
กิจกรรมที่ 2 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์  

งบประมาณ 7,518,750 บาท 
 

 

 แยกเป็น งบด าเนินงาน  2,018,750  บาท 
 แยกเป็น งบลงทุน        5,500,000  บาท 

เป้าหมาย   
  

ผลการด าเนินงาน    ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 ด าเนินการพัฒนาการผลิตอาหารผสมส าเร็จรูป  
จ านวน 6  กลุ่ม ได้แก่ 
1. กลุ่มโคเนื้อสร้างอาชีพ อ.ไทรโยค 
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงสัตว์รายย่อย อ.เมือง 
3. วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคแม่พันธุ์บ้านขุนด่าน ม. 14 
4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงโคเน้ือ ต.จระเข้เผือก 
5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงสัตว์บ้านหนองทราย 
6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงโคเน้ือเพื่อพัฒนาสายพันธุ์  
ต.กลอนโด 

เป้าหมาย จ านวน/หน่วยนับ 

พัฒนาการผลิตอาหารผสมส าเร็จรูป    6  กลุ่ม 

ฟาร์มกระจายพันธุ์พืชอาหารสัตว์    3  ฟาร์ม 

อบรมเกษตร 650  ราย 



ผลการด าเนินงาน   ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว   
  
    กลุ่มที่ 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อสร้างอาชีพ อ.ไทรโยค  
                 ที่ตั้งกลุ่ม  38  ม.7   ต.ลุ่มสุ่ม   อ.ไทรโยค   จ.กาญจนบุรี  
                  เครื่องที่ได้รับ  
  1. เครื่องผสมวัตถุดิบท าอาหารส าเร็จรูป  จ านวน  1  เครื่อง 
 2. เครื่องอัดไฮโดรลิค จ านวน  1  เครื่อง 
 3. เครื่องโม่ละเอยีด   จ านวน  2  เครื่อง 
 4. เครื่องตัดหญ้าดับเบ้ิลช๊อปพร้อมพ่วงท้าย  จ านวน  2 เครื่อง 

รูปภาพกิจกรรม 

           ด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์   จ านวน  4 รายการ  รวม  6  เครื่อง  ให้กับ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อสร้างอาชีพ อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี   
เรียบร้อยแล้ว 



ผลการด าเนินงาน   ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว   
  
    กลุ่มที่ 2. กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ต าบลหนองทราย 
                 ที่ตั้งกลุ่ม  5   ต.หนองสาหร่าย   อ.พนมทวน   จ.กาญจนบุรี  
                 เครื่องที่ได้รับ  
  1. เครื่องผสมวัตถุดิบท าอาหารส าเร็จรูป  จ านวน  1  เครื่อง 
 2. เครื่องอัดไฮโดรลิค จ านวน  1  เครื่อง 
 3. เครื่องโม่ละเอยีด   จ านวน  2  เครื่อง 
 4. เครื่องตัดหญ้าดับเบ้ิลช๊อปพร้อมพ่วงท้าย  จ านวน  2 เครื่อง 

รูปภาพกิจกรรม 

           ด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์   จ านวน  4 รายการ  รวม  6  เครื่อง  ให้กับ
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ต าบลหนองทราย  อ.พนมทวน   จ.กาญจนบุรี  เรียบร้อยแล้ว 



ผลการด าเนินงาน   ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว   
  
    กลุ่มที่ 3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลกลอนโด 
                 ที่ตั้งกลุ่ม  98/2  ม.2   ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย    
จ.กาญจนบุรี  
                 เครื่องที่ได้รับ  
  1. เครื่องโม่ละเอยีด   จ านวน  1  เครื่อง 
 2. เครื่องตัดหญ้าดับเบิ้ลช๊อปพร้อมพ่วงท้าย  จ านวน  1 เครื่อง 

รูปภาพกิจกรรม 
          ด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์   จ านวน   2  รายการ   รวม   2  เครื่อง  
ให้กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี  เรียบร้อยแล้ว 



