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ค าน า 
 รายงานผลการด าเนินงานจัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของกองงานพระราชด าริและ
กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และกิจกรรมโครงการธนาคารโค – 
กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ   
 ขอขอบคุณหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานของ 
กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ เป็นอย่างดี และหวังอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้สนใจท่ัวไปในการศึกษา ตรวจสอบ อ้างอิง และขอบคุณเจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีและภารกิจต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ด้วยดี 
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รายงานผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2562 
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในรัชกาลที่ 9   ได้พระราชทานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริต่างๆ กว่า 4,600 พระราชทานแนวความคิด พระราชด าริ และข้อปฏิบัติในการพัฒนาความ
เจริญและความสุขให้แก่ประเทศชาติและประชาชนมาหลายด้านหลายสิ่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงปรารภว่า หากจะได้ศึกษาและน้อมน าพระราชด าริ
ต่างๆ นี้มาปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมและพอเพียงต่อสถานการณ์ และก็เชื่อแน่ว่าจะแก้ปัญหา และท าให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม ประเทศชาติ และตนเอง ซึ่งจะน าพามาสู่ความสุขและความเจริญกับทุกๆ คน  
  กรมปศุสัตว์น้อมน าศาสตร์พระราชา มาสืบสาน รักษา ต่อยอด โดยน าไปปฏิบัติในการพัฒนาประเทศ
ด้านปศุสัตว์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาวิจัยทดสอบงานด้านปศุสัตว์ตามแนวพระราชด าริ หาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับภูมิ
สังคม แล้วถ่ายทอดสู่เกษตรกรและผู้สนใจ 
 2. เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในเกษตรกรและโรงเรียน เป็นอาหารโปรตีน เป็นอาชีพและรายได้ 
 3. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน รักษา ย่อยอด ใน
การพัฒนาประเทศ 

3. ลักษณะการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาวิจัย ทดสอบด้านการปศุสัตว์ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหาและวางแผนพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่นั้นๆ   
 2. สาธิตการเลี้ยงสัตว์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรและผู้สนใจ และผลิตลูกสัตว์เพ่ือ
สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ครู นักเรียนและชุมชน ในพ้ืนที่โครงการและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง และสามารถถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืนและชุมชนได้ 
 4. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกรและโรงเรียน เพ่ือให้สามารถเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์เป็นอาหารโปรตีน
บริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายเป็นรายได้ เป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน แก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารโปรตีน
และเป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน  
 5.รวบรวมข้อมูลพันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง พันธุ์พืชอาหารสัตว์พ้ืนเมือง พัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 



2 
 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
รวม  61 จังหวัด ใน 9 เขต ทุกภาคของประเทศไทย ดังนี้     
เขต 1  5 จังหวัด คือ  กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี 
เขต 2  9 จังหวัด คือ  สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ตราด  สระแก้ว ปราจีนบุรี  ระยอง  ชลบุรี  จันทบุรี  
เขต 3 7 จังหวัด คือ นครราชสีมา สุรินทร์ อ านาจเจริญ ยโสธร บุรีรัมย์  ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  
เขต 4  10  จังหวัด คือ อุดรธานี  หนองบัวล าภู หนองคาย  บึงกาฬ  นครพนม ขอนแก่น  มหาสารคาม   
  มุกดาหาร  เลย  สกลนคร       
เขต 5  7 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ล าปาง แพร่ 
เขต 6  6 จังหวัด คือ พิษณุโลก ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์  พิจิตร  ตาก  เพชรบูรณ์ 
เขต 7  4 จังหวัด คือ ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 8  8 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  ชุมพร  ระนอง  พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง 
เขต 9  5 จังหวัด คือ สงขลา สตูล  ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  

5. ผลการด าเนินงาน   
งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์  
 วัตถุประสงค์  สาธิตการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรและผู้สนใจต่อไป 
 ผลการด าเนินงาน  สาธิตการเลี้ยงสัตว์  แผน/ผล 3,903/4,216 ตัว ผลิตลูกสัตว์ แผน/ผล 28,563/30,214 ตัว 
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การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค ์ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเลี้ยงสัตว์ตามหลักวิชาการเพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้

น าไปปรับใช้ในการด าเนินงานของตนเอง หัวข้อวิชาที่ด าเนินการเลี้ยงและขยายพันธุ์   การจัดการผลผลิต การป้องกันโรค 
การบันทึกข้อมูลบัญชีฟาร์ม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้แก่ เกษตรกร ครู และนักเรียนในโครงการพระราชด าริ   และ
สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  เพ่ือให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงให้ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการพระราชด าริสามารถจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การปศุสัตว์แก่เกษตรกรได้ แผน/
ผล  3,500/3,549 ราย ครูและนักเรียน  แผน/ผล 539/542 โรงเรียน  เกินเป้าหมายที่ก าหนด 

