
ความก้าวหน้าโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้วความก้าวหน้าโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล วันที่ 19 มิถุนายน 2562



1.ผลการด าเนินงาน

อ าเภอ
เป้าหมาย
(ราย/ตัว)

เกษตรกรรับมอบโคแล้ว คงเหลือส่งมอบ
ผสมเทียม

(ตัว)

ลูกเกิด ปลูกพืช
อาหารสัตว์ 

(ไร)่

สร้างโรงเรือน 
(หลัง)

ราย ตัว ร้อยละ ราย ตัว ร้อยละ
ผู้ 

(ตัว)
เมีย 
(ตัว)

รวม

วัฒนานคร 1,800/9,000 1,710 8,550 95 90 450 5 433 56 56 112 8,550 1,710

อรัญประเทศ 2,500/12,500 2,240 11,200 89.6 260 1,300 10.4 1,596 481 332 813 11,200 2,240

โคกสูง 1,700/8,500 1,428 7,140 84 272 1,360 16 106 46 39 85 7,140 1,428

รวม 6,000/30,000 5,378 26,890 89.6 622 3,110 10.4 2,135 583 427 1,010 26,890 5,378

1.1ส่งเสริมการเลี้ยงแม่โคเนื้อผลิตลูก



1.2 ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ

อ าเภอ

เป้าหมาย เกษตรกรรับมอบแพะแล้ว
ลูกเกิด
(ตัว)

ปลูกพืช
อาหารสัตว์ 

(ไร)่

สร้างโรงเรือน 
(หลัง)(ราย/ตัว)

ราย ตัว ร้อยละ

อรัญประเทศ 100/3,200 100 3,200 100 643 300 100



1.3 ผลการด าเนินการ
ชะลอการส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย จ านวน 3,110 ตัว 

อ าเภอ
เป้าหมาย
(ราย/ตัว)

เกษตรกรรับมอบโคแล้ว คงเหลือส่งมอบ

ราย ตัว ร้อยละ ราย ตัว ร้อยละ

วัฒนานคร 90/450 0 0 0 90 450 100

อรัญประเทศ 260/1,300 0 0 0 260 1,300 100

โคกสูง 272/1,360 93 467 34 179 893 66

รวม 622/3,110 93 467 15 529 2,643 85

ผลการด าเนินงาน คาดว่าจะด าเนินการส่งมอบโคแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562



2. ผลการด าเนินการจัดท าสญัญายืมโคเนื้อเพศเมีย โครงการโคบาลบูรพา 

อ าเภอ ท าสัญญายืมโคแล้ว (ราย) อยู่ระหว่างด าเนินการ (ราย) รวม (ราย)

วัฒนานคร 1,249 551 1,800

อรัญประเทศ 1,701 799 2,500

โคกสูง 1,521 179 1,700

รวม 4,471 1,529 6,000

อ าเภอ ท าสัญญายืมโคแล้ว (ราย) อยู่ระหว่างด าเนินการ (ราย) รวม (ราย)

อรัญประเทศ 100 0 100

ผลการด าเนนิการจัดท าสญัญายืมแพะเนือ้ โครงการโคบาลบูรพา 



3.ผลการโอนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์ฯ

อ าเภอ
เป้าหมาย

ผลการโอนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์ฯ
รวม

โรงเรือนโคเนือ้ โรงเรือนแพะ แหล่งน้ า

ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท

วัฒนานคร 1,800 104.4 1,800 90 - - 1,800 14.4 1,800 104.4

อรัญประเทศ 2,600 155.8 2,500 125 100 10 2,600 20.8 2,600 155.8

โคกสูง 1,700 98.6 1,700 85 - - 1,700 13.6 1,700 98.6

รวม 6,100 358.8 6,000 300 100 10 6,100 58.8 6,100 358.8



4.ผลการโอนเงินอุดหนนุแปลงพชือาหารสตัว์

อ าเภอ
เป้าหมาย

ผลการโอนเงินอุดหนุนแปลงพืชอาหารสัตว์

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการ

ราย ไร่ บาท ราย ไร่ บาท ร้อยละ ราย ไร่ บาท ร้อยละ

วัฒนานคร 1,800 9,000 18,000,000 1,710 8,550 17,100,000 95 90 450 900,000 5

อรัญประเทศ 2,600 12,800 25,600,000 2,114 10,404 20,808,000 81 486 2,396 4,792,000 18.7

