
ส ำนกังำนปศุสตัวอ์  ำเภอสวนผึ้ง

การด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แพะเนื้อ

อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี



ปัญหาของเกษตรกรผู้เลีย้งแพะสวนผึง้

เกษตรกร

ระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

- การตลาด
- อ านาจการต่อรอง
- มาตรฐาน
- การจัดการ
- อาหารสัตว์
- พันธ์ุสัตว์
- การป้องกันโรค
- ความรู้

ความม่ันคงในอาชีพมูลค่า

สตัว์ป่วย
ตายสงู

- การจัดการ
- อาหารสัตว์
- พันธ์ุสัตว์
- การป้องกันโรค
- ความรู้ กลุ่ม

เกษตรกร
ตลาดไม่นอน

- การตลาด
- อ านาจการต่อรอง
- มาตรฐาน
- การจัดการ
- อาหารสัตว์
- พันธ์ุสัตว์
- การป้องกันโรค
- ความรู้

กลุ่มรวมใจพฒันา
บ้านหนองมะค่า

วิสาหกจิชุมชน
ผู้เลีย้งแพะ
ผลิตภาพต ่า บ้านหนองปลกั













<2553 2554 25592555-58

ต่างคนต่างเลีย้ง

สัตว์ป่วยตายสูง

กลุ่มเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน

สหกรณ์

ราคาไม่แน่นอน

ผลผลิตต ่า ต้นทุนสูง

อาสาปศุสัตว์

ดแูลสขุภาพสตัว์ สร้างกระบวนการกลุม่

ผู้น ากลุ่ม

สร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่าย

เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในอ ำเภอสวนผึ้ง

กรมปศุสัตว์

พฒันา สง่เสริมและสนบัสนนุอาชีพการเลีย้งสตัว์

อาชีพม่ันคง
รายได้ม่ังคั่ง 
และยั่งยืน

( 4 ) ( 3 ) 

( 1 ) 

เกษตรกร 82 ราย



พัฒนาแกนน าเกษตรกร

ดแูลสขุภาพสตัว์
สร้างกลุม่

พัฒนาศักยภาพแกนน าเกษตรกร (อาสาปศุสัตว์)
สร้างความเข้มแข็งของกลุม่ สร้างเครือขา่ย

กรมปศุสัตว์
สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจดัการระบบการผลิตปศสุตัว์ผา่นแกนน าเกษตรกร (อาสาปศสุตัว์)

การวเิคราะห์/แนวการเพิ่มผลติภาพการเลีย้งแพะของเกษตรกรผู้เลีย้งแพะสวนผึง้

อาสาปศสุตัว์

เกษตรกร

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

- การตลาด
- อ านาจการต่อรอง
- มาตรฐาน
- การจัดการ
- อาหารสัตว์
- พันธ์ุสัตว์
- การป้องกันโรค
- ความรู้

ความม่ันคงในอาชีพมูลค่า

สตัว์ป่วย
ตายสงู

- การจัดการ
- อาหารสัตว์
- พันธ์ุสัตว์
- การป้องกันโรค
- ความรู้ กลุ่ม

เกษตรกร
ตลาดไม่นอน

- การตลาด
- อ านาจการต่อรอง
- มาตรฐาน
- การจัดการ
- อาหารสัตว์
- พันธ์ุสัตว์
- การป้องกันโรค
- ความรู้

กลุ่มรวมใจพฒันา
บ้านหนองมะค่า

วิสาหกจิชุมชน
ผู้เลีย้งแพะ
ผลิตภาพต ่า บ้านหนองปลกั

สหกรณ์ผู้ เลีย้งแพะ แกะ แปลงใหญ่
ราชบรีุ จ ากดั





แผนผังการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ อ.สวนผึ้ง(แพะ)



แนวควำมคิดกำรบริหำรกำรจดักำรดำ้นกำรตลำด          
แปลงใหญ่ (แพะเน้ือ) อ ำเภอสวนผึ้ง



รายการ แปลงใหญ่แพะ
อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี.

1) พืน้ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่)      3 ต ำบล 17 หมู่บำ้น

2) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ (ราย) 82 รำย

3) จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพผลผลติ GAP…6.....รำย
GFM.DLD..53..รำย

ฟำร์มปลอดโรคBr...74…รำย

4) รูปแบบการตกลงทางการตลาดเช่น Contract Farming เป็นต้น Mou เครือข่ำย แพะเขต 7

5)  รูปแบบการรวมกลุ่ม เป็นสหกรณ์กำรเกษตร

ก่อน หลงั

6) ต้นทุนการผลติต่อหน่วยก่อนหลงัเข้าร่วมโครงการ  68 บ/กก 64-65-59 บ/กก

7) ผลผลติต่อหน่วยก่อนหลงัเข้าร่วมโครงการ 1,733 ตวั 2,684ตวั



กำรพัฒนำศักยภำพและเครือข่ำยคลัสเตอร์แพะสวนผึ้ง

เกษตรกร

กรมปศุสัตว์
พัฒนาระบบมาตรฐาน

เกษตรกร
และเครือข่าย

หน่วยงาน
ภาครัฐ

สถาบัน
การศึกษา

บูรณาการ
กระบวนการ
มีส่วนร่วม

การบริหารจัดการ

ลดต้นทนุ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

เพิ่มมูลค่าสินค้า

การตลาด

เกษตรกรผู้เลีย้งแพะ

มีอาชีพที่มั่นคง 
รายได้มั่งคั่ ง 
อย่างยั่งยืน



กำรพัฒนำศักยภำพและเครือข่ำยคลัสเตอรแ์พะสวนผึ้ง

เครือขา่ยระดบัประเทศ

เครือขา่ยระดบัเขต

เครือขา่ยระดบัจงัหวดั

เครือขา่ยระดบัอ าเภอ

เครือขา่ยแพะ
กาญจนบรีุ

เครือขา่ยแพะ
เขต 7

เครือขา่ยแพะ
เพชรบรีุ

เครือขา่ยแพะ
ประจวบคีรีขนัธ์

เครือข่าย
เกษตรกรเลีย้งแพะ
แหง่ประเทศไทย

เครือขา่ยแพะ
จอมบงึ

เครือขา่ยแพะ
บ้านคา

เครือขา่ยแพะ
ปากทอ่

ยัง่ยืน



• สรา้งเครอืขา่ยเกษตรกร
• ศนูยก์ารเรยีนรู ้
• ดแูลสขุภาพสตัว์
• พัฒนาการเลีย้งสตัว์
• พันธุส์ตัว์
• อาหารสตัว์
• การตลาด

เกษตรกร

การพฒันาปศสุตัวใ์นพืน้ที่

เครอืขา่ยเกษตรกร

• ขอ้มลู-ขา่วสาร
• องคค์วามรู-้เทคโนโลยี

16

หลักกำรบริหำรแปลงใหญ่ : กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม



กำรเปิดโอกำสให้ภำคประชำชนเข้ำมีส่วนร่วม

ชี้

ชวน

เชิญ

ช่วย
เชิดชู ร่วมรับรู้

ร่วมให้ข้อมูล

ร่วมคิด

ร่วมท ำ

รับท ำแทน

กรมปศุสัตว์ เกษตรกร

ระดับของกำรมีส่วนร่วมกระบวนกำรมีส่วนร่วม



พฒันาศกัยภาพเกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งของเครือขา่ย

สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้



กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิต

จดัตัง้คณะกรรมการบริหาร/คณะท่ีปรึกษา/แบง่กลุม่ยอ่ย
(เครือข่าย)ในการด าเนินงาน

จดัท าแผนยทุธศาสตร์คลสัเตอร์แพะสวนผึง้

ก ากบั ติดตาม ประเมนิผลการด าเนินงาน

ด าเนินการตามแผนฯ

ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มผู้เลีย้งแพะฯ                                             
(สหกรณ์ผู้เลีย้งแพะ-แกะแปลงใหญ่ราชบุรี จ ากัด)



โครงการภายใตย้ทุธศาสตรก์ารพฒันาคลสัเตอรแ์พะ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา โครงการ

