
ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ฉบับที่ 1/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  26 – 27  กุมภาพันธ์ 2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดฝึกอบรมเกษตรกร (ภาคบรรยาย)  จ านวน  100  ราย  ณ  ศาลาประชาคม  
อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี  ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 



ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน มีนาคม ฉบับที่ 2/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  5 – 6  มีนาคม  2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดฝึกอบรมเกษตรกร (ภาคบรรยาย)  จ านวน  70  ราย  ณ  วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีกาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี  ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุน
ทวารวดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 



ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน มีนาคม ฉบับที่ 3/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  7 – 8  มีนาคม  2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดฝึกอบรมเกษตรกร (ภาคบรรยาย)  จ านวน  65  ราย  ณ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 



ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน มีนาคม ฉบับที่ 4/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  12 – 13  มีนาคม  2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดฝึกอบรมเกษตรกร (ภาคบรรยาย)  จ านวน  55  ราย  ณ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 



ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน มีนาคม  ฉบับที่ 5/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  14 – 15  มีนาคม  2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดฝึกอบรมเกษตรกร (ภาคบรรยาย)  จ านวน  75  ราย  ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกลอนโด  อ.ด่านมะขามเตี้ย  จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 



ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน มีนาคม ฉบับที่ 6/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  19 – 20  มีนาคม  2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดฝึกอบรมเกษตรกร (ภาคบรรยาย)  จ านวน  120  ราย  ณ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย  อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี  ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุน
ทวารวดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 



ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน มีนาคม ฉบับที่ 7/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  21 – 22  มีนาคม  2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดฝึกอบรมเกษตรกร (ภาคบรรยาย)  จ านวน  55  ราย  ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุ่ม  อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี  ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี     



ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน มีนาคม ฉบับที่ 8/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  26 – 27  มีนาคม  2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จัดฝึกอบรมเกษตรกร (ภาคบรรยาย) จ านวน 50 ราย ณ ที่ว่าการอ าเภอห้วยกระเจา  
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี     



ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน มีนาคม ฉบับที่ 9/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  28 – 29  มีนาคม  2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จัดฝึกอบรมเกษตรกร (ภาคบรรยาย)  จ านวน  60  ราย  ณ  ที่ว่าการอ าเภอไทรโยค 
อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี     



ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน เมษายน ฉบับที่ 10/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  5  เมษายน  2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัด
กาญจนบุรี  น าเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน  ภาคบรรยายการท าอาหารผสมส าเร็จ (TMR)  จ านวน  100  ราย  ณ  
กลุ่มผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์และเลี้ยงโคเนื้อบ้านห้วยขาด  ต.หนองฝ้าย  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  ตามเป้าหมาย
โครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี     



ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน เมษายน ฉบับที่ 11/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  5  เมษายน  2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัด
กาญจนบุรี  น าเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน  ภาคฝึกปฏิบัติการท าอาหารผสมส าเร็จ (TMR)  จ านวน  100  ราย  
ณ  กลุ่มผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์และเลี้ยงโคเนื้อบ้านห้วยขาด  ต.หนองฝ้าย  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  ตาม
เป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี     



ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน เมษายน ฉบับที่ 12/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  5  เมษายน  2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัด
กาญจนบุรี  น าเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุน จ านวน  100  ราย  ณ  กลุ่มผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์และ
เลี้ยงโคเนื้อบ้านห้วยขาด  ต.หนองฝ้าย  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุน
ทวารวดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี     



ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน พฤษภาคม ฉบับที่ 13/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  9-10  พฤษภาคม 2561  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยอมรินทร์  กัลล์ประวิทธิ์ 
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานโคบาลทวารวดีจังหวัดกาญจนบุรี ณ สนามที่ว่าการอ าเภอเลาขวัญ  จังหวัด
กาญจนบุรี โดยจัดประกวดโคบราห์มัน และโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน นิทรรศการความรู้ด้านปศุสัตว์ การ
แข่งขันการปรุงอาหารจากเนื้อโค จ าหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าประชารัฐ การประกวดธิดาโคบาล อบรม
ผู้ประกอบการฟาร์มมาตรฐาน การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี และการแสดงคอนเสิร์ตโจ๊กศรีสวัสดิ์  



ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน มิถุนายน ฉบับที่ 14/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
จังหวัดกาญจนบุรี จัดประกวดแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2561  ณ อาคารตลาดกลางสินค้า
ปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน  5 กลุ่ม  5 อ าเภอ ตาม
เป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี     



ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน สิงหาคม ฉบับที่ 15/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  14 - 18  สิงหาคม 2561  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยอมรินทร์  กัลล์ประวิทธิ์ 
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จัดมหกรรมโคเนื้อ-โคนมภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี  ณ บริเวณตรงข้ามที่ว่าการ
อ าเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยจัดประกวดโคบราห์มัน และโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน โคเนื้อ
ก าแพงแสน โคลูกผสมยุโรป โคลาน นิทรรศการ เสวนาวิชาการ สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค การ
ประกวดธิดาโคบาล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย หญิง  การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี  การแข่งขัน
การปรุงอาหารจากเนื้อโค จ าหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าประชารัฐ การแสดงคอนเสิร์ตโจ๊กศรีสวัสดิ์ และการแสดง
คอนเสิร์ตเอสบีแบนด์ 



ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน สิงหาคม ฉบับที่ 16/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  14 - 18  สิงหาคม 2561  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยอมรินทร์  กัลล์ประวิทธิ์ 
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จัดมหกรรมโคเนื้อ-โคนมภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี  ณ บริเวณตรงข้ามที่ว่าการ
อ าเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยจัดประกวดโคบราห์มัน และโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน โคเนื้อ
ก าแพงแสน โคลูกผสมยุโรป โคลาน นิทรรศการ เสวนาวิชาการ สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค การ
ประกวดธิดาโคบาล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย หญิง  การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี  การแข่งขัน
การปรุงอาหารจากเนื้อโค จ าหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าประชารัฐ การแสดงคอนเสิร์ตโจ๊กศรีสวัสดิ์ และการแสดง
คอนเสิร์ตเอสบีแบนด์ 



ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน กันยายน ฉบับที่ 17/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  1 - 5  กันยายน  2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
พัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกับ คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการตาม
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561  ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี เกษตรกร จ านวน 350 ราย 9  อ าเภอ 



ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดักำญจนบุรี 
ประจ าเดือน กันยายน ฉบับที่ 18/๒561 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

        เมื่อวันที่  1 - 5  กันยายน  2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
พัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกับ คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการตาม
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561  ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี เกษตรกร จ านวน 350 ราย 9  อ าเภอ 


