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การด าเนินงานตามระเบยีบโครงการ ธคก. 

1. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ พ.ศ. 2556 
2. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 
3. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยข้อบงัคับเก่ียวกับการท างานของเจ้าหนา้ท่ี
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ พ.ศ. 2557 
4. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของเจ้าหน้าท่ี
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2558 
 



การด าเนินงานตามระเบยีบโครงการ ธคก. 

1. การคัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติท่ีก าหนด    
   (เน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกร) 
2. การควบคุมและติดตามงาน 

1) ส่งมอบสัตว์ให้เกษตรกร จัดท าสัญญา 
2) ดูแลสุขภาพสัตว์ โปรแกรมวัคซีน ถ่ายพยาธิ 
3) ติดตามลูกเกิด / อายุครบ 18 เดือน เพศเมียขยายต่อให้รายใหม่ 

หรือเพศผู้จ าหน่ายน าเงินเข้าบัญชี ธคก. 
4) ตรวจสอบกรณีรับมอบสัตว์ 3 ปี ไม่มีลูกเกิด   
5) มอบกรรมสิทธิ์สัญญาครบ 5 ปี  จ าหน่ายออกจากบัญชี 



การด าเนินงานตามระเบยีบโครงการ ธคก. 

3. การรายงานข้อมูล 
1) รายงานทะเบียนสัตว์ปีละ 4 ครั้ง ทุกวันท่ี 25 ของเดือนมีนาคม  

มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี 
2) รายงานโครงการฟาร์มต้นแบบฯ ทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน 
3) รายงานข้อมูลกลุ่มเกษตรกร ธคก. ประจ าปี 

4. กิจกรรมการประกวดคัดเลือก 
1) โครงการคัดเลือกกลุ่ม ธคก. และ สนง. ปศจ. ดีเด่น 
2) โครงการคัดเลือก ปศอ. ธคก. ดีเด่น (เสนอท่ีประชุม 

กรรมการ ธคก.  และปรับหลักเกณฑ์การให้คะแนนใหม่) 



กิจกรรมโครงการธนาคารโค-กระบือ ประจ าปี 2561 
กิจกรรม หน่วยนับ แผน 

1.โครงการประกวดหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. และส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด ดีเด่น ครั้ง 9 

2. โครงการคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์อ าเภอฯ ดีเด่น ครั้ง 9 

3. โครงการประชุมสัมมนาระหว่าง จนท. และกลุ่มเกษตรกร ครั้ง 9 

4. โครงการประชุมสัมมนา จนท. รับผิดชอบ ธคก. ทั่วประเทศ ครั้ง 1 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร รายใหม่ ราย 9,000 

6. ให้ค าแนะน า ตดิตาม (ธคก./ปศข./จังหวัด แห่งละ 12 ครั้ง) ครั้ง 996 



การจัดสรรงบประมาณ 

ประเภท รายการ จ านวน (บาท) 

งบด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  6,208,300  

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  6,208,300  

  - คา่ใชส้อย (เบีย้เลี้ยง , จ้างเหมา , สัมมนาฝึกอบรม )  632,300  

  - คา่ตอบแทน (คา่อาหารท าการนอกเวลา) 30,000 

  - คา่วัสดุ (วัสดุเช้ือเพลิง หล่อลื่น  วัสดุเวชภัณฑ ์)  5,546,000  

ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรมรอง โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 



เปรียบเทียบงบประมาณระหว่าง ปี 2560 และ 2561 

ปี 2560 ปี 2561 เพิ่ม/ ลด % 

6,587,060 6,208,300  - 378,760 - 5.75 

การจัดสรรงบประมาณ 
หน่วย : บาท 



โครงการกรณพีิเศษ 



วันที่ 30 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 – 11.30 น.  ณ หอประชุมใหญ่พุทธ
มณฑล  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม โดยมีพิธีสงฆ์และพิธีไถ่ชีวิตโค-
กระบือเพศเมีย จ านวน 1,065 ตัว 

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพ่ือส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 



โครงการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเพ่ือถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

(โครงการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ   พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) 

เป้าหมายการด าเนินงาน 
 1. มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ไม่น้อยกว่า 9,890 ราย  
 2. สนับสนุนโค-กระบือให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ จ านวน 89 ราย 

ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560  



กิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือจ านวน 89 ตัว สนับสนุนแก่เกษตรกรภายใต้
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
วันท่ี 19 ตุลาคม 2560  ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี 

 



