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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแพะ ของส านักงานปศุสัตว์เขต  8 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 



จุดแข็ง (Strengths) 

1)   เกษตรกรพร้อมที่จะเข้ำร่วมสู่กำรจัดตั้งเครือข่ำย 

2)   กำรเลี้ยงแพะเป็นอำชีพที่สร้ำงรำยได้สูงและให้ผลตอบแทนเร็ว 

3)   มีองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรผลิตแพะที่เหมำะสม 

4)   สำมำรถใช้พืชอำหำรสัตว์ตำมธรรมชำติหลำกหลำย 

5) สำมำรถเลี้ยงร่วมกับพืช เศรษฐกิจต่ำงๆ ได้  เช่น สวนยำง สวนปำล์มน้ ำมัน  สวนผลไม้ พืชไร่   
หลังเก็บเกี่ยวแล้ว 

6)   กำรเลี้ยงแพะใช้เงินลงทุนต่ ำเมื่อเทียบกับโคและกระบือ 

7)   เกษตรกรมีควำมต้องกำรในกำรขยำยขนำดฟำร์ม 

8)   เกษตรกรมีศักยภำพที่จะปรับปรุงและขยำยพันธุ์ได้เอง 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) ปริมำณแพะพันธุ์ดีไม่เพียงพอต่อกำรใช้ขยำยพันธุ์ 

2) กำรขับเคลื่อนเครือข่ำยแพะยังไม่ครอบคลุมและไม่เข้มแข็ง 

3) เกษตรกรไม่ค่อยเห็นควำมส ำคัญในจัดหำพืชอำหำรสัตว์ที่มีคุณภำพ 

4) ข้อมูลด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดไม่เป็นปัจจุบัน 

5) ขำดงำนวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเลี้ยงแพะในระบบกำรค้ำและอุตสำหกรรม 

6) ขำดโรงเชือดที่ได้มำตรฐำนและจ ำนวนเขียงมีจ ำกัดเฉพำะแห่ง 

7) เกษตรกรขำดแคลนพันธุ์พืชอำหำรสัตว์ 

8) ขำดแหล่งเงินทุนอัตรำดอกเบี้ยที่เหมำะสม 

9) พ้ืนที่กำรเลี้ยงแพะเชิงพำณิชย์ไม่เพียงพอ 

 โอกาส (Opportunities) 

1) ภำครัฐมีกฎ ระเบียบ ที่ดูแลตั้งแต่ระบบกำรผลิตถึงผู้บริโภค 

2) นโยบำยภำครัฐก ำหนดให้กำรเลี้ยงแพะเป็นสินค้ำในยุทธศำสตร์ 

3) นโยบำยพัฒนำแพะในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ 

4) นโยบำยรัฐส่งเสริมสินค้ำฮำลำล 

5) ผลผลิตจำกแพะสร้ำงผลิตภัณฑ์ได้หลำกหลำย 

6) รัฐมีนโยบำยสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยให้เข้มแข็ง 

7) นโยบำยภำครัฐส่งเสริมกำรขยำยพื้นที่ปลูกปำล์มซึ่งสร้ำงพ้ืนที่กำรเลี้ยงแพะเพ่ิมขึ้น 

8) กลุ่มประเทศมุสลิมต้องกำรสินค้ำแพะและผลิตภัณฑ์ 

9) ผลิตภัณฑ์จำกแพะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำสุขภำพ 

10) ควำมต้องกำรปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้น                          
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11)  กำรเลี้ยงแพะสนับสนุนนโยบำยลดภำวะโลกร้อน 

12)  ปริมำณผู้บริโภคเพ่ิมมำกขึ้นจำกกำรท่องเที่ยว 

อุปสรรค (Threats) 



1) ขำดกำรสนับสนุนและกำรพัฒนำด้ำนกำรตลำดจำกภำครัฐ 

2) ขำดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

3) มีกำรลักลอบน ำเข้ำจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนท ำให้เสี่ยงต่อกำรควบคุมโรค 

4) ผู้บริโภคมีควำมรู้และทัศนคติในกำรบริโภคแพะและผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง 

5) กำรบริโภคแพะส่วนใหญ่ยังอยู่เฉพำะในบำงกลุ่ม 

6) ปัญหำโรคระบำดส ำคัญต่อกำรเลี้ยงแพะ (แท้งติดต่อ และ CAE) 

7) ปัญหำควำมไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

8) กำรลักลอบกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ระหว่ำงเขต 

9) กำรขยำยของเมืองและพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ลดพ้ืนที่เลี้ยงแพะ 

วิสัยทัศน์ (Vision)   :  พัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้ย่ังยืน  มีผลผลิตที่มีคุณภาพ เพียงพอ และต่อเนื่อง ต่อการ
บริโภคและส่งออก 

พันธกิจ (Mission)   : 
1) เพ่ิมปริมำณกำรเลี้ยงแพะและพัฒนำคุณภำพผลผลิตจำกกำรเลี้ยงแพะ  
2) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร  สถำบันเกษตรกร  เครือข่ำย  และชมรมผู้เลี้ยงแพะ 
3) พัฒนำและเพ่ิมจ ำนวนฟำร์มแพะมำตรฐำนและโรงฆ่ำแพะมำตรฐำน 
4) ส่งเสริมกำรบริโภคผลิตภัณฑ์จำกแพะภำยในประเทศ 
5) กำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้บริโภค 
6) พัฒนำระบบกำรตลำดภำยในประเทศให้เชื่อมโยงกับตลำดต่ำงประเทศ 
7) เพ่ิมปริมำณประเภทของผลิตภัณฑ์จำกแพะและคุณภำพให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  
8) ประสำนควำมร่วมมือทำงด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูปและกำรตลำดในพ้ืนที่ภูมิภำค และระหว่ำง

ประเทศ กับหน่วยงำนของกระทรวงพำณิชย์   กระทรวงอุตสำหกรรม  และกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

เป้าประสงค์ (Goals) : 
1.   เพ่ือเพ่ิมปริมำณแพะที่มีคุณภำพ เพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิต 
2.   เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรและเครือข่ำย 
3.   เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรและเครือข่ำย 
4..  เพ่ือเพ่ิมปริมำณแพะให้มำกข้ึน 
5.   เพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อกำรบริโภคและส่งออก 
6.   เพ่ือส่งเสริมกำรบริโภคและพัฒนำระบบกำรตลำด 
7.   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกร 
8.   เพ่ือพัฒนำระบบกำรผลิตแพะและผลิตภัณฑ์แพะให้ได้มำตรฐำน ปลอดภัย และยั่งยืน 
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เป้าหมาย (Targets) : 

1)   ประชำกรแพะที่มีคุณภำพของในพ้ืนที่ภำคใต้ตอนบนเพ่ิมข้ึนปีละไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5 
2)   มีชมรม/สหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะ  อย่ำงน้อยจังหวัดละ 1 ชมรม/สหกรณ์ 
3)   ให้กำรรับรองฟำร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิสเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10  ของชมรม/สหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะ 
4)   มีฟำร์มแพะที่ผ่ำนกำรรับรองเป็นฟำร์มมำตรฐำนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  2  ของชมรม/ สหกรณ์

ผู้เลี้ยงแพะ 
5)   มีโรงฆ่ำแพะที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนไม่น้อยกว่ำจังหวัดละ  1  โรง 
6)   ส่งเสริมกำรบริโภคผลิตภัณฑ์จำกแพะอย่ำงน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง/ปี 

ยุทธศาสตร์ (Strategies):  
ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์หลัก  3  ยุทธศำสตร์  ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำกำรผลิตแพะที่มีคุณภำพ  เพียงพอ ได้มำตรฐำนและปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมกำรบริโภค และพัฒนำระบบกำรตลำดสู่มำตรฐำนสำกล

และฮำลำล 

กลยุทธ์ : 

       ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์  ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่  1 สนับสนุนและพัฒนำกลุ่มเกษตรกร  เพิ่มทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   

กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมฟำร์มแพะพันธุ์ดี  ปลอดโรคและได้มำตรฐำน 

  กลยุทธ์ที่ 3  ระบบกำรผลิตแพะและผลิตภัณฑ์แพะให้ได้มำตรฐำน และปลอดภัย 
     กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำระบบกำรส่งเสริมกำรบริโภคและระบบกำรตลำด  เครือข่ำยกำรตลำด   
    กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนำระบบกำรตลำดและมำตรฐำนสำกล 

