
โครงการจัดที่ดินทาํกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

โคกทําเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ตําบลคูคํา  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคก

(อําเภอซําสูง) 
เนื้อที่  256-0-44 ไร่    สมาชิก  38  ราย 
จัดต้ังกลุ่มเรียบร้อยแล้ว 
ก.ทํานาหนองบัวคํามูล 
สนับสนุนก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์มูลค่า  1.8 ล้านบาท 
เมื่อปี พ.ศ. 2560 
รับซื้อข้าวเปลือก,จําหน่ายวัสดุการเกษตร และผลิตปุ๋ยหมัก
คุณภาพสูงจําหน่ายให้ชุมชน 
ปี พ.ศ. 2563 ได้รับเงินอุดหนุนจากปศุสัตว์ จํานวน 38 ราย 
รายละ 8,000 บาท  เกษตรกรเลือกรับปัจจัยการผลิต ดังนี้ 
 ไก่พื้นเมือง  15 ราย 
 สุกร  13 ราย 
 ปลูกพืชอาหารสัตว์  10 ราย 
ปี พ.ศ. 2565 ได้รับเงินอุดหนุนจากปศุสัตว์ จํานวน 15 ราย 
รายละ 6,000 บาท  เกษตรกรเลือกรับปัจจัยการผลิต  ดังนี้ 
 ไก่พื้นเมือง  15  ตัว 

บูรณาการขับเคล่ือนแผนส่งเสริมอาชีพ ปี 2565 

-ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศกัภาพของพ้ืนท่ี   
238 ราย (กสก)  
-ส่งเสริมการทําการเกษตรที่เหมาะสมดับศักยภาพพ้ืนที่ 238 ราย (กสก)  
-อบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปจัจัยการผลิต  80 ราย (กวก)  
-ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์  40 ราย  (กปศ)  
-จัดอบรมให้ความรู้การรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพการตลาดแก่เกษตรกร 50 ราย (กสส)  
-อบรมการจัดทําบัญชีรับจ่าย 278  ราย  (กตส)  

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวงแปลงสาม   

(อําเภอมัญจาคีรี  โคกโพธิ์ไชย) 
เนื้อที่  2,213-1-28 ไร่ 
สมาชิก  351  ราย 
จัดต้ังกลุ่มเรียบร้อยแล้ว 
ก.เลี้ยงสัตวบ์้านโสกใหญ ่
ปี พ.ศ. 2562 ได้รับเงินอุดหนุนจากปศุสัตว์ จํานวน 38 ราย 
รายละ 8,000 บาท  เกษตรกรเลือกรับปัจจัยการผลิต ดังนี้ 
 ไก่พื้นเมือง  10 ราย 
 สุกร    4 ราย 
 โคเนื้อ (ธนาคาโค กะบือ)   24 ราย 
ปี พ.ศ. 2564 เกษตรกร  12 ราย  ได้รับเงินอุดหนุนจาก 
ปศุสัตว์ 100,000 บาท ในการปรับปรุงคอกแพะ  
ปี พ.ศ. 2565 ได้รับเงินอุดหนุนจากปศุสัตว์ จํานวน 15 ราย 
รายละ 6,000 บาท  เกษตรกรเลือกรับปัจจัยการผลิต  ดังนี้ 
 ไก่พื้นเมือง  15 ตัว 

(อําเภอมัญจาคีรี พระยืน บ้านฝาง โคก
โพธิ์ไชย) 
เนื้อที่  4,216-1-12 ไร่ 
สมาชิก  453  ราย 
มีสหกรณ์/กลุม่ฯ จดัตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 
1.สกก.โคกสูงสามัคคี  จก. 
2.ก.เลี้ยงสัตว์นางาม 
 1 และ 2  ได้รับเงินอุดหนุนสนับสนุนจากปศุสัตว์ในการเลี้ยง
แพะ 
(ก.เลี้ยงสัตว์นางาม  ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงแพะจาก  
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด) 
ปี พ.ศ. 2564 สกก.โคกสูงสามัคคี จก.และ ก.เลี้ยงสัตว์นางาม 
สหกรณ์/กลุ่มฯ ละ 12 ราย ได้รับเงินอุดหนุนจากปศุสัตว์ 
100,000 บาท ในการปรับปรุงคอกแพะ  
 

ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าภูเวียง  (อําเภอภูเวียง  เวียงเก่า)  

เนื้อที่  872-1-91 ไร่   สมาชิก  160  ราย 
ออกหนังสืออนุญาต แล้ว 

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล  (อําเภอกระนวน)   

เนื้อที่  8,570-0-48 ไร่   สมาชิก  990  ราย 
ออกหนังสืออนุญาต แล้ว 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง   

(อําเภอเขาสวนกวาง  น้ําพอง)  เนื้อที่  2,441-3-69 ไร่ 
ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 

นิคมสร้างตนเองอุบลรัตน์  (อําเภอน้ําพอง)   

เนื้อที่  79-0-94 ไร่  สมาชิก  170  ราย 
อยู่ระหว่างขออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ท่ีดิน 

ทีส่าธารณประโยชน์ 2 พืน้ที ่ นิคมสร้างตนเอง 1 พืน้ที ่และป่าสงวนแห่งชาติ  12 พืน้ที ่ รวมทั้งหมด 15  พืน้ที่ 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล  

(อําเภอเขาสวนกวาง  น้ําพอง)  เนื้อที่  184-2-92 ไร่ 
ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าหัวนาฝาย  

(อําเภอภูเวียง)  เนื้อที่  777-1-60 ไร่ 
อยู่ระหว่างออกใบอนุญาต 

ป่าช้าสาธารณประโยชน ์

(อําเภอซําสูง)  เนื้อที่  24-2-25.3 ไร่ 
อยู่ระหว่างออกใบอนุญาต 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง  (อําเภอมัญจาคีรี  พระยืน)   

เนื้อที่  3,680-3-72 ไร่   อยู่ระหว่างออกใบอนุญาต 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชํา  (อําเภอซําสูง  กระนวน  น้ําพอง)   

เนื้อที่  7,228-3-14 ไร่   อยู่ระหว่างออกใบอนุญาต 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล  (อําเภอกระนวน)   

เนื้อที่  2,419 ไร่  อยู่ระหว่างออกใบอนุญาต 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าโสกแต้  (อําเภออุบลรัตน์  บ้านฝาง)   

เนื้อที่  1,197-3-11 ไร่  ออกหนังสืออนุญาต แล้ว 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน  (อําเภอภูผาม่าน  ชุมแพ  สีชมพู)   

เนื้อที่  7,956-0-26 ไร่  อยู่ระหว่างออกใบอนุญาต 




