
กิจกรรมที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพการขุนโค  
งบประมาณ  2,696,250 บาท 

เป้าหมาย 
กิจกรรม จ านวน/หน่วยนับ 

แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว ์          5   กลุ่ม 
โคเนื้อ  3,000   ตัว 

ผลการด าเนินงาน    ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 

           ด าเนินการส่งมอบวัสดุเครื่องแต่งกาย  วัสดุงานบ้านงานครัว  และ 
ด าเนินการจัดงานประกวด  แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์จากเนื้อโค  ในวันที่  7  
มิถุนายน  พ.ศ. 2561  ณ   อาคารตลาดกลางสินค้าปศุสัตว์    ส านักงาน  
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์จาก   
เนื้อโค  ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี ประจ าปีงบประมาณ  
2561 จ านวน  5  กลุ่ม เกษตรกรรวม  50  ราย โดยจัดให้มีเงินรางวัล  ดังนี้ 
           รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล  3,000 บาท พร้อมใบ
ประกาศ  จ านวน 1 รางวัล 
           รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 2,000 บาท 
พร้อมใบประกาศ  จ านวน 1 รางวัล 
           รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 1,000 บาท  
พร้อมใบประกาศ  จ านวน 1 รางวัล 
          รางวัลชมเชย  เงินรางวัล  500  บาท   พร้อมใบประกาศ   จ านวน 
2 รางวัล 
 



รูปภาพกิจกรรม   ด าเนินการจัดงานประกวดแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์จาก
เนื้อโค ในวันที่  7  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 ณ อาคารตลาดกลางสินค้าปศุสัตว์  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์
จากเนื้อโค  ที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 จ านวน  5  กลุ่ม เกษตรกร รวม  50  ราย 

รูปภาพกิจกรรม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อ
โค ต.ศรีมงคล  อ.ไทรโยค ผลิตภัณฑ์ส่งเข้าประกวด “ไส้อั่วเนื้อ” 



รูปภาพกิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค  ต.หนองสาหร่าย อ.พนม
ทวน ผลิตภัณฑ์ส่งเข้าประกวด “เนื้อฝอย” 

รูปภาพกิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค ต.จระเข้เผือก,ต.กลอนโด  
อ.ด่านมะขามเตี้ย ผลิตภัณฑ์ส่งเข้าประกวด “แหนมเน้ือ” 



รูปภาพกิจกรรม ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก 
เนื้อโค ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวด“ทอดมันเนื้อ” 

รูปภาพกิจกรรม  ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อโค ต.หนองหญ้า อ.เมือง ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวด “ลูกชิ้นเนื้อ” 



รูปภาพกิจกรรม ด าเนินการสนับสนุน บรรจุภัณฑ์  ให้กับ กลุ่มเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.กลอนโด และ ต.จระเข้เผือก  อ.ด่านมะขามเตี้ย   
จ.กาญจนบุร ี

รูปภาพกิจกรรม ด าเนินการสนับสนุน บรรจุภัณฑ์ ให้กับ กลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุร ี



รูปภาพกิจกรรม  ด าเนินการสนับสนนุ บรรจุภัณฑ์ ให้กับกลุ่มเกษตรกร    
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ  ต.ศรีมงคล  อ.ไทรโยค 

รูปภาพกิจกรรม  ด าเนินการสนับสนนุ  บรรจุภัณฑ์ ให้กับกลุ่มเกษตรกร   
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ  ต.หนองหญ้า  อ.เมืองกาญจนบุรี 

รูปภาพกิจกรรม  ด าเนินการสนับสนนุ บรรจุภัณฑ์  ให้กับกลุ่มเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน 



รูปภาพกิจกรรม ด าเนินการสนับสนุนวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.กลอนโด และ ต.จระเข้เผือก  อ.ด่านมะขามเตี้ย  
จ.กาญจนบุร ี

รูปภาพกิจกรรม ด าเนินการสนับสนุนวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับ กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุร ี



รูปภาพกิจกรรม  ด าเนินการสนับสนนุวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  ต.ศรีมงคล  อ.ไทรโยค 

รูปภาพกิจกรรม  ด าเนินการสนับสนนุวัสดุงานบ้านงานครัว   ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  ต.หนองหญ้า  อ.เมืองกาญจนบุรี 

รูปภาพกิจกรรม  ด าเนินการสนับสนนุวัสดุงานบ้านงานครัว   ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน 



รูปภาพกิจกรรม ด าเนินการสนับสนุนวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.กลอนโด และ ต.จระเข้เผือก  อ.ด่านมะขามเตี้ย  
จ.กาญจนบุร ี

รูปภาพกิจกรรม ด าเนินการสนับสนุนวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้กับ กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุร ี



รูปภาพกิจกรรม  ด าเนินการสนับสนนุวัสดุเครื่องแต่งกาย   ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  ต.ศรีมงคล  อ.ไทรโยค 

รูปภาพกิจกรรม  ด าเนินการสนับสนนุวัสดุเครื่องแต่งกาย   ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  ต.หนองหญ้า  อ.เมืองกาญจนบุรี 

รูปภาพกิจกรรม  ด าเนินการสนับสนนุวัสดุเครื่องแต่งกาย   ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน 



เป้าหมาย  ตรวจสุขภาพโคที่น าเข้าขุน  จ านวน  3,000 ตัว 
 

ผลการด าเนินงาน   ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว   
 ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตัวอย่างซีรั่ม เจาะเลือดโค 
ที่น าเข้าขุน ตามเป้าหมายของโครงการฯจ านวน  3,000 ตัว  9 อ าเภอ 

เป้าหมาย  สุ่มตรวจวิเคราะห์อาหารที่ใช้เลี้ยง   จ านวน  60 ตัวอย่าง 
 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว   
 ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตัวอย่างหัวอาหารสัตว์  
จ านวน  60  ตัวอย่าง  ตามเป้าหมายโครงการฯ  จ านวน 9  อ าเภอ 

รูปภาพกิจกรรม 

รูปภาพกิจกรรม 

ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ   

    เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และลดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาโคเนื้อที่น าเข้ามาขุน และอาหารที่ใช้เลี้ยงมีคุณภาพดี 

 


