
สถานการณ์แพะเขต 6 
1. ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ 

1.1 ข้อมูลจ านวนแพะในประเทศไทย ปี 2561 

  แพะ 

จังหวัด 
แพะเน้ือ แพะนม รวม 

ผู ้ เมีย เกษตรกร ผู ้ เมีย เกษตรกร จ ำนวน เกษตรกร 

  (ตัว) (ตัว) (รำย) (ตัว) (ตัว) (รำย) (ตัว) (รำย) 

เขต1 18,992 69,040 2,601 1,761 6,154 358 95,947 2,831 

เขต2 3,774 11,511 538 167 357 45 15,809 562 

เขต3 12,515 35,189 1,616 160 627 49 48,491 1,650 

เขต4 3,735 10,444 686 103 162 25 14,444 704 

เขต5 2,441 4,990 597 113 536 24 8,080 616 

เขต6 12,962 35,936 1,395 148 484 29 49,530 1,412 

เขต7 35,988 102,016 3,464 3,083 3,705 328 144,792 3,753 

เขต8 31,864 75,213 6,636 595 1,928 177 109,600 6,737 

เขต9 69,134 158,096 37,138 1,360 4,589 707 233,179 37,497 

ยอดรวม 191,405 502,435 54,671 7,490 18,542 1,742 719,872 55,762 

 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ http://survey-c.dld.go.th 
 
ในปี 2561 มีจ านวนแพะในประเทศ ท้ังหมด 191,405 ตัว เมื่อพิจารณาการเล้ียงแพะราย

เขตพบว่า ในพื้นที่เขต 9 มีการเลี้ยงแพะเป็นจ านวนมากที่สุด โดยมีจ านวน 233,179 ตัว คิดเป็น 32.39 % 
รองลงมาคือ ในพื้นท่ีเขต 7 และเขต 8 ตามล าดับ โดย มีเกษตรกรผู้เล้ียงแพะท้ังหมดจ านวน 55,762 ครัวเรือน 
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เมื่อพิจารณาการเล้ียงแพะรายเขตพบว่า ในพื้นท่ีเขต 9 มีเกษตรกรเล้ียงแพะเป็นจ านวนมากท่ีสุด โดยมีจ านวน 
37,497 ราย คิดเป็น 67.24 % รองลงมาคือ  ในพื้นท่ีเขต 8 และเขต 7 ตามล าดับ โดย เขต 6 มีจ านวน แพะ 
49,530 ตัว คิดเป็นร้อยละ 6.88 และเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ จ านวน 1,412 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2.53 อยู่ในอันดับ
ท่ี 5 ของประเทศ  

1.2 จ านวนแพะในปี 2561 
ในปี 2561 มีจ านวนแพะในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 6 ท้ังหมด 49,530 ตัว เมื่อพิจารณาการเล้ียง

แพะรายจังหวัด พบว่า ในพื้นที่เขต 6 หวัดที่เลี้ยงแพะมากที่สุดได้แก่ เพชรบูรณ์ จ านวน 11,866 ตัว ร้อยละ 
23.96 รองลงมาคือ นครสวรรค์ จ านวน 8,461 ตัว ร้อยละ 17.08 และตาก จ านวน 6,802 ตัว  ร้อยละ 13.73 
ตามล าดับดังแผนภูมิท่ี 2 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนแพะรายจังหวัดในปี 2561 

 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ http://survey-c.dld.go.th 

1.3 จ านวนผู้เลี้ยงแพะในปี 2561 
ในปี 2557 เขต 6 มีเกษตรกรผู้เล้ียงแพะท้ังหมดจ านวน 1,412 ครัวเรือน โดย จังหวัดท่ีมี

เกษตรกรผู้เล้ียงแพะมากท่ีสุดได้แก่ ตาก จ านวน 349 ครัวเรือน ร้อยละ 24.72 รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน 282 ครัวเรือน ร้อยละ 19.97 และพิษณุโลก 177 ครัวเรือน ร้อยละ 12.54 ตามล าดับ ดังแผนภูมิท่ี 3 

แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงแพะรายจังหวัดในปี 2561 

 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ http://survey-c.dld.go.th 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาแพะในพื้นที่ เขต 6 
1. ข้อเท็จจริง 
  