โคกสูง 1,700 8,500 17,000,000 1,209 6,045 12,090,000 71 491 2,455 4,910,000 28.9

รวม 6,100 30,300 60,600,000 5,033 24,999 49,998,000 82.5 1,067 5,301 10,602,000 17.4



ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน แนวทางแก้ไขปัญหาระยะต่อไป

5.1 พื้นที่ภัยแล้งขอถอนตัวจาก
การร่วมโครงการ เนื่องจาก
ท างานประจ าต่างจังหวัด 
เสียชีวิต เป็นต้น จ านวน 357 
ราย แยกเป็นอ าเภออรัญประเทศ 
จ านวน 200 ราย อ าเภอโคกสูง 
จ านวน 157 ราย

5.1.1 ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ที่
มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการโคบาล
บูรพา ทดแทนรายเดิมที่ขอถอนตัวออกจาก
โครงการฯ
5.1.2 ชะลอการส่งมอบโคเนื้อ ออกไปจนถึง 
วันที่ 31 สิงหาคม 2562
5.1.3 ขยายระยะเวลาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร ออกไปจนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 
2562

5.1.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เร่งรัดด าเนินการให้ความรู้ในด้านการ
เลี้ยงโคเนื้อ การจัดการแปลงพืชอาหาร
สัตว์ การท าบัญชีครัวเรือน ฯลฯ เพื่อ
เตรียมความพร้อมรับแม่พันธุ์โคเนื้อ
ของโครงการต่อไป

ผลการด าเนินการ 1. กรมปศุสัตว์ เห็นชอบชะลอการส่งมอบโคเนื้อเพศเมียจนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562
2. จัดท าหนังสือเสนอกรมปศุสัตว์ เพื่อขยายระยะเวลาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

5.ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข



ผลการด าเนินงาน
ชะลอและขยายระยะเวลาการส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย โครงการโคบาลบูรพาตามสัญญาซื้อขาย 
ท่ี 37/2560 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561

เกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 622 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ บ่อน้ าตื้นหรือบ่อตอก และปลูกพืช
อาหารสัตว์ โดยคาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 จึงขอชะลอการส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย
ตามสัญญาซื้อขายเลขท่ี 37/2560 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 
จ านวน 3,110 ตัว ในงวดที่ 8 ถึงงวดที่ 10 และจะต้องขยายสัญญาออกไปภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
ดังนี้

งวดที่ 8   ผู้ขายได้ทยอยส่งมอบโคเนื้อเพศเมียแล้ว จ านวน 2,200 ตัว  และชะลอการส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย จ านวน 300 ตัว
งวดที่ 9   ผู้ขายได้ทยอยส่งมอบโคเนื้อเพศเมียแล้ว จ านวน 2,000 ตัว และชะลอการส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย จ านวน 500 ตัว 
งวดที่ 10 ผู้ขายได้ทยอยส่งมอบโคเนื้อเพศเมียแล้ว จ านวน 190 ตัว  และชะลอการส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย จ านวน 2,310 ตัว



ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน แนวทางแก้ไขปัญหาระยะต่อไป

5.2 พื้นที่สปก.ยึดคืน ไม่
สามารถเข้าอยู่อาศัย และ
เลี้ยงสัตว์ได้ ขาด
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ า
อุปโภค/บริโภค และน้ า
ส าหรับใช้ในแปลงพืช
อาหารสัตว์ และไฟฟ้า

ด าเนินการจ าแนกเกษตรกรตามสภาพพื้นที่และข้อเท็จจริง ดังนี้
5.2.1 เกษตรกรมีโรงเรือนโดยการเช่าหรืออาศัยญาติและมีแปลง
หญ้า แหล่งน้ า อยู่นอกพื้นที่สปก.ยึดคืน ซึ่งมีแรงงาน พร้อมรับโค
ของโครงการ และจะไม่ขอกู้เงินจนกว่าพื้นที่ดังกล่าว มีความ
พร้อมเข้าอยู่อาศัย จึงขอรับเงินกู้สร้างโรงเรือน บ่อน้ าตื้นหรือบ่อ
ตอก จ านวน 99 ราย