ยทุธศาสตรท์ี ่1 : การยกระดบั

ประสทิธภิาพในการเลีย้งแพะ  ให้

ไดม้าตรฐาน

1.1 โครงการน าเครือ่งจกัรมาทดแทนแรงงาน

1.2 โครงการปรบัปรงุข ัน้ตอนวธิกีารเลีย้งใหไ้ดผ้ลผลติเร็วขึน้

1.3 โครงการคดัเลอืกสายพนัธุท์ ีเ่หมาะสม  ทนโรค 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 : การพฒันา

เครอืขา่ยการเพาะเลีย้งแพะ โดย

ใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรรว่มกนัใน

ลกัษณะเกษตรแปลงใหญ่

2.1 โครงการศกึษาและพฒันาหว่งโซอ่ปุทานของเครอืขา่ย

คลสัเตอร์

2.2 โครงการพฒันาดา้นการสง่เสรมิพชือาหาร ส าหรบั

แพะ เชน่  มนัส าปะหลงั, ขา้วโพด, หญา้เนเปียร ์

2.3 โครงการสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยกีาร เลีย้งแพะ เกษตรกร

รว่มกนั

ยทุธศาสตรท์ี ่3: การพฒันาระบบ

การบรหิาร ประสานผลประโยชน์

และความ รว่มมอืกนัอยา่งย ัง่ยนื

3.1 โครงการจดัการความรูเ้พือ่การพฒันาธรุกจิอยา่งย ัง่ยนื    
(knowledge management - KM)

3.2 โครงการจดัการธรุกจิส าหรบัผลติภณัฑช์ุมชนตามแนวคดิ
เศรษฐกจิพอเพยีง

3.3 โครงการสง่เสรมิการก าหนดราคามาตรฐานของแพะ



โครงการภายใตย้ทุธศาสตรก์ารพฒันาคลสัเตอรแ์พะ (ตอ่)

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา โครงการ

ยทุธศาสตรท์ี ่4 :การเพิม่

ความสามารถในการเขา้สูแ่หลง่ทนุ

4.1โครงการพฒันาใหค้วามรูจ้ดัท างบประมาณจาก ภาครฐั/ภาค

การเงนิการธนาคาร/สหกรณ์ 

4.2โครงการส่งเสร ิมความร่วมมือกบัแหล่งทุนในการจดัต ัง้

กองทุน (เพือ่สรา้งเงนิทุนหมุนเวยีน)ใหก้บั กลุ่มคลสัเตอร ์ แพะ

สวนผึง้ราชบรุ ี

ยทุธศาสตรท์ี ่5 : การควบคมุ

คณุภาพ และสรา้งตราสนิคา้ของ

กลุม่คลสัเตอร์ และการ

ประชาสมัพนัธข์องกลุม่ใหเ้ป็นที่

รูจ้กั

5.1 โครงการประชาสมัพนัธส์รา้งเครอืขา่ยมุง่หาสมาชกิเพิม่เตมิ

ในลกัษณะ Cluster Road Show 

5.2 โครงการสรา้งแบรนดแ์ละ สญัลกัษณ์คลสัเตอรแ์พะ

(Logo) พรอ้มการทศันศกึษาในแวดวงทีเ่ก ีย่วขอ้ง

5.3  โครงการแลกเปลีย่นประสบการณ์สรา้งความสมัพนัธ์

และสรา้งขา่วประชาสมัพนัธใ์นการกอ่ใหเ้กดิชือ่เสยีง

กบัคลสัเตอรอ์ืน่ๆ

5.4 โครงการสรา้งผูป้ระสานงานการพฒันาคลสัเตอร์

(Cluster Development Agent - CDA) 



โครงการภายใตย้ทุธศาสตรก์ารพฒันาคลสัเตอรแ์พะ (ตอ่)

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา โครงการ

ยทุธศาสตรท์ี ่6 : สรา้งระบบของ

ฐานขอ้มลูใหม้คีวามถกูตอ้งแมน่ย า

ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง 

6.1 โครงการศกึษาแนวโนม้ทางการตลาดและพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคของผลติภณัฑจ์ากแพะ

6.2 โครงการตดิตามความเปลีย่นแปลงของสถานการณ์

โรคระบาดในแพะในแตล่ะเดอืน

6.3  โครงการศกึษาวจิยัเศรษฐศาสตรแ์ละธรุกจิเพือ่สนบัสนนุ

ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งในการตดัสนิใจเพือ่พฒันากลยทุธธรุกจิของ

