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โครงการต้นทาง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการฟาร์มปลอดโรคแพะจังหวัดเพชรบูรณ์   วงเงินงบประมาณ 
399,000 บาท



ภาพกิจกรรมตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีสในแพะ-แกะ



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  2558

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะจังหวัดเพชรบูรณ์   
วงเงินงบประมาณ 2,138,900 บาท

มีการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม 



กิจกรรมที่ 1 จัดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดเพชรบูรณ์   
เม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 120 ราย 



กิจกรรมที่ 1 จัดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดเพชรบูรณ์   
เม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 120  ราย 

(ต่อ) 



กิจกรรมที่ 2 การทัศนศึกษาและดูงานฟาร์มแพะ
ศึกษาดูงานศนูย์แปรรูปแพะกลุ่มเกษตรกรบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2557



กิจกรรมที่ 2 การทัศนศึกษาและดูงานฟาร์มแพะ (ต่อ)
ศึกษาดูงานสถานกักแพะเพื่อการส่งออกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 

ณ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557



กิจกรรมที่ 2 การทัศนศึกษาและดูงานฟาร์มแพะ (ต่อ)
ศึกษาดูงานด้านยทุธศาสตร์แพะ ส านักงานปศุสัตว์เขต7 เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2557



กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาและดงูานฟาร์มแพะ (ต่อ)
ศึกษาดูงานศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์กลุ่มวิสาหกิจหว้ยพระ ณ อ าเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557



กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ
การมอบสนับสนุนพันธุ์แพะแก่เกษตรกร 10 กลุ่ม 8 อ าเภอ เกษตรกร 100 ราย

แพะเพศผู้ 20 ตัว เพศเมีย 200 ตัว



กิจกรรมที่ 4 ก่อสร้างสถานที่กักกันสัตว์เข้าเขตปลอดโรค 
งบประมาณ 670,900 บาท



โครงการกลางทาง

โครงการตามแผนพัฒนาจงัหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วงเงินงบประมาณ 197,520 บาท

จ านวน 2 โครงการ



1. โครงการพัฒนาสถานกักสัตว์ (แพะ-แกะ) เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรค
(ค่าวัสดุก่อสร้าง) วงเงินงบประมาณ 97,585 บาท

การพัฒนาสถานกักสัตว์ (แพะ-แกะ) เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรค 



การพัฒนาสถานกักสัตว์ (แพะ-แกะ) 
เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรค (ต่อ) 



การพัฒนาสถานกักสัตว์ (แพะ-แกะ) 
เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรค (ต่อ) 



2. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะนมพระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วงเงินงบประมาณ 99,935 บาท    สร้างคอกรีดนมแพะพระราชทาน



2. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะนมพระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วงเงินงบประมาณ 99,935 บาท    สร้างคอกรีดนมแพะพระราชทาน



ปี 2560  ได้รับงบตามแผนพัฒนาจังหวัด งบประมาณ 1,352,500 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ระยะที่

2)
งบประมาณ 1,352,500 บาท



กิจกรรมก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะและศูนย์เรียนรู้  
งบประมาณ 800,000 บาท



กิจกรรมก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะและศูนย์เรียนรู้  
งบประมาณ 800,000 บาท



กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะ (เนื้อ-นม-เครื่องส าอาง) 
งบประมาณ 462,500 บาท



การแปรรูปเนื้อแพะ

ลกูชิน้เนือ้แพะ แหนมเนือ้แพะ



การแปรรูปนม

นมแพะพาสเจอรไ์รซ์ พดุดิง้นมแพะ



การแปรรูปนมแพะและเครื่องส าอาง

สบูน่มแพะ

สบู่นมแพะผสมชาโคล



การแปรรูปนมแพะและเครื่องส าอาง

โลชั่นนมแพะ

สครบันมแพะ



การก่อสร้างคอกแพะนมพระราชทาน  
งบประมาณ 90,000 บาท (ค่าวัสดุก่อสร้าง)



ปี 2561 ได้รับงบตามแผนพัฒนาจังหวัด งบประมาณ 1,000,000 บาท
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ 

กิจกรรมที่ 1 พฒันาการแปรรูป /บรรจภุณัฑ/์ตราสญัลกัษณผ์ลิตภณัฑเ์นือ้และนมแพะ



ปี 2561 ได้รับงบตามแผนพัฒนาจังหวัด งบประมาณ 1,000,000 บาท
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ 

กิจกรรมที ่2 สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ เครือข่ายการตลาด/เกษตรแปลงใหญ่แพะ



ปี 2561 ได้รับงบตามแผนพัฒนาจังหวัด งบประมาณ 1,000,000 บาท
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ 

กจิกรรมที ่3 พัฒนาศูนยแ์ปรรูปผลติภณัฑจ์ากแพะ



โครงการปลายทาง

ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพชรบูรณ์ ที่ตลาดกรีนมาร์เก็ต พุทธอุทยานเพชบุระ
(พระใหญ)่



โครงการปลายทาง
ได้รับงบพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2564 งบประมาณ 522,000 บาท  มี 2

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ งบประมาณ 162,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  งบประมาณ 130,000

บาท



โครงการปลายทาง
ขอสนับสนุนงบตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2565-2569

1.โครงการสร้างสถานที่จ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากแพะ งบประมาณ 2,000,000 บาท



โครงการปลายทาง
ขอสนับสนุนงบตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2565-2569

2.งานแพะแหง่ชาต ิครั้งที่ .... งบประมาณ 2,000,000 บาท



รางวัลดีเด่น



1.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ดีเด่นระดับเขต ปี 2559 กลุ่มวิสาหกิจฯผู้เลี้ยงแพะ
แกะต าบลหนองย่างทอย อ าเภอศรีเทพ โดยนายมานะ ตะกุดแจ่ม ประธานกลุ่มเป็นผู้รับมอบ
รางวัล  ในงานแพะแห่งชาติ จ.สระบุรี ปี 2559



2.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบ้านพล า ต าบลป่าเลา อ าเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์ ได้รับ
รางวัลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่นระดับเขต ในงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (ปี 2562)  และ
เปิดโลกปศุสัตว์อันดามัน@ภูเก็ต โดยมี นายชวน ขุมทรัพย์ ประธานกลุ่มฯเป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณ
เวทีกลาง ประตูเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต



จบการน าเสนอ