  



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อ ของส านักงานปศุสัตว์เขต  8 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ  (SWOT Analysis)  
จุดแข็ง (Strengths)  

1)   มีกำรจัดตั้งกลุ่ม/รวมกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ 
2)  มีสภำพพ้ืนที่เหมำะสมในกำรเลี้ยง 
3)   กำรเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นแบบรำยย่อย ใช้แรงงำนในครัวเรือนท ำให้ช่วยลดต้นทุนกำรผลิต 
4)   มีควำมหลำกหลำยในลักษณะกำรเลี้ยงตำมศักยภำพและควำมเหมำะสม เช่น เกษตรกรที่ยำกจน   จะ

เลี้ยงโคแบบปล่อยแทะเล็มตำมทุ่งหญ้ำสำธำรณะ หรือเลี้ยงโคด้วยหญ้ำธรรมชำติเพ่ือให้ได้น้ ำหนัก
ส ำหรับเข้ำขุน หรือหำกมีทุนพอสมควรก็จะเลี้ยงโคมันซึ่งใช้ระยะเวลำสั้น ส่วนกลุ่มที่มีเงินทุนหรือมี
แหล่งอำหำรข้นก็สำมำรถเลี้ยงโคขุนคุณภำพได้ 

5)   วัตถุดิบที่มีอยู่ภำยในพ้ืนที่ เช่น ทำงใบปำล์มน้ ำมัน  กำกปำล์ม กำกตะกอนปำล์มน้ ำมัน(ขี้เค้ก) ซึ่ง
เกษตรกรสำมำรถหำมำใช้ได้โดยง่ำย 

6)   ศักยภำพและปัจจัยกำรผลิตโคขุนในพ้ืนที่น่ำจะสำมำรถพัฒนำให้มีก ำลังกำรผลิตที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะ
กำรเลี้ยงโคขุนร่วมกับกำรท ำสวน  พัฒนำกำรเลี้ยงโคขุนให้สอดคล้องกับสภำวะแวดล้อม และกำรใช้
ทรัพยำกรในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7)  มูลสัตว์เป็นผลพลอยได้และท ำปุ๋ยได้ 
จุดอ่อน (Weaknesses)  

1)   เกษตรกรรำยย่อยมีควำมแตกต่ำงที่หลำกหลำย กำรรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง มีส่วนร่วมน้อยในกำร
พัฒนำกำรเลี้ยงหรือกำรป้องกันโรคระบำด 

2)   พ้ืนที่ธรรมชำติไม่มีกำรพัฒนำเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตพืชอำหำรสัตว์ ท ำให้พืชอำหำรสัตว์ไม่เพียงพอ ที่
จะเพ่ิมปริมำณกำรเลี้ยงโคเนื้อ  

3)   ขำดแคลนผลพลอยได้ทำงกำรเกษตรอ่ืนที่จะสำมำรถน ำมำใช้ในกำรเลี้ยงโค เนื่องจำกพ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูก
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน  

4)   โรงฆ่ำโคที่ได้มำตรฐำนมีจ ำนวนน้อย 
5)   ขำดกำรวำงแผนในกำรผลิต 
6)   มีกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ 
7)   กำรเลี้ยงโคต้องใช้กำรลงทุนสูง ให้ผลตอบแทนในระยะเวลำนำน และขำดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำ 
8)   กำรพัฒนำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยังมีน้อย ส่วนใหญ่ท ำลูกชิ้น หรือนิยมบริโภคในรูปเนื้อสด 
9)   ขำดกำรประชำสัมพันธ์กำรสร้ำงค่ำนิยมในกำรบริโภคเนื้อโค 

โอกาส (Opportunities)  
1)   มีควำมต้องกำรบริโภคสูง  แตป่ริมำณกำรเลี้ยงในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ ท ำให้รำคำโคเนื้อมีชีวิตในเขตพ้ืนที่มี

รำคำสูงกว่ำนอกเขตพื้นที่ ซ่ึงสำมำรถเพ่ิมปริมำณกำรเลี้ยงได้ 
2)   กำรเข้ำร่วมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนเป็นโอกำสในกำรเพ่ิมตลำดโคเนื้อ  
3)   โคเนื้อนับเป็นสินทรัพย์อย่ำงหนึ่งส ำหรับเกษตรกรรำยย่อย  เนื่องจำกมีรำคำดีและไม่ผันผวน  มำกนัก 