กิจกรรมมอบกรรมสิทธิโ์ค-กระบือให้แก่เกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบอืให้เกษตรกรเป็นกรณีพิเศษ โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 
9,890 ราย โดยมีเงื่อนไขว่าเกษตรกรที่ส่งมอบลูกโค-กระบอืตัวที่ 1 ที่มีอายุครบ   
18 เดือน คืนให้ ธคก.แล้ว ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถมอบกรรมสิทธิ์      
โค-กระบอืตามสัญญายืมเพื่อการผลิตได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ระยะเวลาครบตาม
เงื่อนไขของสัญญา (ยกเว้นกรณีเกษตรกรที่ได้รับโค-กระบอืของโครงการ ธคก. 
รายละ 5 ตัว ตามโครงการพิเศษต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญายืมเพื่อการ
ผลิตตามเดิม)  ด าเนินการตามขั้นตอนการมอบกรรมสิทธิ์ของโครงการธนาคารโค-
กระบอืเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าร ิ

 



การแก้ไขปัญหากรณีหนี้สิน 
เกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ ธคก. คร้ังท่ี 4/2560 วันที่ 9  สิงหาคม  2560 อนุมัติใช้แนว
ทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 มาเป็น
แนวทางการแก้ไขเกษตรกรผิดเงื่อนไขสัญญายืมเพ่ือการผลิตเฉพาะกรณ ีโดยพิจารณาใช้
หลักเกณฑแ์นวทาง 5 หลักเกณฑ ์ ประกอบด้วย 

    หลักเกณฑ์ที่ 1  กรณเีป็นหนี้ค้างช าระเกนิกว่า 10 ปี     

    หลักเกณฑ์ที่ 2 กรณจี านวนหนีไ้ม่คุม้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี                             
  (มูลหนีน้้อยกว่า  10,000 บาท)   

    หลักเกณฑ์ที่  3 กรณเีกษตรกรผู้ยืมเสียชวีิต  

    หลักเกณฑ์ที่  4  กรณผีู้ยืมเป็นบุคคลสาบสูญ  

    หลักเกณฑ์ที่  5 ทุพพลภาพ หรือวิกลจริต หรือเจ็บปว่ยเร้ือรัง    ไม่สามารถประกอบ  

                         อาชีพได้ (ยังมีชวีิตอยู)่ 

 



การท าสัญลักษณ์ หมายเลข 1  
สัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

ตีเบอร์เย็น หรือ ร้อน  บริเวณสะโพกด้านซ้าย 

รายงานเดือนละ 2 ครั้ง  ทุกวันที่ 15 และส้ินเดือน 



การติดตามสัตว์พระราชทาน 
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

1. การตรวจติดตามดูแลสุขภาพสัตว์  

2. การติดตามลูกเกิด  

3. การขยายลูกตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน 

4. มอบกรรมสิทธิ์สัญญาครบ 5 ปี 

5. ธคก. /สนง.ปศข. /สนง.ปศจ./สนง.ปศอ.  ร่วมกันติดตาม 

6. รายงานเป็นประจ าทุกเดือน  

 7. ธคก. จะแจ้งรายชื่อเกษตรกรรับโคพระราชทานช่วงปี 2555 –  

     ปัจจุบัน  เพ่ือติดตาม) 



รายงานผลการปฏิบัติงาน 
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  
ตามพระราชด าริ 



เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

โค กระบือ รวม % 

9,000 ราย/ตัว  12,465   6,609   19,074   211.93  

สนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกร 



ล าดับที ่ รายการ 
ชนิดสัตว์ 

รวม % 
โค % กระบอื % 

1 
รับบริจาคโค-กระบือ ณ โรงฆ่าสัตว์
ปทุมธานีและอยุธยา      8,864       71.11       4,290        64.91     13,154       68.96  

2 
เปลี่ยนสัญญาจากเกษตรกรรายเก่าเป็น
รายใหม่         51        0.41          54         0.82         105        0.55  

3 
ส่งมอบลูกตัวที่ 1 ให้เกษตรกรรายใหม่ 

     2,527       20.27       1,167        17.66       3,694       19.37  

4 
รับบริจาคโค-กระบอืในพื้นที ่

       671        5.38         246         3.72         917        4.81  

5 
จัดซื้อในพื้นที ่

       315        2.53         850        12.86       1,165        6.11  

6 โค-กระบือพระราชทาน         37        0.30            2         0.03          39        0.20  

รวม   12,465    6,609  19,074  

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบอื 
ประจ าปงีบประมาณ 2560 



ปศุสัตว์เขต 

ชนดิสัตว์ รวม        

โค-กระบือ 

(ตัว) 

