
ความก้าวหน้า โครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว

โดย นายธเนศ โพธิ์ทอง
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 



ที่มาของโครงการฯ
ครม.มีมติให้ด ำเนินโครงกำรโคบำลบูรพำ เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2560 โดยมี
เป้ำหมำย คือ 1.พื้นที่ประสบภัยแล้งใน 3 อ ำเภอ คือ อ ำเภอโคกสูง อ ำเภออรัญ
ประเทศ อ ำเภอวัฒนำนคร โคเนื้อ 5,733 รำย แพะเนื้อ 100 รำย 2.พื้นที่ ส.ป.ก. ยึด
คืน ตำมค ำสั่ งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่  36/2559 ลงวันที่  5 
กรกฎำคม 2559 จังหวัดสระแก้ว ในพื้นที่ 3 อ ำเภอได้แก่ วัฒนำนคร โคกสูง และ
อรัญประเทศ จ ำนวน 9 แปลง เกษตรกร 267 รำย รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 6,100 รำย



วิธีด าเนินการ
1) กรมปศุสัตว์ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรโคบำลบูรพำเพื่อขับเคลื่อนโครงกำร

ทั้งในระดับกรม ระดับเขตระดับจังหวัด
2) ประชำสัมพันธ/์รับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร โคเนื้อ จ ำนวน  7,505 รำย

แพะเนื้อ  115 รำย 
3) จัดตั้งสหกรณ์โคบำลบูรพำ 6 แห่ง คือ 

3.1 สหกรณ์ปศุสัตว์โคบำลบูรพำอรัญประเทศ จ ำกัด เมื่อ  15 มิถุนำยน 2560
3.2 สหกรณ์ปศุสัตว์โคบำลบูรพำวัฒนำนคร จ ำกัด  เมื่อ 6 กรกฎำคม 2560
3.3 สหกรณ์ปศุสัตว์โคบำลบูรพำโคกสูง จ ำกัด เมื่อ 24 กรกฎำคม 2560
3.4 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอ ำเภอวัฒนำนคร (คทช.) จ ำกัด 24 กรกฎำคม 2560
3.5 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอ ำเภออรัญประเทศ (คทช.) จ ำกัด 16 มิถุนำยน  2560
3.6 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอ ำเภอโคกสูง (คทช.) จ ำกัด 16 มิถุนำยน 2560

4) คณะกรรมกำรประเมินคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ
4.1 กรกฎำคม – กันยำยน 2560เกษตรกรผ่ำนกำรคัดเลือกโคเนื้อ 3,824 รำย

แพะเนื้อ 100 รำย รวม 3,924 รำย
4.2 ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2560เกษตรกรผ่ำนกำรคัดเลือกโคเนื้อ 2,176 รำย 



1.แปลงหญ้า เงินอุดหนุนรายละ 1๒,000 บาท (5 ไร่ๆละ2,๐00 บาท)

เป้าหมาย (ราย/ไร่) ผลการด าเนินงาน(ราย/ไร่) หมายเหตุ

6,100/30,300 2,000/10,000

การจ่ายเงินอุดหนุนค่าแปลงหญ้า รายละ 5 ไร่ๆละ 2,000 บาท
- งบประมาณพร้อมจ่ายให้เกษตรกร จ านวน 50 ล้านบาท
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดตุรวจแปลงหญ้า
- คาดวา่จะจ่ายให้เกษตรกรได้ก่อนสิน้ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ความก้าวหน้าของโครงการฯ



2.โรงเรือน (เงินกู้จำกกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร รำยละ 50,000 บำท)

เป้าหมาย (แห่ง) ผลการด าเนินงาน(แห่ง) หมายเหตุ
6,100 2,000

เงินกู้กองทุนสงเครำะห์เกษตรกรค่ำก่อสร้ำงโรงเรือนและบ่อน้ ำ รำยละ 5,800 บำท 
ขณะนี้ เงินจ ำนวน 358.80 ล้ำนบำท อยู่ที่บัญชีส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วแล้ว 
พร้อมจ่ำยให้สหกรณ์ปศุสัตว์โคบำลบูรพำ ในเดือน มกรำคม 2561 เป็นต้นไป