ผลการด าเนินงาน   ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว   
  
    กลุ่มที่ 4. วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์บ้านขุนด่าน ม.14                  
                 ที่ตั้งกลุ่ม  33/1  ม.14  ต.หนองปลิง  อ.เลาขวัญ   
จ.กาญจนบุรี  
                 เครื่องที่ได้รับ  
  1. เครื่องผสมวัตถุดิบท าอาหารส าเร็จรูป  จ านวน  1  เครื่อง 
 2. เครื่องอัดไฮโดรลิค จ านวน  1  เครื่อง 
 3. เครื่องโม่ละเอยีด   จ านวน  2  เครื่อง 
 4. เครื่องตัดหญ้าดับเบิ้ลช๊อปพร้อมพ่วงท้าย  จ านวน  2 เครื่อง 

รูปภาพกิจกรรม 

       ด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์   จ านวน  4 รายการ   รวม  6  เครื่อง  ให้กับ 
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์บ้านขนุด่าน ม.14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ     
จ.กาญจนบุรี  เรียบร้อยแล้ว 
 



ผลการด าเนินงาน   ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว   
  
    กลุ่มที่ 5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
                 ท่ีตั้งกลุ่ม  5/1  ม.7  ต.หนองหญ้า  อ.เมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี  
                 เครื่องท่ีได้รับ  
  1. เครื่องผสมวัตถุดิบท าอาหารส าเร็จรูป  จ านวน  1  เครื่อง 
 2. เครื่องอัดไฮโดรลิค จ านวน  1  เครื่อง 
 3. เครื่องโม่ละเอียด   จ านวน  2  เครื่อง 
 4. เครื่องตัดหญ้าดับเบิ้ลช๊อปพร้อมพ่วงท้าย  จ านวน  2 เครื่อง 

รูปภาพกิจกรรม 

       ด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์   จ านวน  4 รายการ   รวม  6  เครื่อง  ให้กับ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยอ าเภอเมอืงกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  
เรียบร้อยแล้ว 



ผลการด าเนินงาน   ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว   
  
    กลุ่มที่ 6. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลจรเข้เผือก 
                 ท่ีตั้งกลุ่ม  163/8  ม.3  ต.จรเข้เผือก  อ.ด่านมะขามเตี้ย  จ.กาญจนบุรี  
                 เครื่องท่ีได้รับ  
  1. เครื่องผสมวัตถุดิบท าอาหารส าเร็จรูป  จ านวน  1  เครื่อง 
 2. เครื่องอัดไฮโดรลิค จ านวน  1  เครื่อง 
 3. เครื่องโม่ละเอียด   จ านวน  1  เครื่อง 
 4. เครื่องตัดหญ้าดับเบิ้ลช๊อปพร้อมพ่วงท้าย  จ านวน  1 เครื่อง 

รูปภาพกิจกรรม 

       ด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์  จ านวน  4 รายการ  รวม 4 เครื่อง  ให้กับ
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลจระเขเ้ผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย   
จังหวัดกาญจนบุรี  เรียบร้อยแล้ว 



เป้าหมาย  ฟาร์มกระจายพันธุ์พืชอาหารสัตว์  จ านวน  3  ฟาร์ม 

1.วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงโคแม่พันธุ์บ้านขุนด่าน ม.14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุร ี
2.วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลจระเข้เผือก ต.จระเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุร ี
3.วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองทราย  ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี

ผลการด าเนินงาน    ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความเหมาะสมเป็น
ฟาร์มกระจายพันธุ์พืชอาหารสัตว์  จ านวน  3  ฟาร์ม เรียบร้อยแล้ว 
ได้แก ่
     ฟาร์มที่ 1. วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์บ้านขุนด่าน ม.14                  
                  ที่ตั้งกลุ่ม  33/1  ม.14  ต.หนองปลิง  อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี  
                  
รูปภาพกิจกรรม 



    ฟาร์มที่ 2.  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลจระเข้เผอืก   
                    ที่ตั้งกลุ่ม  163/8 ม.3 ต.จระเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย  จ.กาญจนบุรี 
                  

รูปภาพกิจกรรม 

        ฟาร์มที่ 3. ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองทราย 
ต.หนองสาหร่าย  ที่ตั้งกลุ่ม  เลขที่  5  ต.หนองทราย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี               

ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ   

      เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยโคที่เลี้ยงมีคุณภาพดีขึ้นผลติปุ๋ยชีวภาพ และ
สามารถผลิตเนื้อโคคณุภาพดี จ าหน่ายร่วมกับสหกรณ์โคเนื้อต่างๆ ผู้บริโภคเนื้อ 