ผลลัพธ์ (Outcome)  เกษตรกร ครู/นักเรียน  สามารถน าความรู้ไปด าเนินการในพื้นที่ตนเองได้  มีการเลี้ยง
สัตว์  และผลิตอาหารโปรตีนเพียงพอตามความต้องการของนักเรียนในโรงเรียน  
   

   

 

 

 

 
การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกร 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้มีอาหารเลี้ยงครอบครัว  มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
 ผลการด าเนินงาน ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกร  2,770  ราย จ านวนพันธุ์สัตว์ที่ส่งเสริม  24,034  ตัว  
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ตารางที่ 1 แผนและผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ปีงบประมาณ  2562 
 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผลงาน ร้อยละ 
1) ศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์ เรื่อง 9 9 100 
2) สาธิตการเลี้ยงสัตว์ ตัว 3,903 4,216 108.01 
 - ผลิตลูกสัตว์ ตัว 28,563 30,214 105.78 
3) ปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร่ 535 535 100 
2) ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 3,500 3,549 101.40 
 - ฝึกอบรมนักเรียนใน ร.ร. 
 - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

ร.ร. 
ราย 

539 
400 

542 
395 

100.56 
98.75 

3) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกร     
 - ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 
- ส่งเสริมการเลี้ยงกวาง 

กลุ่ม/ตัว 
กลุ่ม/ตัว 

25/1,250 
10/8 

25/1,250 
10/8 

100 
100 

 - ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร กลุ่ม/ตัว 13/240 15/256 115.38 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ราย/ตัว 1,870/18,200 1,910/19,120 102.14 
 - พัฒนาสุภาพโคเนื้อโคนม กลุ่ม/ตัว 32/3,200 34/3,400 106.25 
 - จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์/ยาสัตว์/
ผลิตภัณฑ์สัตว์ 

กองทุน/ราย 77/770 77/770 100 

 - ส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์ กลุ่ม/ไร่ 6/60 6/60 100 
4)  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ใน ร.ร. ร.ร. 539 542 100.55 
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ตารางท่ี 2 งบประมาณปี  2562  โครงการพระราชด าริ  แยกตามกลุ่ม 9 กลุ่มโครงการ 
 

กลุ่มโครงการ งบประมาณ  ร้อยละ 

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริและศูนย์สาขา 10,774,500 39.19 

2. โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 1,206,720 4.05 

3. โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  

6,685,000 22.46 

4.  โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 7 โครงการ ของส านักราชเลขาธิการ 4,552,200 15.29 

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอื่นๆ 2,282,680 7.67 

6. พันธุ์สัตว์พระราชทาน 1,043,600 3.51 

7. โครงการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 207,700 0.70 

8.  โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา 108,800 0.37 

9.  โครงการในเขตพระราชฐาน 939,900 3.16 

10. งบอ านวยการ 1,966,900 6.61 

รวมงบประมาณประจ าปี 2562 29,768,000 100 

 
งบประมาณ  กปร. ที่ได้รับการอนุมัติระหว่างปี 2562 

กลุ่มโครงการ งบประมาณ  ร้อยละ 

1. โครงการศูนยบ์ริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ  อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

689,000 20.13 

2. โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตวต์ามพระราชด าริ  อ าเภอด่านซา้ย จังหวัดเลย 1,581,020 46.19 

3. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  อ าเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน 

502,500 14.68 

4. โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน(ด้านปศุสัตว์)  ในพระราชด าริ  สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อ าเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

650,000 18.99 

รวม 3,422,520 100 
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6. ตัวอย่างความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   ปี 2562 
 

 1. นายสนิตย์  โคตรนันท์   ที่อยู่ เลขท่ี 14 หมู่ที่ 5 ต.โพนข่า อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  
  กิจกรรมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองทั้งหมดในปัจจุบัน 40 ตัว (แม่พันธุ์ 30 ตัว พ่อพันธุ์ 10 ตัว) 
   ผลผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง จ านวน 110 ตัว/สัปดาห์  
  เพิ่มรายได้   มีรายได้จากการปศุสัตว์  15,000  บาท/เดือน 
  การให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
  1. ในปัจจุบันจะมีเกษตรกรภายในท้องถิ่นมาเข้าเยี่ยมชมฟาร์ม และศึกษาหาความรู้อยู่เป็นประจ า  
   2. เป็นสถานที่ส าหรับศึกษาดูงาน  ตามโครงการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ  ในพ้ืนที่และ
ต่างจังหวัด 

                
 
 2. นางศุภสุดา  ใสกระจ่าง ที่อยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 9  ต.ดวลใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 
  การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองทั้งหมดในปัจจุบัน 120 ตัว 