5.2.2 เกษตรกรขอไม่เข้าร่วมโครงการในระยะท่ี 1 แต่จะเข้าร่วม
โครงการในระยะท่ี 2 จ านวน 60 ราย

5.2.3 เกษตรกรมีความพร้อม เนื่องจากพื้นที่ที่ได้รับสามารถ
ด าเนินการตามเงื่อนไขของโครงการได้ จะขอรับโคและเงินกู้จาก
สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลฯด้วย จ านวน 106 ราย

5.2.1 ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เร่งรัด ด าเนินการจัดท า
โครงสร้างพื้นฐานให้เกษตรกร
พร้อมเข้าอยู่อาศัยโดยเร็ว

5.2.2 ขยายระยะเวลาของ
โครงการโคบาลบูรพาต่อไปอีก

5.2.3 ปรับเปลี่ยนเป้าหมายจาก
เกษตรกรกลุ่มพื้นที่ สปก.ยึดคืน 
เป็นเกษตรกรกลุ่มพื้นท่ีภัยแล้ง

ผลการด าเนินการ สามารถส่งมอบโคได้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2562



ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน แนวทางแก้ไขปัญหาระยะต่อไป

5.3 จังหวัดสระแก้วโดยเฉพาะพื้นที่
ที่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
โคบาลบูรพาประสบปัญหาการขาด
แคลนพืชอาหารสัตว์ เนื่องจาก
แหล่งน้ าที่ใช้ในแปลงพืชอาหารใน
ปัจจุบันมีไม่เพียงพอ

5.3.1 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว น าหญ้า
แห้งอัดฟ่อน ให้เกษตรกรเพ่ือบรรเทาปัญหาความ
เดือนร้อนจากปัญหาดังกล่าว
5.3.2 ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริม ติดตาม ถ่ายทอดให้ความรู้การจัดการ
แปลงพืชอาหารสัตว์ การจัดการแหล่งน้ า  

5.3.1 จัดท าแปลงพืชอาหารสัตว์
แปลงใหญ่ และให้เกษตรกรรวมกลุ่ม
จัดท าแหล่งน้ าบาดาลขนาดที่
เพียงพอ และใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสูบน้ าส าหรับ
ใช้ในแปลงพืชอาหารสัตว์ 
5.3.2 ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่
เหมาะสมในการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
(S3/N) รวมกลุ่มปลูกพืชอาหารสัตว์ 
เพื่อจ าหน่ายในรูปแบบแปลงใหญ่

ผลการด าเนินการ จัดท าแปลงพืชอาหารสัตว์แปลงใหญ่ ในพื้นท่ีสปก.ยึดคืน เนื้อที่ 300 ไร่ เพื่อจ าหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ 
ปศุสัตว์โคบาลบูรพา ทั้ง 3 แห่ง



ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน แนวทางแก้ไขปัญหาระยะต่อไป

5.4 จ านวนโคเนื้อของโครงการโคบาลบูรพา 
จังหวัดสระแกว้ที่จะเพ่ิมขึ้นในปีที ่3 ถึงปีที่ 5 
โดยคาดว่าจะมีลูกโคเนื้อเพศเมียที่เกิดจากแม่
พันธุ์ของโครงการจ านวนมากกว่า 28,000 
ตัว (ร้อยละ 40 % ของลูกโคท้ังหมดของ
โครงการ) จึงมีแผนการด าเนินงานขยายพื้นท่ี
ของโครงการ เพื่อให้เกษตรกรผูท้ี่สนใจเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมการเลีย้งโคเนื้อตาม
แนวทางประชารัฐภายใตโ้ครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ

5.4.1 ขยายผลโครงการโคบาลบรูพา ไปยัง
อ าเภอที่เหลอื 6 อ าเภอในพื้นทีจ่งัหวัดสระแก้ว 
เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับจ านวนโคเน้ือเพศ
เมียโครงการโคบาลบูรพา ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
5.4.2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เกษตรกรใน
พื้นที่จังหวัดสระแก้วทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ
โคบาลบูรพา และเตรียมความพร้อมคัดเลอืก
เกษตรกรรายใหม่ส าหรับรองรับโคเน้ือเพศเมีย
จากโครงการฯ