คลสัเตอรแ์พะสวนผึง้ราชบรุ ี



เส้นทำงกำรเดินของยุทธศำสตร์แพะ-แกะ กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑



RB-G/S Dvaravati Model

Cluster Development of Mid-level Cluster Development of High-level

0.1+1.0 2.0 3.0 4.0THAILAND

มัน่คง * มัง่คัง่ * ยัง่ยนื



ลดต้นทุนกำรผลิต

พฒันาศกัยภาพเกษตรกร “เพ่ิมอ านาจการต่อรอง”

ร่วมใช้เคร่ืองจกัรในการจดัการพืชอาหารสตัว์ รวมกนัซือ้ปัจจยัการผลิตและรวมกนัขายผลผลิต

กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิต



เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต

ร่วมปรับปรุงสายพนัธ์ุ ร่วมพฒันาคุณภาพอาหารสัตว์

ร่วมจัดการโรคและการสุขาภบิาล ร่วมพฒันามาตรฐานฟาร์ม

กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิต



เพิ่มมูลค่ำสินค้ำ

ร่วมผลติแพะเนือ้คุณภาพ

ร่วมพัฒนาการแปรรูปเนือ้แพะ



ร่วมกจิกรรมประชาสัมพันธ์

ซือ้-ขายผลผลิตผ่านระบบเครือข่ายจัดท าข้อตกลงซือ้ขายล่วงหน้า

กำรตลำด



แปลงใหญ่ประชารัฐทั่วไป แพะเน้ือ อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ภาครัฐ

1. บริหารจัดการแปลง
2. พัฒนาเกษตรเป็น Smart Farmer
3. จัดเก็บข้อมูลประชากรสัตว์/พิกัดรายแปลง
4. สร้างฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลซีส
5.  พัฒนาฟาร์มแพะเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม
6. พัฒนาเกษตรกรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่
สหกรณ์การเกษตร

ส านักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
ราชบุรี

1. ให้ความรู้เรื่องการใช้พืชอาหารสัตว์
2. การบริการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์
แบบมาตรฐาน
3. สนับสนุนพันธ์ุหญ้าเนเปียร์ปาก ช่อง 1

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพืชอาหาร
สัตว์เพชรบุรี

วิเคราะห์ทดสอบและชันสูตรโรคสัตว์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตว
แพทย์ภาค  
ตะวันตก

1. ให้ความรู้เรื่องการจัดการ/การเลี้ยงแพะ
2. สนับสนุนพันธ์ุแพะ

ศูนย์วิจัยและบ ารุง               
พันธ์ุสัตว์                
หนองกวาง

การปรับปรุงพันธ์ุแพะโดยวิธีผสมเทียม

ศูนย์วิจัยการผสม
เทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพ
ราชบุรี

1. พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ
2. สนับสนุนโครงการเครือข่าย SME ใน 18
กลุ่มจังหวัด

กองส่งเสรมิและ
พัฒนาการปศุสัตว์  

กรมปศุสัตว์

1. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายแปลง
2. บริหารจัดการ/ประสานงาน

ส านักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์

จังหวัดราชบุรี

1. ประสานงานด้านการจัดการตลาด
2. สงเสริมการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร                                           
3. แนะน าส่งเสริมช่วยเหลือการ
ด าเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ทั้งระบบ

ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี

เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อ
ปลูกพืชอาหารสัตว์

สถานีพัฒนาที่ดิน
ราชบุรี

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายแปลง

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

สนับสนุนอุปกรณ์การก่อสร้างคอกแพะ 
จ านวน 43 คอก เป็นเงิน 475,940 บาท

ส านักงานจังหวัด
ราชบุรี

ท าอะไร....
1. คัดเลือก/ปรับปรงุสาย
พันธ์ุแพะเนื้อ
2. พัฒนาระบบการจัดการ
ฟาร์ม
3. ใช้เครื่องจักรในการ
จัดการพชือาหารสัตว์
4. รวมกันซือ้ปัจจัยการผลิต