 ๑. ไก่แม่พันธุ์   จ านวน  100 ตัว 
 ๒. ไก่พ่อพันธุ์   จ านวน  20 ตัว 
 ๓. ผลผลิตไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง  จ านวน   500 ตัว/สัปดาห์ 
 เพิ่มรายได้ มีรายไดจ้ากการเลี้ยงปศุสัตว์    50,000 บาท/เดือน 

  การให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 1) ในปัจจุบันจะมีเกษตรกรภายในท้องถิ่นมาเข้าเยี่ยมชมฟาร์ม และศึกษาหาความรู้อยู่เป็นประจ า 

  2) เป็นสถานที่ส าหรับศึกษาดูงาน  ตามโครงการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง  ๆ ในพ้ืนที่และต่างจังหวัด 
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3. นายมณี  ภาระเปลื้อง ประธานกลุ่ม  ที่อยู่ บ้านเลขท่ี 39/3 หมู่ที่ 6 ต.วังโตนด อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี  
  กิจกรรม การเลี้ยงกวาง ทั้งหมดในปัจจุบัน 8 ตัว (แม่พันธุ์ 4 ตัว พ่อพันธุ์ 2 ตัว) 
  ผลผลิต  ลูกเกิด จ านวน 3 ตัว/ปี (ตาย 1 ตัว) ตัดเขากวางอ่อน  เพศผู้ จ านวน 2 ตัว 
  เพิ่มรายได้   มีรายได้จากการปศุสัตว์  10,000  บาท/ปี 
  ลดรายจ่าย   การซื้อปุ๋ย   
  ลดต้นทุน   น ามูลสัตว์ที่ได้จากการเลี้ยงกวาง มาใส่ไม้ผล และแปลงหญ้า  
  การให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
  1. ในปัจจุบันจะมีเกษตรกรภายในท้องถิ่นมาเข้าเยี่ยมชมฟาร์ม และศึกษาหาความรู้อยู่เป็นประจ า  
  2. เป็นสถานที่ส าหรบัศึกษาดูงาน  ตามโครงการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ  ในพ้ืนที่และต่างจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
4.  นายชญานนท์   คงจ ารูญ   ที่อยู่ บ้านเลขท่ี 17/2 หมู่ที่ 1 ต.สนามไชย  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี  
  กิจกรรม 1. การเลี้ยงไก่ไข่เล็กฮอร์น  

    1.1 แม่พันธุ์ 1 ตัว พ่อพันธุ์ 1 ตัว 
      1.2 ไก่ไข่ จ านวน 18  ตัว 
   1.3 ผลผลิตเฉลี่ย 425  ฟอง/เดือน 
   1.4 ขยายผลให้เกษตรกรรายอ่ืน พ่อพันธุ์  1  ตัว แม่พันธุ์  1  ตัว 
     2.การเลี้ยงสุกร 
     3.การเลี้ยงกวาง 

 ลดรายจ่าย การซื้อไข่มาบริโภคในครัวเรือน 200 บาท/ เดือน ,การซื้อปุ๋ย   
  ลดต้นทุน น ามูลสัตว์ที่ได้จากการเลี้ยงไก่ไข่ , การเลี้ยงกวาง, การเลี้ยงสุกร มาใส่สวนไม้ผล 
    และแปลงหญ้า  
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  การให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
  1. ในปัจจุบันจะมีเกษตรกรภายในท้องถิ่นมาเข้าเยี่ยมชมฟาร์ม และศึกษาหาความรู้อยู่เป็นประจ า  
  2. เป็นสถานที่ส าหรับศึกษาดูงาน  ตามโครงการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ  ในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
5. นายศักรินทร์ สมัยสง  PK ฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ประเภท ผสมผสาน 
   แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ผสมผสาน  
   ที่อยู1่9/1 หมู่ที่ 2 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช 80130    
   โทรศัพท์  098-075-8462  
  ชนิดและจ านวนปศุสัตว์ที่เลี้ยง แพะ 275 ตัว  แกะ  9  ตัว 
      โค 8 ตัว           ไก่พ้ืนเมือง 24 ตัว 
      ห่าน  2 ตัว           ม้า  2   ตัว 
  คติพจน์  การให้  ไม่มีวันหมด 
  เพิ่มรายได้   มีรายได้เพ่ิมเติมจากการเลี้ยงสัตว์ 568,004 บาท 
  ลดรายจ่าย   การซื้อปุ๋ย   
  ลดต้นทุน   น ามูลสัตว์ที่ได้จากการเลี้ยงแพะ มาใส่พืชผัก สวนปาล์ม แปลงพืชอาหารสัตว์ 
  ผลงานดีเด่น เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาปศุสัตว์ ประจ าปี 2563 
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6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน  ตั้งแต่เริ่มถึงปัจจุบันท าให้เกษตรกรและนักเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
มี อาหารโปรตีนจากเนื้ อ  นม ไข่ บริ โภคมี ความมั่ นคงทางด้ านอาหารในครั ว เรื อน ช่ วยลดรายจ่ าย  
ลดต้นทุน มีโอกาสในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ สร้างรายได้เพ่ิมสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

- เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์   
การสุขาภิบาล  และการป้องกันโรคระบาดสัตว์  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์   

-  ประชาชนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการดูแลเอาใจใส่ท าให้ลดการขาดสารอาหารโปรตีน 
นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเพ่ิมผลผลิต และสร้างรายได้ 

-  การด าเนนิกิจกรรมในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร และพ้ืนที่ชายแดน เป็นการสร้างความเข้มแข็งและสร้าง
มวลชนที่มีความส าคัญต่อความม่ันคงของชาติ 
 - การจัดตั้งกองทุนยาสัตว์ เกษตรกรสามารถใช้เวชภัณฑ์จากกองทุนยาสัตว์ในการรักษาสัตว์ป่วย   
และการป้องกันโรค ท าให้ลดปัญหา และแก้ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์เบื้องต้นแก่ราษฎรในพ้ืนที่ถิ่นทุรกันดาร 
7. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 -   การถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิชาการใหม่ๆ  ยังมีความยากล าบาก  เนื่องจากเกษตรกรในพ้ืนที่ห่างไกลยัง
มีความยากจนใช้ชีวิตแบบเดิมๆ  เพ่ือให้สามารถมีชีวิตรอดได้ การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม  และน าความรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ จึงยังมีน้อย  บางพ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน  การถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงมีความจ าเป็น
และค้นหาแนวทางอ่ืนๆที่เกษตรกรสามารถด าเนินการได้ 
 -  โรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่ทุรกันดารยังเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรสูญเสียมาก  ขาด
แคลนพันธุ์สัตว์  เนื่องจากบริการของรัฐยังเข้าไม่ถึง  จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมในรูปแบบสงเคราะห์และหา
รูปแบบใหม่ๆ  ที่สามารถด าเนินการให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ 
8. แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 2. ส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริเพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหาร  แหล่งเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน 
 3. เน้นการบูรณาการท างานในพ้ืนที่เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามพระราชด าริด้านปศุสัตว์เกิดประสิทธิภาพ 
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รายงานผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2562 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
กรมปศุสัตว์ด าเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2538 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน สนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมปศุสัตว์ใน
โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ทักษะแก่เด็กนักเรียน โดยโรงเรียนผลิตอาหาร
โปรตีนเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนได้ครบตามเกณฑ์ตลอดปี ให้มีผลผลิตเพียงพอ สม่ าเสมอ และยั่งยืน ให้
นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านการเลี้ยงสัตว์ โรงเรียนเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 
และสามารถบริหารจัดการกิจกรรมให้ต่อเนื่อง ยั่งยืน พ่ึงตนเองได้ และขยายผลสู่ครัวเรือนผู้ปกครองนักเรียน และ
ชุมชน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  

วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
 1. เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน ให้สามารถผลิตอาหารโปรตีนเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนได้ครบ 
ตามเกณฑ์ต่อเนื่องตลอดปี  

2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างสมดุลกันทั้ง 4 
ด้าน พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติ
ให้เกิดทักษะสามารถน าไปปฏิบัติหรือเป็นอาชีพต่อไปได ้

3. สนับสนุนให้โรงเรียนมีศักยภาพ บริหารจัดการการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน จัดตั้ง
กองทุนการเลี้ยงสัตว์ และบริหารกองทุนเพ่ือการเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน สามารถพ่ึงตนเองได้  

4. เพ่ือขยายการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ของโรงเรียนสู่ชุมชน ครัวเรือนผู้ปกครองนักเรียน  สร้างความมั่นคง
ทางอาหารในชุมชน สามารถช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนได้ 

5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์บริการความรู้ด้านปศุสัตว์ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์
สู่ชุมชนรอบโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ  

การด าเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฯ 
1)  กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ 500 โรงเรียน 
2)  โครงการขยายผลปศุสัตว์จากโรงเรียนสู่ชุมชน 50 โรงเรียน 
3) โครงการศูนย์บริการความรู้ด้านปศุสัตว์ 50 โรงเรียน 
4)  โครงการไก่ไข่พระราชทานในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร พ้ืนที่จังหวัดตาก 
5)  การคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น 
6) กิจกรรมรวบรวมผลงานกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ 

1. กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ 500 โรงเรียน 
 สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ ให้
สามารถผลิตอาหารโปรตีนเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนได้ครบตามเกณฑ์ต่อเนื่องตลอดปี ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
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เลี้ยงสัตว์ให้แก่นักเรียนและครูในโรงเรียน และฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะ สามารถน าไปปฏิบัติหรือเป็นอาชีพต่อไปได้ 
สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ ขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์เผยแพร่สู่ชุมชนรอบโรงเรียน  
เป้าหมายการด าเนินงาน 
 โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ ฯ จ านวน 500 แห่ง พ้ืนที่ 50 จังหวัด 