  % รวม โค (ตัว) กระบือ (ตัว) 

จ านวน  % จ านวน  % 

 1  778  6.24  81  1.23  859  4.50 

 2  238  1.91  23  0.35  261  1.37 

 3  4,381  35.15  3,405  51.52  7,786  40.82 

 4  2,667  21.40  2,178  32.96  4,845  25.40 

 5  1,769  14.19  809  12.24  2,578  13.52 

 6  393  3.15  101  1.53  494  2.59 

 7  535  4.29  1  0.02  536  2.81 

 8  1,590  12.76  1  0.02  1,591  8.34 

 9   114  0.91  10  0.15  124  0.65 

รวม 12,465 6,069  19,074 

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือ 
ประจ าปงีบประมาณ 2560 





จังหวัดที่รับมอบโค-กระบอืมากที่สุด 10 อันดับแรก  
 ประจ าปงีบประมาณ 2560 

อันดับ
ท่ี 

โค กระบือ โค-กระบือ 

จังหวัด จ านวน จังหวัด จ านวน จังหวัด จ านวน 

1 นครราชสมีา 1,263 นครราชสมีา 1,088 นครราชสมีา 2,351 

2 ศรีษะเกษ 1,096 สกลนคร 727 ศรีษะเกษ 1,302 

3 ร้อยเอ็ด 660 สุรนิทร์ 717 สุรินทร ์ 1,258 

4 นครศรี ฯ 632 เชียงราย 586 เชียงราย 1,044 

5 น่าน 628 ชัยภูมิ 554 บุรีรัมย ์ 1,002 



จังหวัดที่รับมอบโค-กระบือมากที่สุด 10 อันดับแรก  
 ประจ าปงีบประมาณ 2560 

อันดับ
ท่ี 

โค กระบือ โค-กระบือ 

จังหวัด จ านวน จังหวัด จ านวน จังหวัด จ านวน 

6 ชุมพร 624 บุรีรัมย์ 399 ร้อยเอ็ด 980 

7 บุรีรัมย ์ 603 อุบลราชธาน ี 397 ชัยภูม ิ 882 

8 สุรินทร ์ 541 นครพนม 330 สกลนคร 836 

9 ชัยนาท 485 ร้อยเอ็ด 320 อุบลราชธาน ี 823 

10 นครพนม 484 กาฬสนิธุ์ 214 นครพนม 814 



รายการ
มอบ

กรรมสิทธิ ์

โค กระบือ รวม 

จ านวน 
(ตัว) 

คิดเป็นมูลค่า 
(บาท) 

จ านวน  
(ตัว)    

คิดเป็นมูลค่า 
(บาท) 

จ านวน  
(ตัว) 

คิดเป็นมูลค่า 
(บาท) 

แม่พันธุ ์  4,546   69,470,635   1,593   25,886,692  6,139 95,357,327 

ลูกตัวที่ 2  636   10,191,400   46   904,000  682 11,095,400 

ลูกตัวที่ 3  64   727,000  - - 64 727,000 

รวม  5,246   80,389,035   1,639   26,790,692   6,885   107,179,727  

มอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกร สัญญาครบ 5 ปี   
ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวนเกษตรกร  6,139 ราย   
คิดเป็นมูลค่า 107,179,727 บาท 



โครงการคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 

แบ่งกลุ่มการแข่งขันตามพื้นที่ส านักงานปศุสัตว์เขต เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1  
ประกอบด้วย เขต 1  2  7  8 และ 9  กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย เขต 3 และ 4 และกลุ่ม
ที่ 3 ประกอบด้วยเขต 5 และ 6 และก าหนดเกณฑ์การแข่งขันเป็น 3 ประเภท ตาม
จ านวนแม่โค-กระบอืในพื้นที่ ได้แก่ 

 - ประเภท S (ขนาดเล็ก) จ านวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่   100 – 200 ตัว 

 - ประเภท M (ขนาดกลาง) จ านวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่   201 – 300 ตัว 

 - ประเภท L (ขนาดใหญ่)  จ านวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่   301 ตัว ขึ้นไป 

 



กลุ่มที่ ประเภท เขต จังหวัด อ าเภอ 

1 

S  (ขนาดเล็ก) 7 สุพรรณบุร ี อู่ทอง 

M (ขนาดกลาง) ไม่มีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน 

L (ขนาดใหญ่) ไม่มีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอผ่านการคัดเลือกระดับเขต 

2 

S  (ขนาดเล็ก) 6 อุตรดิตถ ์ ท่าปลา 

M (ขนาดกลาง) 