1.1 ด้านการผลิตแพะเนื้อ 
(1) พื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ในปี 2561 มีการเล้ียงแพะ จ านวน 49,530 ตัว 

คิดเป็นร้อยละ 6.88 ของจ านวนแพะท้ังหมดประเทศ จ านวน 719,872 ตัวซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเล้ียงแพะเป็น
อันดับท่ี 4 ของประเทศ  เกษตรกรเล้ียงแพะ 1,412 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของจ านวนเกษตรกรเล้ียง
แพะท้ังหมดประเทศ จ านวน 55,762 ราย มีเกษตรเล้ียงแพะเป็นอันดับท่ี 6 ของประเทศ  

(2) อัตราการเพิ่มของจ านวนแพะในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา  ระหว่างปี  2560 – 2561 ในพื้นท่ี
เขต 6  ปี  2560  มี 43,946  ตัว  ปี  2561  มี  49,530  ตัว เพิ่มขึ้นจ านวน  5,584 ตัว หรือ 
ร้อยละ 12.71 ต่อปี 

(3) ในปี  2561  ในพื้นท่ีเขต 6 มีจ านวนแพะ  ท้ังหมด  49,530  ตัว  โดยรวมกระจายอยู่
ตามจังหวัดต่าง ๆ โดยมีมาก 3 จังหวัด ดังนี้   อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์  11,866  ตัว  (ร้อยละ 23.96)  จังหวัด
นครสวรรค์  8,461  ตัว (ร้อยละ 17.08 )   และจังหวัดตาก  6,802  ตัว  (ร้อยละ 13.73) 

 
         1.2    การผลิตแพะนม 

(1) พื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ในปี 2561 มีการเล้ียงแพะนม จ านวน 632 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 2.43 ของจ านวนแพะนมท้ังหมดประเทศ จ านวน 26,032 ตัวซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเล้ียงแพะ
นมเป็นอันดับท่ี 7 ของประเทศ  เกษตรกรเล้ียงแพะนม 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.66 ของจ านวน 

 (2) อัตราการเปล่ียนแปลงของจ านวนแพะในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา  ระหว่างปี  2560 – 2561 
ในพื้นท่ีเขต 6  ปี  2560  มี 702  ตัว  ปี  2561  มี  632  ตัว ลดลงจ านวน  ตัว  ลดลงจ านวน  70
ตัว/ปี  หรือ ร้อยละ 9.97 ต่อปี 

(3) ในปี  2561  ในพื้นท่ีเขต 6 มีจ านวนแพะ  ท้ังหมด  632  ตัว  โดยรวมกระจายอยู่ตาม
จังหวัดต่าง ๆ โดยมีมาก 3 จังหวัด ดังนี้   อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 239  ตัว  (ร้อยละ 37.82)  จังหวัด
นครสวรรค์  150  ตัว (ร้อยละ 23.73 )  และจังหวัดนพิษณุโลก 84  ตัว  (ร้อยละ 13.29) 

  
         1.3    สถานการณ์การปรับปรุงแพะ (วิเคราะห์เรียบเรียงโดยหน่วยงานศูนย์/สถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์
และศูนย์ผสมทียม) 
                พันธุ์แพะที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นพันธุ์ลูกผสมพื้นเมืองแองโกลนูเบียน ที่มีขนาดเล็กมี
ขนาดโตเต็มที่มีน้ าหนักตัว 30-50   กิโลกรัม    อัตราการเจริญเติบโตท่ีเล้ียงในสภาพฟาร์มเกษตรกร
ประมาณ  50 กรัม/วัน  มีอัตราการตายก่อนหย่านมค่อนข้างสูง (โรคพยาธิ  ปอดบวม และท้องเสีย) 
               การพัฒนาพันธุ์แพะโดยการใช้พ่อพันธุ์ แองโกลนูเบียน  ซาแนน และบอร์ มีปัญหาเรื่องเลือดชิด  
และโรคท่ีติดต่อทางระบบสืบพันธุ์   
  
         1.4    สถานการณ์การใช้อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์  (วิเคราะห์เรียบเรียงโดยหน่วยงาน
ศูนย์/สถานีอาหารสัตว์) ส่วนใหญ่เกษตรกรเล้ียงแพะปล่อยตามทุ่งหญ้าตามธรรมชาติ  ขาดแคลนอาหารสัตว์
คุณภาพท าให้แพะเจริญเติบโตช้า  
 



         1.5    สถานการณ์โรคแพะท่ีส าคัญ ฟาร์มปลอดโรคและฟาร์มมาตรฐาน (วิเคราะห์เรียบเรียงโดย
หน่วยงานส่วนป้องกันและส่วนการรับรองของเขต กลุ่มสุขภาพสัตว์และกลุ่มมาตรฐานฯของจังหวัดและ
ศูนย์วิจัยการสัตวแพทย์)   
                โรคท่ีมีความส าคัญส าหรับการเล้ียงแพะ  ได้แก่ โรคBrucellosis  FMD CAE  Melioidosis 
Bluetongue  Paratuberculosis  Q fever  Peste Des Petites  Ruminants  ( PPR)   Caseous 
Lyphadenitis (CLA) รวมทั้งได้แจ้งแนวทาง มาตรการในการดูแลควบคุมป้องกันโรค Brucellosis  CAE FMD 
ในแพะ  ตามหลักเกณฑ์การรับรองและการรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  Brucellosis  ด้วย 
  

1.6 การตลาดแพะเนื้อและแพะนม 
 

1.2.1  แพะเนื้อ  มีรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นแพะมีชีวิต  อาหารปรุงส าเร็จจากเนื้อแพะ เช่น แพะตุ๋น   
ส่วนราคาจ าหน่าย  แพะมีชีวิตราคา 100 – 120 บาท/กิโลกรัม    ในด้านช่องทางจ าหน่าย ได้แก่   การจ าหน่าย
ผ่านกลุ่มสหกรณ์  และพ่อค้าคนกลางซื้อโดยตรงจากผู้เล้ียง  

1.2.2 แพะนมมีรูปแบบผลิตภัณฑ์  ได้แก่  นมแพะพาสเจอร์ไรส์  และเครื่องส าอาง  ส่วนราคา
จ าหน่าย  จะแตกต่างตามลักษณะบรรจุภัณฑ์  ในด้านช่องทางการจ าหน่าย มีการจ าหน่ายตรง 

 
 1.7  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ( SWOT Analysis) 
        1.7.1 จุดแข็ง (Strengths) 
       1) เกษตรกรพร้อมท่ีจะจัดต้ังเครือข่าย 
       2) การเล้ียงแพะเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้สูงและให้ผลตอบแทนเร็ว 
       3) สามารถใช้พืชอาหารสัตว์ตามธรรมชาติท่ีหลากหลาย 
                          4) สามารถเล้ียงร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ เช่น สวนผลไม้ พืชไร่หลังเก็บเกี่ยว 
                          5) การเล้ียงแพะใช้เงินลงทุนต่ าเมื่อเปรียบเทียบการเล้ียงโค-กระบือ 
                   1.7.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
                          1) ปริมาณแพะพันธุ์ดีไม่เพียงพอต่อการใช้ขยายพันธุ์ 
       2) การขับเคล่ือนเครือข่ายแพะยังไม่ครอบคลุมและไม่เข้มแข็ง 
       3) เกษตรกรขาดความรู้ในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้  
                          4) ขาดข้อมูลการผลิตและการตลาด 
                          5) ขาดแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบ้ียต่ า 
       6)  เกษตรกรไม่เห็นความส าคัญในการจัดหาพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ 
       7) เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีขาดทักษะในด้านการบริหารจัดการเล้ียงแพะ 
       8) ประชาชนในพื้นท่ีไม่นิยมในการบริโภคเนื้อแพะ 
       9) เกษตรกรไม่สนใจในอาชีพการเล้ียงแพะ 
 
      1.7.3 โอกาส (Opportunities) 
     1) นโยบายภาครัฐก าหนดให้แพะเป็นสินค้ายุทธศาสตร์ 
     2) รัฐมีนโยบายสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง 
     3) ผลผลิตจากแพะสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย 
                        4) ผลิตภัณฑ์จากแพะสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าสุขภาพ 