2. โครงการขยายผลปศุสัตว์จากโรงเรียนสู่ชุมชน 50 โรงเรียน 
 การน ากิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนมาสู่การผลิตอาหารในระดับครัวเรือน  เด็กและเยาวชน
สามารถน าความรู้และทักษะในการเรียนรู้วิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต การบัญชี มาใช้ในครอบครัว 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
 โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ ฯ จ านวน 50 แห่ง ขยายผล
ให้ผู้ปกครอง 250 ราย 

3 โครงการศูนย์บริการความรู้ด้านปศุสัตว์ 50 โรงเรียน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นนิทรรศการที่มีชีวิต เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน ครู 
นักเรียน หรือผู้สนใจมาศึกษาทดลอง  ครูและเด็กนักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการเป็นวิทยากร  จัดเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวางทั้งในระดับภาค ประเทศ และนานาชาติ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
 โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ ฯ เป็นศูนย์บริการความรู้ด้านปศุสัตว์ 50 แห่ง 
ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 

ผล 
โรงเรียน 
(แห่ง) 

จ านวนสัตว์/อาหารสัตว์ที่สนับสนุน อบรม 
นักเรียน 
(คน) 

ผู้ปกครอง 
ขยายผล(คน/

ตัว) 
อาหารสัตว์ 
(กิโลกรัม) 

ไก่ไข ่ ไก่เนื้อ/ไก่
พื้นเมือง 

เป็ด
เทศ 

เป็ดไข ่ สุกร 

เขต 1 6 1,248 - 100 - - - 180 5/- 
เขต 2 42 16,185 470 100 214 - - 310 12/89 
เขต 3 28 10,893 400 110 - - 12 626 31/222 
เขต 4 73 13,080 250 - - - - 860 20/90 
เขต 5 154 13,587 - 24 - - - 340 52/221 
เขต 6 87 643 50 - - - - 145 15/75 
เขต 7 29 4,290 50 - - - - 390 5/50 
เขต 8 24 3,907 150 - - - - 390 7/168 
เขต 9 57 1,085 - - - - - 370 17/192 
รวม 500 64,917 1,370 434 214 - 12 3,611 164/1,107 
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การด าเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ 500 โรงเรียน สนับสนุน 
- อาหารสัตว์  ทั้ง อาหารไก่ไข่ อาหารสุกร อาหารเป็ด รวมทั้งหมด 64,917 กิโลกรัม  
- วัสดุการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เช่น ตาข่ายส าหรับล้อมรั้ว ตาข่ายอวนล้อมโรงเรือน  

ที่ให้น้ า – ให้อาหารไก่  
- วัสดุก่อสร้าง ส าหรับซ่อมแซมโรงเรือน เช่น สังกะสี ท่อน้ า เสาปูน เป็นต้น 
- สื่อ แผนพับ ไวนิล ความรู้ต่างๆ ด้านการปศุสัตว์ 
- อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การดูแลจัดการ ให้นักเรียนทั้ง 500 โรงเรียน จ านวน 3,611 คน 

ผลการขยายผลกิจกรรมปสุสัตว์จากโรงเรียนสู่ชุมชน  
- ขยายพันธุ์สัตว์ทั้งหมด 1,107 ตัว ให้แก่ผู้ปกครอง 164 ราย ประกอบด้วย ไก่ไข่  สุกร เป็ดเทศ และไก่

พ้ืนเมือง 
โรงเรียนสามารถสร้างเงินกองทุน รวม 5,678,953 บาท 
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ภาพกิจกรรม 
ปศุสัตว์ในโรงเรียน 

     

      
 

เจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและครู 
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การขยายผลปศุสัตว์จากโรงเรียนสู่ชุมชน 
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ภาพศูนย์บริการความรู้ด้านปศุสัตว์ 

    

 
 
 

4. การคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของโรงเรียนที่ท ากิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างแก่

โรงเรียนทั่วไป เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กและผู้สนใจ รวมทั้งเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด าเนินงาน
กิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนฯ สนองแนวพระราชด าริอย่างมีประสิทธิภาพ กรมปศุสัตว์จึงจัดการคัดเลือกโรงเรียน
โครงการตามพระราชด าริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นขึ้นด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 โดยการคัดเลือกประจ าปี 
2561 ด าเนินการเป็นครั้งที่ 11 โดนคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นรวม 8 เขตพ้ืนที่  
(เขต 1 และเขต 2 รวมกัน)  พ้ืนที่ละ 3 รางวัล  คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่ส านักงานปศุสัตว์เขตแต่งตั้ง แบ่งรางวัล 
เป็น 

1. รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล 
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ผลการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี 2562 
เขต โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด สังกัด 
1,2 1.ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี ตชด.91 

2.ตชด.การบินไทย ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว ตชด.86 
3.รวมราษฎร์สามัคคี บึงคอไท ล าลูกกา ปทุมธานี ตชด.85 

3 1.ตชด.บ้านปากลา นาโพธิ์ โขงเจียม อุบลราชธานี ตชด.22 
2.ตชด.บ้านโคกแสลง ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ ตชด.21 
3.ตชด.บ้านศรีสวัสดิ ์ ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโลธร ตชด.22 

4 1.ตชด.การท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย เฉลิมฉลอง
ครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวัน
พระราชสมภพ สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี 

กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ตชด.23 

2.ตชด.ช่างกลอนุสรณ์ 8  ดอนเตย นาทม นครพนม ตชด.23 
3.บ้านโคกสะอาด อุ่มจาม กุสุมาลย์ สกลนคร สพฐ. 

5 1.ตชด.เบ็ดตี้ดูเม็น ผาช้างน้อย ปง พะเยา ตชด.32 
2.สังวาลย์วิท 8 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตชด.32 
3.ไลออนส์มหาจักร 9 กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงราย ตชด.33 

6 1.ตชด.จาตุรจินดา พระธาตุ แม่ระมาด ตาก อบต 
2.ตชด.บ้านนุชเทียน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก ตชด.31 
3.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ ตชด.31 

7 1.ตชด.เฮงค็อลไทย บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี ตชด.13 
2.ตชด.นเรศรวรบ้านห้วยโสก ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี ตชด.14 
3.ตชด.บ้านย่านซื่อ หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตชด.14 

8 1.ตชด.บ้านตะแบกงาม 
(ตันตระเธียรอุปถัมภ์) 

ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร ตชด.41 

2.ตชด.บ้านยางโพรง ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี ตชด.41 
3.ตชด.บ้านพันวาล รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ตชด.41 

9 1.ตชด.เชิญ พิศลยบุตร   ทับช้าง นาทวี สงขลา ตชด.43 
2.ตชด.บ้านตืองอ ช่างกล 
ปทุมวันอนุสรณ์ 13 

ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส ตชด.44 

3.บ้านเจาะบาแน ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี สพฐ. 
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กรมปศุสัตว์ได้มอบรางวัลให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัล โรงเรียนฯ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ รางวัล
ให้แก่ส านักงานปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ครูปศุสัตว์ ที่โรงเรียนในพ้ืนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนฯ กิจกรรม
ปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ในงาน “งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 2562” (Livestock Expo 2019) ในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2562 ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศได้แก่ 
ชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชกุมารี  จังหวัดมุกดาหาร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.ตชด.จาตุรจินดา  จังหวัดตาก 
รองชนะเลิศอันดับ 2 .ร.ร.ตชด.เชิญ พิศลยบุตร  จังหวัดสงขลา 
5. กิจกรรมรวบรวมผลงานกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ 

กรมปศุสัตว์จัดท าโครงการรวบรวมผลงานกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ 
ประจ าปี 2561 เพ่ือรวบรวมผลงานของนักเรียนด้านการเรียงความ ภาพวาด ที่เกี่ยวกับการท ากิจกรรมปศุสัตว์ใน
โรงเรียน เป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมปศุสัตว์ไปสู่กระบวนการเรียนการสอนวิชาต่า งๆ ได้แก่ การงานพ้ืนฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี สุขศึกษา ภาษาไทย และศิลปะ เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียน 
สามารถแสดงผลงานเป็นรูปธรรมเผยแพร่สู่สาธารณชนได้    

เป้าหมายการด าเนินงาน 
รวบรวมผลงาน (เรียงความ และภาพวาด) จากโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ ที่ได้รับการ

สนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ โดยส านักงานปศุสัตว์เขต (เขต 1 และเขต 2 รวมกัน) รวม 8 เขตพ้ืนที่ๆ ละ 6 ผลงาน 
จัดพิมพ์เผยแพร่สู่โรงเรียน หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป    

ประเภทของผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท  
1. เรียงความ 

เรียงความในหัวข้อเรื่อง “ศูนย์บริการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ในโรงเรียนของข้าพเจ้า” ความยาว
ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือบรรจง ตรวจสอบตัวสะกดและการใช้ภาษาให้ถูกต้อง เนื้อ
เรื่องตรงตามชื่อเรื่อง และเก่ียวข้องกับกิจกรรมปศุสัตว์ (ถ้าไม่เก่ียวข้องจะไม่รับพิจารณา) 

2. ภาพวาด  
วาดภาพในหัวข้อ “การขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน” โดยใช้กระดาษวาดเขียนขนาด

