกรรมการสรุปมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต และผลิตภัณฑ์

การเบิกจ่ายงบอุดหนุนของเกษตรกรเครือข่ายเลี้ยงแพะนม กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม เดือน หมำย

เหตุมถิุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน

1. กิจกรรมเพิ่มมูลค่านมแพะ การผลิต

นมกระป๋องส าหรับสัตว์เลี้ยง(Sterilize)

1.1 คัดเลือกสมาชิกเครอืข่ายที่จะส่ง

น้ านมดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตฯ 

1.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าน้ านม

ดิบ,ค่าบรรจุภัณฑ,์ค่าจ้างเหมาในการ

เปิดสายการผลิต, ค่าขนส่ง, ค่าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

1.3ประชุมชี้แจงรายละเอียดของ

กิจกรรมให้กับสมาชิกสมาชิกที่จะส่ง

น้ านมดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตฯ

1.4 จัดท าข้อตกลงระหว่างเครือข่าย

กับสมาชิกที่จะส่งน้ านมดิบเพื่อเข้าสู่

กระบวนการผลิตฯ 

1.5 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพือ่

พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของ

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 30 สิงหำคม 2559



แผนด าเนินกิจกรรมการสรุปมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต และผลิตภัณฑ์

การเบิกจ่ายงบอุดหนุนของเกษตรกรเครือข่ายเลี้ยงแพะนม กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม เดือน หมำย

เหตุ
มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน

1. กิจกรรมเพิ่มมูลค่านมแพะ การผลิต

นมกระป๋องส าหรับสัตว์เลี้ยง(Sterilize)

1.1 เครือข่ายรับน้ านมดิบจากสมาชกิ

ที่เข้าร่วมโครงการเข้าสู่กระบวนการผลิต

1.2 เครือข่ายได้ผลผลิตเป็นนม

กระป๋องส าหรับสัตว์เลี้ยง

1.3 ส่งเสรมิการตลาดเชิงรุก

(ประชาสัมพันธ์, ออกบูธแสดงและ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์,)



แผนการเบิกจ่ายงบอุดหนุนของเครือข่ายเลี้ยงแพะนม กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม เดือน หมำย

เหตุมิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน

2. ขั้นตอนการเปิกจ่ายเงนิอุดหนุน

2.3 เมื่อปศุสัตว์จังหวัดลงนามใน

บันทึกข้อตกลงตามข้อ 2.2 แล้ว ให้ผู้รับ

มอบอ านาจของเครือข่ายจัดท าค าขอ

อนุมัติจัดซื้อปัจจัยการผลิตและจ้างเหมา

บริการในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและแปร

รูปผลิตภัณฑ์ พร้อมรายชื่อกรรมการ

จัดซื้อและตรวจรับเป็นเกษตรกรจ านวน 

3 คน 

2.1 เมื่อปศุสัตว์จังหวัดอนุมัติให้

เครือข่ายจัดซื้อและจ้างเหมาตามข้อ 3.3 

ให้เครอืข่ายท าสัญญาซื้อขายกับผู้

จ าหน่าย/ผู้ประกอบการ

2.2 เมื่อด าเนินการซื้อขายแล้วเสร็จ 

และส่งมอบปัจจัยการผลิตที่ได้รับอนุมัติ

แล้วให้เครือข่ายจัดส่งหลักฐานให้

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจสอบ และ

เบิกจ่ายเงนิอุดหนุน



แผนการเบิกจ่ายงบอุดหนุนของเกษตรกรเครือข่ายเลี้ยงแพะนม กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรม จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
(ราคา) 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

กันยายน 

4 ก.ย.-10 ก.ย. 11-17 ก.ย. 18-24 ก.ย. 26-30 ก.ย. 

จ านวน
(ก.ก.) 

เป็นเงนิ
(บาท) 

จ านวน
(ก.ก.) 

เป็นเงนิ
(บาท) 

จ านวน
(ก.ก.) 

เป็นเงนิ
(บาท) 

จ านวน
(ก.ก.) 

เป็นเงนิ
(บาท) 

1. รับซื้อน้ านมดิบจากสมาชกิ 2,250 ก.ก. 60 135,000 450 27,000 600 36,000 600 36,000 600 36,000 
2. ว่าจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ฉลาก
ปิดกระป๋องนม 5,000 ชิ้น 3.21 16,050 

3. ว่าจ้างผลิตกล่องบรรจุขนาด 2 โหล 300 กล่อง 16 4,800 

4.จัดซื้อกระป๋องนม พาเลตละ 3,700
ใบ (รวมค่าขนส่ง) 2 พาเลต 22,000 44,000 

5.ด าเนินการผลิตนมกระป๋องท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 5 คร้ัง 9,000 45,000 

รวมเป็นเงนิ 244,850 

เงนิอุดหนุนที่ได้รับ 200,750

ส่วนเกินที่เครือข่ายจะรับผิดชอบเอง 44,100

หมายเหตุ :    แผนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้จากการผลิต ประมาณ 5,000 กระป๋อง (ขนาดบรรจุ 400 cc) 

ประมาณการส่วนสูญเสียในกระบวนการผลิต 10% 



หลักสูตรพัฒนำศักยภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของเครอืข่ำยเกษตรกรเลี้ยงแพะนม

(เพิ่มมูลค่ำนมแพะ: กำรผลิตนมกระป๋องส ำหรับสัตว์เลี้ยง)

โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรเล้ียงแพะนม 
(เครือข่ำย SME) ประจ ำป ี2558/2559



โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรเล้ียงแพะนม 
(เครือข่ำย SME) ประจ ำป ี2558/2559

หลักสูตรพัฒนำศักยภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของเครอืข่ำยเกษตรกรเลี้ยงแพะนม

(เพิ่มมูลค่ำนมแพะ: กำรผลิตนมกระป๋องส ำหรับสัตว์เลี้ยง)