                        5) ความต้องการปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีเพิ่มมากขึ้น 
     6) นโยบายส่งเสริมการเล้ียงแพะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     7) โครงการส่งเสริมสินค้าฮาลาล 
                   1.7.4 อุปสรรค (Threats) 
                        1) มีการลักลอบน าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านท าให้เส่ียงต่อการควบคุมโรค 
     2) ปัญหาโรคระบาดส าคัญต่อการเล้ียงแพะ  
                        3) การลักลอบการเคล่ือนย้ายระหว่างเขต 
                        4) การขยายของเมืองและพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ ท าให้พื้นท่ีเล้ียงแพะลดลง 
     5) ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
2. วิสัยทัศน์   

- พัฒนาอาชีพการเล้ียงแพะให้ยั่งยืน  มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการส่งออก 
 

3. พันธกิจ 
1) เพิ่มปริมาณการเล้ียงแพะและพัฒนาคุณภาพผลผลิตจากการเล้ียงแพะ  
2) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร  เครือข่าย  และชมรมผู้เล้ียงแพะ 
3) พัฒนาและเพิ่มจ านวนฟาร์มแพะปลอดโรคและได้มาตรฐานและสร้างความมั่นใจให้กับ

ผู้บริโภค 
4) พัฒนาระบบเครือข่ายและการตลาด 
5) ประสานความร่วมมือทางด้านการผลิตและส่งออก 

4. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรและเครือข่าย 
2) เพื่อเพิ่มปริมาณแพะให้เพียงพอต่อการส่งออก 
3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการตลาด 
4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
5) เพื่อพัฒนาระบบการผลิตแพะให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และยั่งยืน 

 
5.  เป้าหมาย 

1)  ประชากรแพะภายในพื้นท่ีเพิ่มขึ้นปีละไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 
2)  มีเครือข่ายหรือชมรมผู้เล้ียงแพะประจ าจังหวัด ๆ ละไม่น้อยกว่า  1  เครือข่าย  
    และระดับเขต 1  เครือข่าย 

    3) ให้การรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส ระดับ A   30  แห่ง  ระดับB    63   แห่ง 
 
 
 
 
 
 



6. ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์หลัก จ านวน  3  ประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

       ก.  ประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

      ข.  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
               ค.  ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด 
 
โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ  มีรายละเอียด ได้แก่ 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน 
1.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  

1) โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดต้ังวิสาหกิจชุมชมผู้เล้ียงแพะ  
2) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เล้ียงแพะแบบมีส่วนร่วม  
3) โครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงแพะ 
4) โครงการจัดต้ังและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเล้ียงแพะ  
5) โครงการเสริมสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร 

1.2   กลยุทธ ์การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาด  
1)  โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ  

2 . ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2.1 กลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเลี้ยงแพะ 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงแพะแบบครบวงจร  
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงแพะ   
3) โครงการส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์กระจายพันธุ์แพะในความรับรองของรัฐ  
4) โครงการส่งเสริมการขยายพันธุ์แพะด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  

2.2 กลยุทธการเร่งรัดพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารแพะ  
1) ส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพสูงเพื่อจ าหน่ายในเกษตรกรเครือข่าย 
2) พัฒนาศักยภาพพื้นท่ีสาธารณะและรกร้างเพื่อเป็นแหล่งผลิตพืชอาหารสัตว์เล้ียงแพะ 
3) จัดต้ังคลังเสบียงสัตว์และศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชนโดยความร่วมมือกับท้องถิ่น 

2.3 กลยุทธพ์ัฒนาระบบการผลิตแพะให้ปลอดโรค และปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นท่ี  
2) โครงการฟาร์มปลอดโรคแพะ   
3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการบริการเกษตรกร  
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเล้ียงแพะสู่มาตรฐาน  

3. ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการตลาดซื้อขายแพะ (ปศข.6) 
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดแพะในระดับจังหวัด  
3) โครงการรณรงค์และเสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชน  
 



7.    กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ควรมี องค์กร กลไกบริหารและวิธีปฏิบัติท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ฯ  ดังนี้ 

1) องค์กรระดับเขต  ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาแพะเป็นองค์กรกลางในการประสานจัดท านโยบาย
แผนงานโครงการ ร่วมกับหน่วยงานและบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  โดยมี ปศุสัตว์เขตรับผิดชอบและประสานด้าน
งบประมาณ  และด้านการบริหารและกล่ันกรอง  นโยบายแผนปฏิบัติงานและการด าเนินงานในแต่ละปีให้เป็น
ระบบ 