ที่โรงเรียนใช้ คือ ขนาด A4 หรือ A3 (11x15 นิ้ว) ระบายสีให้สวยงาม ด้วยสีไม้ สีเทียน หรือสีชอค์ก สีเมจิก 
สีน้ า   
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ผลการคัดเลือกกิจกรรมรวบรวมผลงานกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ ประจ าปี 2562 

ผลการคัดเลือกการประกวดผลงานภาพวาดนักเรียน 

เขต ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
1,2 1.ด.ช.วฒุิ  หมอวัง ร่วมจิตประสาท ปทุมธานี 

2.ด.ช.ภูมิภักดี  บุญมา วัดพราหมณี นครนายก 
3.ด.ญ.อมรศิริ  อรรถารักษ์ วัดสุตธรรมาราม นครนายก 

3 1.ด.ญ.จณิชตา  งามข า ตชด.บ้านป่าก่อ อ านาจเจริญ 
2.ด.ช.นันทกร  ค าด ี ตชด.บ้านปากลา อุบลราชธานี 
3.ด.ญ.ปภาวี  เงางาม ตชด.บ้านรุน สุรินทร์ 

4 1.ด.ญ.มินตา  สังฤทธิ์ อนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร 
2.ด.ญ.วราลักษณ์  แก้วค ากอง บ้านศุภชัย ขอนแก่น 
3.ด.ญ.ศศิวิมล  สิทธิจักร ตชด.บ้านหนองดู่ นครพนม 

5 1.ด.ญ.เสาวนีย์  เกียรติศุภกร ตชด.บ้านตุน แม่ฮ่องสอน 
2.ด.ญ.เครือวัลย์  สุธีรจารุวรรน ตชด.บ้านตุน (ชมรม 9 สมาคมจีนแห่ง

ประเทศไทย) 
แม่ฮ่องสอน 

3.ด.ญ.วิภา  วรจันทร์เพ็ญศรี สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ตชด.อนุสรณ์) เชียงราย 
6 1.ด.ญ.นิดา ตชด.จาตุรจินดา ตาก 

2.ด.ญ.พรธิดา  หนึ่งพงไพร บ้านแม่วะหลวง ตาก 
3.น.ส.เพขรจรินทร์  สิริกันยากร บ้านแม่วะหลวง ตาก 

7 1.ด.ญ.อารี   ตชด.บ้านต้นมะม่วง กาญจนบุรี 
2.ด.ญ.สญามล  จันทร์อุปถัมภ์ ตชด.นเรศวรป่าละอู ประจวบคีรีขันธ์ 
3.ด.ญ.พรทิพย์  มณีวรรณ ตชด.บ้านคีรีล้อม ประจวบคีรีขันธ์ 

8 1.ด.ญ.กนกวรรณ  จันทร์มณี ตชด.บ้านควนมีชัย นครศรีธรรมราช 
2.ด.ญ.ปัณฑิตา  แซ่ด่าน ตชด.บ้านยางโพรง สุราษฎร์ธานี 
3.ด.ช.อนันตศักดิ์  ไชยจ า ตชด.สิริราษฎร ์ ชุมพร 

9 1.ด.ญ.ศศิภา  วาสนะ ตชด.เชิญพิศลยบุตร สงขลา 
2.ด.ญ.รศรินทร์  เตะยาเล บ้านบางมะนาว นราธิวาส 
3.ด.ญ.ซีซ่า  ยีอาลี บ้านเจาะบาแน ปัตตานี 
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ผลการคัดเลือกการประกวดผลงานเรียงความนักเรียน 

เขต ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
1,2 1.ด.ช.ภูมิภักดี บุญมา วัดพราหมณี นครนายก 

2.ด.ช.พิชชานันท์ ผิวงาม ร่วมจิตประสาท ปทุมธานี 
3.ด.ญ.ร็อยมี่  พูนทรัพย์ ศิริวิทยาคาร กรุงเทพ 

3 1.ด.ญ.ละอองดาว  คงทน ตชด.บ้านปากลา อุบลราชธานี 
2.ด.ญ.รัตนากร  จงหาญ ตชด.บ้านช าปะโต สุรินทร์ 
3.ด.ญ.กุลสตรี  กานุสนธิ ์ ตชด.บ้านห้วยฆ้อง อ านาจเจริญ 

4 1.ด.ญ.พรธิวา  ธะณะโครต ตชด.ดารท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวัน
พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี 

มุกดาหาร 

2.ด.ญ.สิริภาลักษณ์  เสนาศรี ตชด.คอนราดเฮงค็อล นครพนม 
3.ด.ญ.รุจีรัตน์  คูณเมือง ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 นครพนม 

5 1.น.ส.พรทิพา  ตุ้ยตามพันธ์ แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน 
2.ด.ญ.เสาวนีย์  เกียรติศุภกร ตชด.บ้านตุน (ชมรม 9 สมาคมจีนแห่ง