ลดต้นทุนการผลิต
ได้อะไร....
1. ตน้ทุนการผลิตลูกแพะ
เนื้อจาก 68.43 บาท/ก.ก
เป็น 65-๕๙ บาท/ก.ก
2. ตน้ทุนการผลิตแพะขุน
จาก 79.16 บาท/ก.ก เป็น 
74-๗๒ บาท/ก.ก

ท าอะไร....
1. อบรมให้ความรูก้าร
บริหารจัดการฟาร์ม
2. ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการพชือาหารสัตว์
3. พัฒนาเขา้สู่ระบบ
มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ได้อะไร....
1. เกษตรกรสามารถ
บริหารจัดการฟาร์ม
ตามหลักวิชาการ
2. ผลผลติมีอัตราการ
เจริญเตบิโตเพิ่มขึ้น
3. ผลผลติได้มาตรฐาน 
GMP

ท าอะไร....
1. สง่เสริมการขุนแพะเนื้อ 
เพศผู้(ตน้น้้า)
2. สง่เสริมการขุนแม่แพะปลด
ระวาง/คัดทิง้
3. สง่เสริมการใช้ปุ๋ยหมักจาก
มูลแพะ

เพิ่มมูลค่าสินค้า
ได้อะไร....
1. ได้ปริมาณผลผลิตเนื้อ
แพะเพิ่มขึ้นในระยะเวลา
สัน้(1-2เดอืน)
2. เพิ่มมูลค่าของแม่แพะ
ปลดระวาง/คัดทิง้
3. ตัดวงจรการเกิดโรค
พยาธิในแพะ

พื้นที่/ชนิดสัตว์
• แพะเน้ือ 2,๖๘๔ ตัว

- พ่อพันธุ์  ๘๐  ตัว
- แม่พันธุ์  1,๓๙๘ ตัว
- แพะเพศเมียแรกเกิด-รุ่นสาว  ๗๕๙  ตัว
- แพะเพศผู้แรกเกิด-รุ่น  4๔๗  ตัว

• พื้นท่ีด าเนินการ 3 ต าบล ๑๗ หมู่บ้าน
- ต าบลท่าเคย 9 หมู่บ้าน จ านวน ๖๐  ราย
- ต าบลป่าหวาย ๗ หมู่บ้าน จ านวน ๑๙ ราย
- ต าบลสวนผึ้ง 1 หมู่บ้าน จ านวน  3 ราย

คน
• สมาชิก  82 ราย
• Smart Fermer 2 ราย
• วิสาหกิจชุมขน  3 กลุ่ม
• มาตรฐานฟาร์มแพะเน้ือ  6 ฟาร์ม
• ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีส ระดับ B 78 ฟาร์ม
• GFM DLD  5๓ ฟาร์ม

ท าอะไร....
1. จัดต้ังคณะกรรมการบรหิาร/
คณะที่ ปรึกษา/แบ่งกลุ่มย่อย
(เครือข่าย)ในการด้าเนนิงาน
2. วางแผนและบริหารจัดการผลิต    
/ปัจจัยการผลิต
3. สง่เสริมการใช้เครือ่งจักรในด้าน
การจัดการพชือาหารสัตว์
4. สง่เสริมอาชีพเพิ่มรายได้

การบริหารจัดการแปลง

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลติ

สินค้า
• ลูกแพะเน้ือเพศผู้ ขนาดน้ าหนัก 15-20 ก.ก
• แพะเน้ือเพศผู้ขุน ขนาดน้ าหนัก 25-40 ก.ก
• แม่พันธุ์แพะเน้ือลูกผสมบอร์/แองโกนูเบียล

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ท าอะไร....
1. ซือ้-ขายผลผลติผ่าน
ระบบเครอืขา่ย หรือ
สหกรณ์การเกษตร
2. จัดท้าข้อตกลงซือ้ขาย
ลว่งหนา้

การตลาด

ทีมผู้จัดการ
• ปศุสัตว์อ าเภอสวนผึ้ง  นายศักด์ิชัย ฐิติพงษ์พานิช
• ประธานวิสาหกิจชุมชน
• ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง  3 ท่าน
•คณะกรรมการบริหารงานแปลงใหญ่แพะสวนผึ้ง           
15 ท่าน
• คณะท่ีปรึกษา  5  ท่าน