5.4.1 ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เร่งรัดด าเนินการสรา้งความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการเลีย้งโคเนื้อ การจัดการแปลง
พืชอาหารสัตว์ การท าบัญชีครัวเรือน 
ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาสนใจ
อาชีพการเลี้ยงโคเน้ือ/โคขุนต่อไป

ผลการด าเนินการ จัดท าหนังสือหารือกรมปศุสัตว์ ขอขยายโครงการโคบาลบูรพาไปอ าเภออื่นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการตามความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ 2. ระบุว่าควรมีการติดตามประเมินผลโครงการดังกล่าว ในลักษณะถอดบทเรียน (Best Practice) ว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
อย่างไร โดยหากไม่ประสบผลส าเร็จ ควรปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารโครงการใหม่ กรณีประสบผลส าเร็จควรพิจารณาพื้นที่ใกล้เคียง หรือพื้นที่เหมาะสมอื่น
ต่อไป เพื่อน าเรียนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป



7.1 จ านวนโคป่วย-ตาย ขอชดเชย  รอบที่ 1  ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562

ที่ อ าเภอ

1.จ านวนเกษตรกร/โค ในระยะประกัน

รวม

2.จ านวนเกษตรกร/โค 
ที่ป่วยในประกันแต่
ตายนอกประกัน      

(มีเอกสารประกอบ)

รวมป่วย/ตาย ในและ
นอกระยะประกัน (ขอ

ชดเชยท้ังหมด)
หมายเหตุ

1.1 ตาย
1.2 ป่วยยังไม่

ส่งคืน
1.3 ป่วยส่งคืนแล้ว 

(รอชดเชย)

ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว
1 วัฒนานคร 24 25 39 45 0 0 63 70 12 12 75 82 มีการแก้ไข
2 อรัญประเทศ 11 11 55 90 0 0 66 101 44 49 110 150
3 โคกสูง 4 4 5 5 0 0 9 9 27 28 36 37

รวม 39 40 99 140 0 0 138 180 83 89 221 269

ผลการด าเนินการ 1. ผู้ประกอบการเริ่มทยอยชดเชยโคเนื้อ อ าเภอวัฒนานครแล้ว 40 ตัว  อ าเภอโคกสูง จ านวน 9 ตัว
2. ผู้ประกอบการเยียวยาโดยมอบปัจจัยการผลิตเป็นอาหารโค แร่ธาตุก้อน ยาบ ารุง ยาถ่ายพยาธิ ให้แก่เกษตรกร 

เพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพโค ประกอบกับโคได้เลี้ยงมาระยะหนึ่งเริ่มอ้วนสมบูรณ์ดีขึ้น มีความสมบูรณ์พันธุ์ เกิดความรัก ยินดีรับการเยียวยา และพึงพอใจแล้ว 
อ าเภอวัฒนานคร โค 25 ตัว เป็นเกษตรกร 20 ราย

7. จ านวนโคป่วย-ตายขอชดเชย



7.2 จ านวนโคป่วย-ตาย ขอชดเชย  รอบที่ 2  ณ วันที่ 25 เมษายน 2562

ที่ อ าเภอ

1.จ านวนเกษตรกร/โค ในระยะประกัน

รวม

2.จ านวนเกษตรกร/โค 
ที่ป่วยในประกันแต่
ตายนอกประกัน      

(มีเอกสารประกอบ)

รวมป่วย/ตาย ในและ
นอกระยะประกัน (ขอ

ชดเชยท้ังหมด)
หมายเหตุ

1.1 ตาย
1.2 ป่วยยังไม่

ส่งคืน
1.3 ป่วยส่งคืนแล้ว 

(รอชดเชย)

ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว
1 วัฒนานคร 3 3 14 15 0 0 17 18 5 5 22 23 แก้ไข
2 อรัญประเทศ 1 1 2 2 0 0 3 3 4 4 7 7
3 โคกสูง 1 1 0 0 0 0 1 1 9 10 10 11

รวม 5 5 16 17 0 0 21 22 18 19 39 41

ผลการด าเนินการ 1. ผู้ประกอบการเริ่มทยอยชดเชยโคเนื้อ อ าเภอวัฒนานครแล้ว 5 ตัว
2. ผู้ประกอบการเยียวยาโดยมอบปัจจัยการผลิตเป็นอาหารโค แร่ธาตุก้อน ยาบ ารุง ยาถ่ายพยาธิ ให้แก่เกษตรกร 

เพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพโค ประกอบกับโคได้เลี้ยงมาระยะหนึ่งเริ่มอ้วนสมบูรณ์ดีขึ้น มีความสมบูรณ์พันธุ์ เกิดความรัก ยินดีรับการเยียวยา และพึงพอใจแล้ว 
อ าเภอวัฒนานคร โค 6 ตัว เป็นเกษตรกร 6 ราย



7.2 จ านวนโคป่วย-ตาย ขอชดเชย  รอบที่ 3  ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

ที่ อ าเภอ

1.จ านวนเกษตรกร/โค ในระยะประกัน

รวม

2.จ านวน
เกษตรกร/โค ที่

ป่วยในประกันแต่
ตายนอกประกัน      

(มีเอกสาร
ประกอบ)

รวมป่วย/ตาย ใน
และนอกระยะ

ประกัน (ขอชดเชย
ทั้งหมด)

หมายเหตุ
1.1 ตาย

1.2 ป่วยยังไม่
ส่งคืน

1.3 ป่วยส่งคืนแล้ว 
(รอชดเชย)

ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว
1 วัฒนานคร 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
2 อรัญประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
3 โคกสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9

ผลการด าเนินการ ผู้ประกอบการเริ่มทยอยชดเชยโคเนื้อ อ าเภอวัฒนานครแล้ว 1 ตัว



8.สรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ภายใต้โครงการโคบาลบรูพา (Kick off)

ที่ ว/ด/ป อ าเภอ

ข้อมูลการส ารวจ 
(ราย) คงเหลือ

(ราย)

ข้อมูลโรงเรือน/แปลงอาหารสัตว์/แหล่งน้ า (ราย) ข้อมูลประจ าตัวสัตว์

เป้าหมาย
ทั้งหมด

ส ารวจได้
(ราย)

โรงเรือน แปลงอาหารสัตว์ แหล่งน้ า เบอร์หูสัตว์ (ตัว) ลูกเกิด(ตัว)
เหมาะสม ปรับปรุง เพียงพอ ไม่เพียงพอ เพียงพอ ไม่เพียงพอ ครบ หลุดหาย ท้อง ลูกเกิด

1 27-28มี.ค.62 โคกสูง 1,326 1,057 297 1,070 11 1,057 27 1,045 36 4,803 216 390 36

2
29ม.ีค.62,
1-2เม.ย.62

อรัญประเทศ 2,162 1,431 733 1,346 3 1,380 51 1,384 47 6,745 363 540 488

3 3-5เม.ย.62 วัฒนานคร 1,110 693 425 598 17 603 13 616 3 2,603 278 352 223

รวม 4,598 3,181 1,455 3,014 31 3,040 91 3,045 86 14,151 857 1,282 747

ผลการด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยส านักงานปศุสัตว์เขต 2



9.จัดตั้งหน่วยพัฒนาสุขภาพโคบาลบูรพาจังหวัดสระแก้ว (HHU โคบาลบูรพา)

นายไทยวิวัฒน์ วรรณสุข
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

HHU 1
1. นางสาวอลิสา กีรติวศิน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

2. นายธีระวัฒน์ รักษาสัตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล

3. นายศุภกฤต จริยากรณ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล

4. นายจิตรกร เนื่องทะบาล เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

5.  นางสาววรัญญา แวงธรรมรงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล

ขอบข่ายการ
ปฏิบัติงาน

1. โครงการโคบาลบูรพา

2. โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ

3. โครงการธนาคารโค-กระบือ

4. งานด้านสุขภาพสัตว์ทุก
กิจกรรม

5. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย

HHU 2

1. นางสาวพิชญา วีระพันธุ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

2. นายณรงค์ สมบัติ เจ้าพนักงานสัตวบาล

3. นายมนัส บุตรสอน จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์

4. นางสาวปัทมา ไชยบุรี เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์

5. นายเรืองศรี บูชาพันธ์ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์

โครงสร้างคณะท างาน



ตารางผลการปฏิบัติการ หน่วย HHU โครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว
ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

ที่ เกษตรกร ชื่อ-สกุล วันที่
ที่อยู่

หมายเลขประจ าตัวสัตว์ อาการ การรักษา
เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ

1 นายผล วินาโท 15/05/2562 38 2 หนองสัข์ อรัญประเทศ 172706mc17681 ไอเรื้อรัง
ทดสอบวัณโรคในโค ตรวจพยาธิ

ในเม็ดเลือด ฉีดยาฆ่าเชื้อ

2 นางกฤษณา บุตรบุญมา 15/05/2562 1 11 คลองน้ าใส อรัญประเทศ ลูกโคโคบาลฯ อ่อนแรง ขาดน้ า
ตรวจไข่พยาธิ ตรวจพยาธิเม็ดเลือ 

ถ่ายพยาธิ ให้สารน้ า
3 นางร าเพย ปัททุม 15/05/2562 91 2 ท่าข้าม อรัญประเทศ 172706mc06976 ร่วมคอกกับโคป่วยเรื้อรัง ทดสอบวัณโรคในโค
4 นางร าเพย ปัททุม 15/05/2562 91 2 ท่าข้าม อรัญประเทศ 172706mc06847 ร่วมคอกกับโคป่วยเรื้อรัง ทดสอบวัณโรคในโค
5 นางร าเพย ปัททุม 15/05/2562 91 2 ท่าข้าม อรัญประเทศ 172706mc01538 ร่วมคอกกับโคป่วยเรื้อรัง ทดสอบวัณโรคในโค
6 นางร าเพย ปัททุม 15/05/2562 91 2 ท่าข้าม อรัญประเทศ 172706mc01526 ร่วมคอกกับโคป่วยเรื้อรัง ทดสอบวัณโรคในโค
7 นายวินัย ค ามาลา 16/05/2562 98 5 โนนหมากเค็ง วัฒนานคร 182705mc05059 แผลบริเวณสนตะพาย เปลี่ยนโค
8 นายผดุง สุวรรณสินธุ์ 23/05/2562 73 7 หนองแวง วัฒนานคร ก้อนที่ข้างล าตัว ฉีดยาแก้อักเสบ

9 นางอัญชนี มุชธิสาร 4/06/2562 4 ผ่านศึก อรัญประเทศ คอกรวม 100 ตัว ผอม
ตรวจพยาธิเม็ดเลือด ฉีดยาบ ารุง 

แนะน าเสบียงอาหาร

10 นายกองแก้ว สีหัวทน 5/06/2562 69 8 ท่าเกวียน วัฒนานคร 182705mc00712 ถ่ายเหลว อ่อนแรง ตาย
ผ่าซากพบพยาธิตัวกลม ล าไส้อุด

ตันจากถุงพลาสติก

11 นางสมอน กันชม 11/6/2562 96 1 หนองแวง โคกสูง 172708nc00165 ผอม ดีซ่าน
ทดสอบวัณโรคในโค ตรวจพยาธิ
เม็ดเลือด ถ่ายพยาธิ ฉีดยาฆ่าเชื้อ

พยาธิเม็ดเลือด ยาลดไข้

12 นางสมอน กันชม 11/6/2562 96 1 หนองแวง โคกสูง หรวด ผอม
ทดสอบวัณโรคในโค ถ่ายพยาธิ 

ฉีดยาฆ่าเชื้อพยาธิเม็ดเลือด



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านแผนธุรกิจโคเนื้อโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ณ กรมปศุสัตว์



การจัดท าแปลงพืชอาหารสัตว์ระบบแปลงใหญ่

 ด าเนินการในพื้นที่ สปก.ยึดคืน อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

 มีระบบส่งน้ าภายในแปลงพืชอาหารสัตว์ 

 มีพื้นที่ในการจัดท าแปลงพืชอาหารสัตว์ จ านวน 300 ไร่  

 มีอ่างเก็บน้ าขนาด 120 ไร่ 



พื้นที่แปลงสปก.ยึดคืน อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว





อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ณ พื้นที่อ าเภออรัญประเทศ และอ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว





VDO อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว



จบการน าเสนอ