3.การส่งมอบพันธุ์สัตว์(โคเนื้อ,แพะเนื้อ)

- เตรียมการก่อนการส่งมอบ โดยผู้ประกอบการ
ท ำเครื่องหมำยประจ ำตัวสัตว์ ถ่ำยพยำธิ เจำะเลือด ตรวจโรค ฉีดวัคซีน พ่นยำฆ่ำเชื้อ 
และกักโรคต้นทำง ณ สถำนที่ที่กรมปศุสัตว์ก ำหนด อย่างน้อย 21 วัน

- การตรวจรับโคในพื้นที่ โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ
ผู้ประกอบกำรก ำหนดวันส่งมอบ โดยแจ้งกรมปศุสัตว์ล่วงหน้ำ อย่างน้อย 7 วัน
เคลื่อนย้ำยสัตว์ไปยังคอกพักสัตว์ ปลำยทำง ในพื้นที่ที่กรมปศุสัตว์ก ำหนดกักสัตว์ดูอำกำร
พ่นยำฆ่ำเชื้อ และตรวจสอบ ตรวจรับ ตำมรำยละเอียด
คุณลักษณะ อย่างน้อย 3 วัน ก่อนกำรส่งมอบ ให้แก่เกษตรกร

- การส่งมอบให้เกษตรกร
1. เกษตรกรผู้รับมอบ ต้องจัดสร้ำงโรงเรือน และปลูกพืชอำหำรสัตว์เรียบร้อยแล้ว
2. เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ จัดท ำฉลำก
3. ให้เกษตรกรผู้รับมอบ จับสลำกหมำยเลขชุดวัว และส่งมอบให้เกษตรกรถึงโรงเรือน โดย

ผู้ประกอบการ



ผลการส่งมอบโคเนื้อ (รายละ 5 ตัว) ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่ อ าเภอ
เป้าหมาย
(ราย/ตัว) วัน/เดือน/ปี ที่ส่งมอบ

จ านวนโคมอบเกษตรกรแล้ว
ราย/ตัว

1 อรัญประเทศ 2,500/125,00 18 ต.ค. – 23 ธันวำคม 60 296/1,480

2 วัฒนำนคร 1,800/9,000 6 พ.ย. – 18 ธันวำคม 60 215/1,075 

3 โคกสูง 1,700/8,500 - -
รวม 6,000/30,000 - 511/2,555



ล าดับ อ าเภอ
เป้าหมาย

(ราย)

ผ่านการประเมิน (ราย)
รวม

ทั้งสิ้น
(ราย)

รอบที่ 1 รอบที่ ๒
โคเนื้อ แพะ โคเนื้อ แพะ

ภัยแล้ง สปก. ภัยแล้ง สปก.
1 วัฒนำนคร 1,800 910 90 - 800 - - 1,800
2 โคกสูง 1,700 1,163 117 - 420 - - 1,700
3 อรัญ

ประเทศ
2,500 1,544 - 100 902 54 -

2,500

รวม
6,100 3,617 207 100 2,122 54 0

3,924 2,176 6,100

๔.การน ารายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการประเมิน รอบที่ ๒ ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด จังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาอนุมัติ จ านวน ๒,๑๗๖ ราย ในการประชุม ครั้งต่อไป

สรุปเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินและคัดเลือกโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว
ณ วันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๖๐



ตรวจประเมินเกษตรกรโครงการโคบาลบูรพาอ าเภออรัญประเทศ





ตรวจประเมินเกษตรกรโครงการโคบาลบูรพาอ าเภอวัฒนานคร





ตรวจประเมินเกษตรกรโครงการโคบาลบูรพาอ าเภอโคกสูง