เกษตรกรจึงมักนิยมเลี้ยง  
4)   มีนโยบำยกำรส่งเสริมทีช่ัดเจน(ธคก./พ่อพันธุ์) 
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อุปสรรค (Threats)  

1)   รำคำเนื้อโคที่สูงกว่ำเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ ท ำให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือเนื้อสัตว์ชนิดอื่นก่อน  
2)   มีกำรระบำดของโรคปำกและเท้ำเปื่อยในบำงช่วง  ซึ่งมีกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์หนำแน่น ท ำให้แม่โคเนื้อมี

ปัญหำสุขภำพ  
 3)   พ้ืนทีเ่ลี้ยงสัตว์สำธำรณะลดลง เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ด้ำนอื่น 
 4)   มีกำรลักลอบน ำเข้ำสัตว์จำกต่ำงประเทศ 

5)   กำรยอมรับของผู้บริโภคเนื้อโคยังอยู่ในระดับต่ ำ โดยมีทัศนะคติว่ำเนื้อโคเหนียว มีกลิ่นเหม็น และควำม
เชื่อทำงศำสนำ ไม่ยอมรับคุณภำพของเนื้อโคไทย แตเ่ลือกบริโภคเนื้อโคต่ำงประเทศ 

6)   กำรเกิดโรคระบำดและภัยธรรมชำติบ่อยครั้ง 
วิสัยทัศน์ (Vision)  :  มุ่งเน้น  ส่งเสริม และพัฒนำกำรเลี้ยงโคเนื้อให้เป็นอำชีพที่มั่นคง  ผลผลิตมีคุณภำพ 
 ได้มำตรฐำน เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด 
พันธกิจ (Mission) 

1.   สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เครือข่ำยและชมรมผู้เลี้ยงโคเนื้อ  
2.   เพ่ิมปริมำณ และคุณภำพเนื้อโค  
3.   สร้ำงควำมยั่งยืนในอำชีพกำรเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร  
4.   สร้ำงและพัฒนำตลำดโคเนื้อในพื้นที่ 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1.   ผลิตเนื้อโคให้มีคุณภำพ และมีปริมำณเพียงพอ  
2.   พัฒนำผลผลิตเนื้อโคท่ีถูกสุขอนำมัย  
3.   เสริมสร้ำงรำยได้และควำมเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  

เป้าหมาย (Targets) 
1.   เพ่ิมแม่โคพ้ืนฐำนที่ใช้ในกำรผลิตโคเนื้อ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 
2.   เพ่ิมโคเนื้อที่เกิดจำกแม่โคพ้ืนฐำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของแม่โคพ้ืนฐำน 
3.   เพ่ิมกำรผลิตอำหำรสัตว์คุณภำพดีและส ำรองเสบียงสัตว์ 
4.   คุณภำพเนื้อโค  โรงฆ่ำและฮำลำล 

ยุทธศาสตร์ (Strategies) 

ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์หลัก  4  ยุทธศำสตร์  ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1   เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต  
           ยุทธศาสตร์ที่  2   ควบคุมป้องกันโรคระบำด  

 ยุทธศาสตร์ที่  3   เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเกษตรกรรำยย่อย  
 ยุทธศาสตร์ที่  4   พัฒนำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์  
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กลยุทธ์  

ประกอบด้วย  8  กลยุทธ์  ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1. เพ่ิมสมรรถนะกำรผลิตแม่โคเนื้อ 
    - ปรับปรุงแก้ไขปัญหำควำมสมบูรณ์พันธุ์ 
    - จัดตั้งกองทุนอุดหนุนกำรคัดทิ้งและทดแทนแม่โค 
    - พัฒนำสำยพันธุ์โคเนื้อศรีวิชัย 

กลยุทธ์ที่ 2. เพ่ิมกำรผลิตอำหำรสัตว์คุณภำพดี ( Feed  Center ) 
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนำโรงฆ่ำโคระดับชุมชน  
               - ฝึกอบรมให้ควำมรู้ และมีงบประมำณอุดหนุนผู้ประกอบกำรให้ปรับเปลี่ยนระบบกำรฆ่ำ     