2) องค์กรระดับจังหวัด  ในแต่ละจังหวัด ควรมีคณะท างานพัฒนาแพะระดับจังหวัดท่ีมีตัวแทนจาก
ภาคราชการ สถาบันการศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ภาคเกษตรกรผู้ เล้ียงแพะเป็น
คณะท างานเพื่อร่วมระดมความคิดเห็น  จัดท าแผน  ประสานงาน  แก้ไขปัญหา  และจัดท าแนวทางการพัฒนา
ท่ีเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 

3) กลไก  ควรจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาแพะระดับเขต    แผนพัฒนาแพะระดับจังหวัดตลอดจน
การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีเพื่อการของบประมาณจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปตลอดจนนโยบายของรัฐและความต้องการของ
เกษตรกร  ภาวะด้านการตลาดและความต้องการในการบริโภคแพะในพื้นท่ีภูมิภาค 

4) การบริหารแผน  ปศุสัตว์เขต  จ าเป็นต้องยึดหลัก 3  ประการคือ 
4.1 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์  ในพื้นท่ีเขตส านักงาน

เขต  6 โดยศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติการและก ากับดูแลยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์  ให้สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภคสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กรมปศุสัตว์  ติดตามเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานทีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ท้ังหน่วยภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์
มีการด าเนินงานเป็นไปตามท่ีก าหนดในยุทธศาสตร์  วิเคราะห์แนวโน้มปัญหาท่ีเกิดขัน  เพื่อก าหนดแนวทาง
ป้องกันท้ังด้านการผลิต ด้านสุขอนามัย  ด้านราคา  ด้านการตลาดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
ของกรมปศุสัตว์  

4.2  แต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์แพะ-แกะ ในพื้นท่ีเขต 6  โดยศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติ
การตามยุทธศาสตร์แพะ – แกะ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วตอบสนองต่อความ
ต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภคสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์  ด าเนินการตามแผนโครงการและ
กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภายในและภายนอก  กรมปศุสัตว์มีการด าเนินงานเป็นไปตามท่ี
ก าหนดในยุทธศาสตร์  รายงานผลการด าเนินงานให้ปศุสัตว์เขต 6 ทราบทุกเดือน 

4.3  สร้างเครือข่าย (Network)  ระหว่างภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เป็นจุดร่วมใน
การแลกเปล่ียนปัญหา  อุปสรรค  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาท่ีจะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไป
ด้วยความส าเร็จ 

5) วิธีปฏิบัติ เพื่ออ านวยให้การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการบริหารแผนบังเกิดประสิทธิภาพสูง
สมควรก าหนดวิธีปฏิบัติดังนี้ 

5.1 ด้านการเงิน  เน้นการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและแผน
งบประมาณ         

5.2 ด้านบุคลากร  ปรับปรุงระบบงานรวมท้ังฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถรองรับภารกิจ ท่ี
ปรับเปล่ียนบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและประสานงานกล่ันกรอง  คัดเลือกและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรของ
เกษตรกรท่ีสนใจจริงๆ  ท่ีจะเข้าร่วมในโครงการให้เข้มแข็งเพื่อให้เป็นรากฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 



5.3 ด้านการบริหาร  ประกอบด้วยการวางแผนปฏิบัติงาน  การก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายและการ
ปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายฯลฯ  ข้างต้น  โดยด าเนินการในเชิงระบบรวมซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยหลาย
ระบบผสมผสานเข้าด้วยกันและมอบหมายความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการให้
ชัดเจนเป็นสัดส่วน  รวมท้ังจัดให้แผนงานติดตามและและประเมินผลส าเร็จอย่างใกล้ชิดเป็นรายป ี
 
8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เกษตรกรผู้เล้ียงแพะมีประสิทธิภาพในการผลิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  และมีต้นทุนการผลิต
ท่ีเหมาะสม 

2) ผลผลิตแพะท่ีเกษตรกรผลิตได้  มีเสถียรภาพด้านราคา  และตลาดรองรับได้ตลอดปี 
3) องค์กรเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรผู้เล้ียงแพะมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น 
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