ได้อะไร......
1. มีตลาดรองรับผลผลติ
ที่ชัดเจน/แน่นอน
2. ผลผลติออกสู่ตลาด
ตามเป้าหมายตามหลัก
อุปสงค์/อุปทาน
3. สร้างความมั่นคงใน
อาชีพให้เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ

ภาคเอกชน

เครือข่ายผู้เล้ียงแพะเขต 7

การตลาด
* รับซ้ือแพะเนือ้มชีีวิต
จากเกษตรกรในโครงการ
ส่งตลาดต่างประเทศ 
(เวียดนาม จนี)

ตลาดซื้อขายอื่น ๆ

การตลาด
1. ตลาดผูเ้ลีย้งแพะขุน 
(ต้นน้้า)
2. ตลาดภายในประเทศ

- พ่อค้าภายในพืน้ที่
- พ่อค้าภายนอกพืน้ที่

ท าอะไร....
ได้อะไร....
1. มีการด้าเนนิงานในรูปคณะทา้งาน/เป็น
ระบบ และมีรูปแบบชัดเจน
2. สามารถวางแผนการผลิต/ลดต้นทุน
การผลิตลดเวลา/แรงงาน เพิ่ม
ประสิทธภิาพการใช้อาหารสัตว์ในการ
เลี้ยงแพะ
3. มีความมั่นใจในเรือ่งราคาและมตีลาด
รองรับชัดเจน
4. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ และสามารถ
ประกอบเปน็อาชีพเสรมิ/อาชีพหลัก

อบรมจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี



เป้ำหมำย-ควำมส ำเร็จ 

เกษตรกร - แพะทกุตวัในแปลงปลอดโรคบรูเซลโลซีส (โรคแท้งติดตอ่) 
- ราคาเพิ่มขึน้ (เดิมราคา 90 บาท/ก.ก. เพิ่มเป็น 110 บาท/ก.ก. คิดเป็น 18.18 %)
- ลดต้นทนุการผลติ (เดิม 68.43 บาท/ก.ก. ลดลงเป็น 59 บาท/ก.ก คิดเป็น 13.78 %)  
- มีรายได้เพิ่มขึน้ จากเดิมตวัละ 1,500 - 2,000 บาท เป็นตวัละ 3,300 - 3,500 บาท
- มีตลาดต่างประเทศรองรับ (เวียดนาม และมาเลเซีย) 

มีอาชีพที่มัน่คง มีรายได้ท่ีมัง่คัง่ อย่างยัง่ยืน (Goats for the poor)

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่ง
แวดล้อม

อ าเภอสวนผึง้เป็นศนูย์กลางการซือ้-ขาย แพะเนือ้มีชีวิต แบบครบวงจรตัง้แต่ต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้

สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีสมัพนัธ์ภาพต่อกนัดีขึน้ ช่วยเหลือซึง่กนัและกนัท าให้เกิดความรัก
ความสามคัคีเพิ่มมากขึน้

กระบวนการผลติแพะได้มาตรฐานตามหลกัวิชาการ ไมส่ง่ผลต่อสิง่แวดล้อม ท าให้ระบบนิเวศดีขึน้ 



ปัญหา/อุปสรรค
- ๓ M  ?

- ขาดพ่อ/แม่พันธุ์แพะพันธ์ุเนื้อที่ดี

- ขาดแหล่งเงินทุนในการจัดการ ฯ (เกษตรกรไม่มีหลักทรัพย์เป็นของตนเอง)

- ไม่สามารถท าออเดอร์ได้

- แนวทางการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ขาดความต่อเนื่อง

ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่แพะเนื้อของอ าเภอสวนผึ้ง
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โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายคลัสเตอร์แพะสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

โครงการที่เสนอขอรับรางวัลจากส านักงาน ก.พ.ร ประจ าปี ๒๕๖๐
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ได้รับรางวัลเลิศรัฐ การพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับ ดี

จากส านักงาน ก.พ.ร.ประจ าปี ๒๕๖๐ 

โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายคลัสเตอร์แพะเน้ือสวนผึ้ง จ.ราชบุรี



ขอบคุณครับ