มีสุขภาพแข็งแรง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล มีรายได้จากผลผลิตพืช
อาหารสัตว์พันธุ์ดี 30,000 บาทต่อป ี



ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว น าเกษตรกรเข้าร่วมอบรมพร้อมกัน  เมื่อวันที่  26 – 27  กุมภาพันธ์ 2561 
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดฝึกอบรม
เกษตรกร (ภาคบรรยาย)  จ านวน  100  ราย  ณ  ศาลาประชาคม อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี  ตาม
เป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 

รูปภาพกิจกรรม การฝึกอบรมเกษตรกร อ.เลาขวัญ  100 ราย 



ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว น าเกษตรกรเข้าร่วมอบรมพร้อมกัน เมื่อวันที่  5 – 6  มีนาคม  2561  
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี   โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดฝึกอบรม
เกษตรกร (ภาคบรรยาย)   จ านวน   70   ราย   ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี    
อ.เมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี  ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 

รูปภาพกิจกรรม การฝึกอบรมเกษตรกร อ.เมือง  70 ราย 



ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว น าเกษตรกรเข้าร่วมอบรมพร้อมกัน เมื่อวันที่  7 – 8  มีนาคม  2561  
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดฝึกอบรม
เกษตรกร (ภาคบรรยาย) จ านวน 65  ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง  
จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 

รูปภาพกิจกรรม การฝึกอบรมเกษตรกร อ.ท่าม่วง  65 ราย 



ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว น าเกษตรกรเข้าร่วมอบรมพร้อมกัน เมื่อวันที่  12 – 13  มีนาคม  
2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัด
ฝึกอบรมเกษตรกร (ภาคบรรยาย)  จ านวน  55  ราย  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  อ.ท่า
มะกา  จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 

รูปภาพกิจกรรม การฝึกอบรมเกษตรกร อ.ท่ามะกา  55 ราย 



ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว น าเกษตรกรเข้าร่วมอบรมพร้อมกัน เมื่อวันที่  14 – 15  มีนาคม  2561  
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดฝึกอบรม
เกษตรกร (ภาคบรรยาย) จ านวน 75 ราย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลกลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย  
จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 

รูปภาพกิจกรรม การฝึกอบรมเกษตรกร อ.ด่านมะขามเต้ีย 75 ราย 



ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว น าเกษตรกรเข้าร่วมอบรมพร้อมกัน เมื่อวันที่  19 – 20  มีนาคม  
2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัด
ฝึกอบรมเกษตรกร (ภาคบรรยาย)  จ านวน  120  ราย  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนอง
ทราย  อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี  ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 

รูปภาพกิจกรรม การฝึกอบรมเกษตรกร อ.พนมทวน  120 ราย 



ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว น าเกษตรกรเข้าร่วมอบรมพร้อมกัน เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2561 ปศุสัตว์
จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดฝึกอบรมเกษตรกร 
(ภาคบรรยาย)  จ านวน  55 ราย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี  ตาม
เป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี     

รูปภาพกิจกรรม การฝึกอบรมเกษตรกร อ.บ่อพลอย 55 ราย 



ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว น าเกษตรกรเข้าร่วมอบรมพร้อมกัน  เมื่อวันที่  26 – 27  มีนาคม  2561  
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จัดฝึกอบรม
เกษตรกร (ภาคบรรยาย) จ านวน 50 ราย ณ ที่ว่าการอ าเภอห้วยกระเจา  อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 
ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 จังหวัด
กาญจนบุรี     

รูปภาพกิจกรรม การฝึกอบรมเกษตรกร อ.ห้วยกระเจา  50 ราย 



ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว น าเกษตรกรเข้าร่วมอบรมพร้อมกัน เมื่อวันที่  28 – 29  มีนาคม  2561  
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จัดฝึกอบรม
เกษตรกร (ภาคบรรยาย) จ านวน 60  ราย ณ ที่ว่าการอ าเภอไทรโยค  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  ตาม
เป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 จังหวัด
กาญจนบุรี     

รูปภาพกิจกรรม การฝึกอบรมเกษตรกร อ.ไทรโยค  60 ราย 


