แผนผังงาน

ผู้ติดต่อประสานงาน

ที่วา่ การ อ.เมือง

ถนน อบจ.สาย 2
กองอานวยการ

คอกพักสัตว์
คอกพักสัตว์

โดม 1

ซุม้ ประตูเข้างาน

ลานจอดรถ
ลานจอดรถ

ขนาด 30*30 ม.







สนาม

โดม 1
ขนาด 30*30 ม.

อัฒจรรย์สนามกีฬา

สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ



กีฬา
กลาง
อบจ.





นายณัฐพงศ์ พัชรไพลิน โทร 08-9848-5343
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวอาทิยา แปลงใจ โทร 09-1140-0754
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นายสุพจน์ ศรีสงคราม โทร 08-1533-6427
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
นายลิขิต อุปมา
โทร 08-9585-5977
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ โทร 08-1675-7765
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
นายชุมพล นาครินทร์ โทร 08-9585-1556
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
เชิญร่วมงาน

“มหกรรมโค-กระบือ ชัยภูม”ิ

ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2558
ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ

นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดชัยภูมิร่วมกับสานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
สนามและอาคารสิ ริวณั วรี

ถนน อบจ.สาย 1

ลานจอดรถ
ซุม้ ประตูเข้างาน

สนง.เกษตร จ.ชัยภูมิ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ

ติดต่อ/รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 044-812334
โทรสาร: 044-812334 ต่อ 18
อีเมล: pvlo_cpm@dld.go.th
http://pvlo-cpm.dld.go.th

“จังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางการเลี้ยงโค
กระบือ ของประเทศ เพื่อรองรับการเปิดอาเซียน
โดย “คงผู้เลี้ยงรายเดิม เพิ่มรายใหม่
ใช้เทคโนโลยี”

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
โทรศั พ ท์ 044-812334
E-mail : pvlo_cpm@dld.go.th

กิจกรรมภายในงาน

















การประกวดสัตว์
-โคเนื้อบราห์มันพันธุ์แท้
-โคเนื้อลูกผสมบราห์มัน
-โคเนื้อลูกผสมสายเลือดเมืองหนาว
-กระบือไทยพื้นเมือง
-ประกวดไก่พื้นเมือง
สานเสวนา “แนวความคิดและวิธีการเลี้ยงโคกระบือ สู่อนาคต” ดาเนินการอภิปรายโดย
ดร.อานาจ ภิญโญศรี
โชว์โคเนื้อหลากหลายสายพันธุ์และจาหน่าย
อุปกรณ์และผลิต ภัณฑ์สาหรับโค กระบือ
โชว์กระบือพ่อพันธุ์“เจ้าใบหยก”สุดยอดกระบือ
พ่อพันธุ์ของประเทศไทย และจาหน่ายน้าเชื้อ
ในราคาพิเศษ
คลินิกความรู้และนิทรรศการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
นิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานภาค
เอกชน
สุคำอธิดบยอดของดี
อาเภอด้านปศุสัตว์ อาทิเช่น
ำยภำพที่อธิบำยรู ปภำพหรื อกรำฟิ ก
พันธุ์สัตว์ ผลิตภัณฑ์และผลพลอย ได้จากการ
เลี้ยงสัตว์
การจาลองวิถีการเลี้ยงโค-กระบือ แบบชนบท
และการเลี้ยงแบบประณีตเพื่อนาไปสู่การปรับระบ
บการเลี้ยงแบบใหม่ “ปลูกหญ้าสวนครัว เลี้ยงวัว
ควายในคอก”
สินค้าเกษตรกร/ร้านค้า ร้านจาหน่ายอาหาร
งาน Cowboy night

กาหนดการ
วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558











พิธีเปิดมหกรรมโค-กระบือฯ
พิธีมอบกรรมสิทธิ์แก่เกษตรกรโครงการ ธคก.
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคล
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ
เสวนา “แนวความคิดและวิธีการเลี้ยงโค-กระบือ
สู่อนาคต”
จัดประกวดโคพันธุ์บราห์มันพันธุ์แท้ จานวน 8 รุ่น
ประกวดสุดยอดโคพันธุ์แท้(Grand Champ)
ประกวดโคลูกผสมพันธุ์บราห์มัน จานวน 5 รุ่น
ประกวดโคเนื้อลูกผสมสายเลือดเมืองหนาว 3 รุ่น
งาน Cowboy night

วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2558



จัดประกวดกระบือไทยพื้นเมือง จานวน 7 รุ่น
จัดประกวดไก่พื้นเมือง จานวน 3 รุ่น
-ไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว
-ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดา
-ไก่พื้นเมืองพันธุ์คละสี

ประเภทการประกวด
1. ประกวดโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน(พันธุ์แท้) จานวน 8 รุ่น
-โคเนื้อบราห์มัน(พันธุ์แท้) อายุ 6-12 เดือน เพศผู้/เมีย
-โคเนื้อบราห์มัน(พันธุ์แท้) อายุ 12-18 เดือน เพศผู้/เมีย
-โคเนื้อบราห์มัน(พันธุ์แท้) อายุ 18-24 เดือน เพศผู้/เมีย
-โคเนื้อบราห์มัน(พันธุ์แท้) อายุ 24-36 เดือน เพศผู้/เมีย
2. ประกวดโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน จานวน 5 รุ่น
-โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มัน รุ่นฟันน้านม เพศผู/้ เมีย
-โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มัน รุ่นฟันแท้ 1 คู่ เพศผู้/เมีย
-โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มัน รุ่นฟันแท้ 2 คู่ เพศเมีย
3. ประกวดโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมเมืองหนาว จานวน 3 รุ่น
-โคเนื้อลูกผสมสายเลือดเมืองหนาว รุ่นฟันน้านม เพศผู้
-โคเนื้อลูกผสมสายเลือดเมืองหนาว รุ่นฟันน้านม เพศเมีย
-โคเนื้อลูกผสมสายเลือดเมืองหนาว รุ่นฟันแท้ 1 คู่ เพศเมีย
4. ประกวดกระบือไทยพื้นเมือง จานวน 7 รุ่น
-กระบือไทยพื้นเมือง รุ่นฟันน้านม เพศผู้
-กระบือไทยพื้นเมือง รุ่นฟันน้านม เพศเมีย
-กระบือไทยพื้นเมือง รุ่นฟันแท้ 1 คู่ เพศผู้
-กระบือไทยพื้นเมือง รุ่นฟันแท้ 1 คู่ เพศเมีย
-กระบือไทยพื้นเมือง รุ่นฟันแท้ 2 คู่ เพศผู้
-กระบือไทยพื้นเมือง รุ่นฟันแท้ 2 คู่ เพศเมีย
-กระบือไทยพื้นเมือง รุ่นฟันแท้ 3 คู่ขึ้นไป เพศผู้
สนับสนุนการประกวดโดย
1) สมาคมส่งเสริมการเลีย้ งโคพันธุบ์ ราห์มัน
2) สมาคมผู้บารุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย
3) สมาคมโคเนื้อพันธุ์กาแพงแสน
4) สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย

