
ความก้าวหน้าโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้วความก้าวหน้าโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว



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 10.4 680 293 143 436 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 1,219 395 238 633 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







การจัดท าแปลงพืชอาหารสัตว์ระบบแปลงใหญ่

 ด าเนินการในพื้นที่ สปก.ยึดคืน 2879 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

 มีระบบส่งน้ าภายในแปลงพืชอาหารสัตว์ 

 มีพื้นท่ีในการจัดท าแปลงพืชอาหารสัตว์ จ านวน 300 ไร่  

 มีอ่างเก็บน้ าขนาด 120 ไร่ 

ปลายเดือนมีนาคม 2562 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จะท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU 
โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธาน



พิธีเปิดกิจกรรมตรวจเยี่ยมและติดตามจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ภายใต้โครงการโคบาลบูรพา (Kick Off)
วันที่ 26 มีนาคม 2562

ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 



ภาพกิจกรรม



ภาพกิจกรรม



สรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ภายใต้โครงการโคบาลบูรพา 
(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 1455 3,014 31 3,040 91 3,045 86 14,151 857 1,282 747

เน่ืองจากการนดัหมายเกษตรกรแล้วอาจไมต่รงตามเวลา ท าให้เกิดการคลาดเคลื่อนในการพบเกษตรกร



ขอชะลอและขยายระยะเวลาการส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย 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
ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 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



จ านวนโคป่วย-ตาย ขอชดเชย  รอบที่ 1  ณ วันที่ 5 มีนาคม 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 24 25 62 85 0 0 86 110 6 6 92 116
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 40 122 180 0 0 161 220 77 83 238 303

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการเริ่มทยอยชดเชยโคเนื้อ อ าเภอวัฒนานครแล้ว จ านวน 77 ตัว



หน่วยพัฒนาสุขภาพโคบาลบูรพาจังหวัดสระแก้ว (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



แผนปฏิบัติงานเชิงรับ : ขั้นตอนการแจ้งสัตว์ป่วย

เจ้าหน้าที่อ าเภอรับแจ้งจาก
เกษตรกร

ไม่สามารถด าเนินการ
รักษาได้

ให้ค าปรึกษาทางไลน์, 
วิดีโอคอลล์,โทรศัพท์

สามารถด าเนินการ
รักษาได้

ด าเนินการรักษา 

ตามขั้นตอนและค าแนะน า

ไม่สามารถด าเนินการ
รักษาได้

ลงพื้นที่ตามก าหนด
นัดหมาย

ลงพื้นที่กรณี
ฉุกเฉิน

สามารถด าเนินการรักษาได้
เบื้องต้น

ด าเนินการรักษาตามขั้นตอน 
โดยขอค าแนะน าจากหน่วยได้



แผนปฏิบัติงานเชิงรุก
• ตรวจสอบติดตามสุขภาพสัตว์และส ารวจความชุกของโรค เช่น ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ท่ีมีปริมาณสัตว์มาก

• พยาธิเม็ดเลือด : เก็บตัวอย่างเลือด
• เพื่อหาความชุกของโรคในพื้นที่ และเพื่อทราบชนิดของเชื้อเพื่อประเมินการใช้ยาให้เหมาะสม

• แท้งติดต่อ : เก็บตัวอย่างซีรั่ม (Rose Bengal test)
• เพื่อคัดทิ้งโคที่ให้ผลบวก จ ากัดโรคออกจากพ้ืนที่

• โรควัณโรคในโค : ทดสอบโดย single intradermal tuberculin test
• เพื่อคัดทิ้งโคที่ให้ผลบวก จ ากัดโรคออกจากพื้นที่

• พยาธิภายใน : เก็บตัวอย่างอุจจาระ
• เพื่อหาความชุกของพยาธิในพื้นที่ และเลือกชนิดยาถ่ายพยาธิได้ตรงกับพยาธิในพื้นที่

• ร่วมด าเนินการและตดิตามการฉดีวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคฮโีมรายิก เซพติซีเมีย (ตามรอบ)
• ติดตามการผสมเทียม และปัญหาทางระบบสบืพันธุ์ (ร่วมกับ ศผท.ชบ.)
• ติดตามให้ค าแนะน าการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อที่เหมาะสม และแก้ไขปัญหาระดับฝูงในระยะยาว 
หมายเหตุ การลงพื้นที่แผนปฏบิัตงิานเชิงรุกจะเริ่มเมื่อรับโคครบแล้วทุกพื้นที ่(มิถุนายน 2562)



จบการน าเสนอ 
ขอบคุณครับ