กำรขนส่ง และ กำรจ ำหน่ำย  
กลยุทธ์ที่ 4.  สถำนที่จ ำหน่ำย 
กลยุทธ์ที่ 5.  พัฒนำระบบเฝ้ำระวังป้องกัน และควบคุมโรคระบำดสัตว์ 

      - จัดตั้งศูนย์เฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำโรคปำกและเท้ำเปื่อย  ให้สอดคล้องกับนโยบำย                 
สร้ำงเขตปลอดโรคโดยไม่ฉีดวัคซีนในพ้ืนที่ภำคใต้ 

- เตรียมควำมพร้อมบุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ ยำเวชภัณฑ์ เพ่ือแก้ปัญหำกำรเกิดโรคระบำด สัตว ์ 
กลยุทธ์ที่ 6.  มีส่วนร่วมในกำรควบคุมป้องกันโรคระบำด - ฝึกอบรมให้ควำมรู้เกษตรกร ให้สำมำรถช่วยเหลือ 

ป้องกันตนเองได้จำกโรคระบำด  
กลยุทธ์ที่ 7.  ควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ 

      - เพ่ิมสมรรถนะกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ภำยในแต่ละจังหวัด รอยต่อจังหวัด และ 
รอยต่อเขต  

กลยุทธ์ที่ 8.  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร 
      - ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม และพัฒนำกำรรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง 
      - พัฒนำเครือข่ำยกำรเลี้ยงโคเนื้อ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนารายชนิดสัตว ์

(โคเนื้อ แพะ) ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โคเนื้อ 

1. โครงกำรกำรพัฒนำกำรผลิตปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำและกำรส่งออก  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  งบประมำณ  
3,832,600 บำท 

2. โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมรำช งบประมำณ  6,680,000 บำท 
3. โครงกำรเพ่ิมประสิทธภิำพกำรเลี้ยงสัตวต์ำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง (โค) จังหวัดระนอง งบประมำณ 90,700 บำท 

4. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผลผลิตด้ำนปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมรำยได้ (เพ่ิมปริมำณและประสิทธิภำพกำรผลิตโคเนื้อ) 

จังหวัดตรัง งบประมำณ 4,330,980 บำท 

5. โครงกำรพัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน (โคเนื้อ)  จังหวัดพัทลุง งบประมำณ  411,025 บำท 

แพะ 

1. จังหวัดตรัง  
 โครงกำรเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีอันดำมัน  500,100 บำท 

2. จังหวัดภูเก็ต  
   โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันและ    

สนับสนุนกำรท่องเที่ยว  1,929,400 บำท 
3. จังหวัดพัทลุง   
    โครงกำรพัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมกำรเลี้ยงปศุสัตว์แนวทำงเกษตรธรรมชำติ) 348,925 บำท 
 4. จังหวัดพังงำ  
    โครงกำรเกษตรกรยั่งยืนวิถีอันดำมัน 1,541,000 บำท 
5. จังหวัดกระบี่  

1. โครงกำรศูนย์บริกำรน้ ำเชื้อและผสมเทียมแพะจังหวัดกระบี่ 11,286,000 บำท 

 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตปศุสัตว์สู่มำตรฐำน 11,631,400 บำท 

6. จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

    โครงกำรกำรพัฒนำกำรผลิตปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำและกำรส่งออก 1,605,000 บำท 

7. จังหวัดระนอง 

    โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเลี้ยงสัตว์ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง (แพะ) 90,700 บำท 

8. จังหวัดพังงำ 

    โครงกำรเกษตรกรรมยั่งยืนยั่งยืนวิถีอันดำมัน 1,551,000 บำท 

9. จังหวัดชุมพร 

    โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงแพะพันธุ์ดีครบวงจรแบบมีส่วนร่วมจังหวัดชมุพร 1,800,000 บำท 

10. จังหวัดตรัง 

   1. โครงกำรเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีอันดำมัน 500,100 บำท 

   2. โครงกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตแพะอย่ำงยั่งยืนตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงต ำบลเกำะ

สุกร  2,000,000 บำท 