5 

น่าน เมืองน่าน 

L (ขนาดใหญ่) เชียงราย แม่สรวย 

3 

S  (ขนาดเล็ก) 3 อ านาจเจรญิ พนา 

M (ขนาดกลาง) 4 นครพนม วังยาง 

L (ขนาดใหญ่) 3 นครราชสีมา โนนไทย 

ผลการพิจารณาคัดเลือกปรากฏดังนี้ 





รายงานทะเบียนสัตว์ 
งวดท่ี 3/2560 

เดือนกันยายน 2560 
  



เขต 
เกษตรกร 

(ราย) 

ชนดิสัตว์ รวม        

โค-กระบือ  

(ตัว) 

   % รวม โค (ตัว) กระบือ (ตัว) 

จ านวน  % จ านวน  % 

1  4,644   4,457   5.27   641   1.77   5,098   4.22  

2  2,551   1,642   1.94   954   2.63   2,596   2.15  

3  36,744   22,964   27.17   14,353   39.52   37,317   30.88  

4  52,990   36,737   43.47   16,571   45.63   53,308   44.12  

5  7,106   6,349   7.51   1,856   5.11   8,205   6.79  

6  3,997   2,856   3.38   1,331   3.66   4,187   3.47  

7  5,280   5,095   6.03   320   0.88   5,415   4.48  

8  3,109   3,432   4.06   173   0.48   3,605   2.98  

9  1,017   977   1.16   118   0.32   1,095   0.91  

รวม 117,438 84,509  36,317 120,826 

จ านวนโค-กระบอืในพื้นที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 
 งวดท่ี 3/2560 







ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
ในการด าเนินงาน 



แนวทางแก้ไข 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องชี้แจงให้
เกษตรกรเข้าใจ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ของโครงการให้ชัดเจน
ก่อนรับมอบสัตว์ และติดตามการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

มาตรการชดเชยค่าเสียหาย กรณี
เกษตรกรท าผิดสัญญา กระท าการ
ทุจริต ปรับเป็นเงนิ 2 เท่า ตามราคา
ประเมินสัตว์ในสัญญา 

 

ด้านเกษตรกร   

  

 

ปัญหา 

เกษตรกรไม่เข้าใจระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ของโครงการ 

เกษตรกร ลักลอบขายสัตว์ 
ก่อนครบสัญญา 

เกษตรกรมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  



แนวทางแก้ไข 
พจิารณาจัดสรรบคุลากรผู้ปฏิบตังิานให้

เหมาะสมกับจ านวนสัตว์ในพ้ืนที ่

หน่ายงานระดับ กรม/เขต  จัดประชุมชี้แจง
โครงการ (การประชุมสัมมนาของเขต) 

ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบตังิาน 

สร้างรูปแบบการพัฒนาเจ้าหน้าที ่ธคก. 

ปลูกฝังสร้างจิตส านกึ ทัศนะคตทิี่ด ีค านึงถงึ
ผลประโยชน์ของเกษตรกร  ปฏิบัตงิานเพ่ือ
สนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

 

 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   

  

 

ปัญหา 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวน
ไม่เพียงพอ 

เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบยีบ 
หลักเกณฑ์ ของโครงการ 

ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต่อ
โครงการ 

เจ้าหน้าท่ีทุจริตต่อหน้าท่ี 
 



แนวทางแก้ไข 

 คัดเลือกสัตว์จากต้นทางให้มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ของโครงการ 

จัดสรรงบประมาณจัดซื้อสัตว์ใน
พื้นที่ เพื่อให้ได้รับสัตว์ที่มีความ
เหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมของ
แต่ละพื้นที่ และลดค่าใช่จ่ายด้าน
การขนส่ง  

ด้านตัวสัตว์ 

  

 

ปัญหา 

โค-กระบือที่ได้รับจากส่วนกลางมี
ขนาดค่อนข้างเล็ก อายุน้อย  ต้อง
ใช้เวลาเลี้ยงเพื่อฟื้นฟูสุขภาพเป็น
เวลานาน   จงึจะสามารถให้ลูกตัว
แรกได้ 

 



แนวทางแก้ไข 

พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจาก ธคก. โดยจัดท าเป็น
โครงการติดตามการด าเนินงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและ
ความส าเร็จของโครงการ 

เร่งรัดการใช้ระบบบรหิารโครงการ
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 

 

ด้านการบริหารจัดการ 

  

 

ปัญหา 

งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อ
การปฏบิัตงิาน 

ระบบบริหารโครงการด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปยังไม่
สามารถด าเนนิการได้ 

 