ประเทศไทยอุปถัมภ์) 
แม่ฮ่องสอน 

3.ด.ญ.เกสรา  สกุลเกื้อกุล ตชด.บ้านตุน (ชมรม 9 สมาคมจีนแห่ง
ประเทศไทยอุปถัมภ์) 

แม่ฮ่องสอน 

6 1.ด.ญ.นุชนาถ บ้านแม่สลิดหลวง ตาก 
2.ด.ช.ศิวกร  วนาศรีจินดา ตชด.บ้านแม่กลองคี ตาก 
3.น.ส.อารยา  พนากรอบเงิน บ้านแม่วะหลวง ตาก 

7 1.ด.ช.นาโล  อาป ี ศกร.ตชด.อินทรีย์อาสาบ้านปาเกอะญอ เพชรบุรี 
2.ด.ญ.สาลินี  จันทร์อุปถัมภ์ ตชด.นเรศวรป่าละอู ประจวบคีรีขันธ์ 
3.ด.ญ.เกศติยา  เสลาฤทธิ์ ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก เพชรบุรี 

8 1.ด.ญ.ปภาวรินทร์  ทับจันทร ์ ตชด.บ้านห้วยเหมือง ชุมพร 
2.ด.ญ.จิดาภา  อ้นทอง ตชด.บ้านห้วยเหมือง ชุมพร 
3.ด.ญ.วีรยา  บุญขวาง ตชด.บ้านควนสามัคคี ชุมพร 

9 1.ด.ช.ภัทรชัย  วัฒนาพงศกร ตชด.ยูงทองรัฐประชาวรรค์ สตูล 
2.ด.ญ.นูรีซัน  บินอีซอ บ้านบางมะนาว นราธิวาส 
3.นาเดีย  แซ่อาลี บ้านเจาะบาแน ปัตตานี 
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โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
 

"... ธนาคารโคและกระบือ ก็คือ การรวบรวมโคและกระบือ โดยมีบัญชี ควบคุม ดูแล รักษา แจกจ่าย ให้ยืม 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร และเพิ่มปริมาณโคและกระบือ ตามหลักการของธนาคาร ธนาคารโคและกระบือ เป็น
เรื่องใหม่ของโลกที่มีความจ าเป็นเกิดขึ้น เพราะปัจจุบันมีความคิดแต่จะใช้เครื่องกลไกเป็นเครื่ องทุ่นแรง ใน
กิจการเกษตร แต่เม่ือราคาน้ ามันเชื้อเพลิงแพงขึ้น ความก้าวหน้าในการใช้เครื่องกลไกเสียไป จ าเป็นต้อง หันมา
พึ่งแรงงานจากสัตว์ที่เคยใช้อยู่ก่อน เม่ือหันกลับมาก็ปรากฏว่ามีปัญหามาก เพราะชาวนาไม่มีเงินซื้อโคและกระบือ
มาเลี้ยงเพื่อใช้งาน 

ธนาคารโคและกระบือ พอจะอนุโลมใช้ได้เหมือนกับธนาคาร ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน เพราะโดย
ความหมายทั่วไป ธนาคารก็ด าเนินกิจการเกี่ยวกับสิ่งมีค่ามีประโยชน์ การตั้งธนาคารโคและกระบือก็มิใช่ว่า ตั้ง
โรงขึ้นมาเก็บโคหรือกระบือ เพียงแต่มีศูนย์กลางขึ้นมา เช่น อาจจัดให้กรมปศุสัตว์เป็นศูนย์รวม ใครจะสมทบ
ธนาคารโคและกระบือ ก็ไม่จ าเป็นต้องน าโคหรือกระบือ ไปมอบให้ อาจบริจาคในรูปของเงิน..." 

    พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
               ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ   

                                          ณ บริเวณโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา                                    
                                          เมื่อวนัพืชมงคล 14 พฤษภาคม 2523                                                        

                                        เกีย่วกับโครงการธนาคารโคและกระบือตามพระราชด าริ  
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ประวัติความเป็นมาของโครงการ 
 โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ   ที่กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
เป็นโครงการต่อเนื่องไม่สิ้นสุด  เป็นโครงการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร ได้มีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้ด าเนนินการมาตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๒๒ 
และปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน  รวมเวลา ๔๐  ปี    
 การด าเนินงานของของโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ  ในระยะเริ่มต้นโครงการ (ปี 
๒๕๒๒)  กรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนกระบือ จ านวน  ๒๘๐ ตัว ไป
ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่
ราบเชิงเขา  จังหวัดปราจีนบุรี  ตามพระราชด าริ   ในท้องที่
อ าเภอสระแก้ว และอ าเภอวัฒนานคร  จั งหวัดปราจีนบุรี 
(ในขณะนั้น)  โดยการให้เช่าซื้อและผ่อนส่งใช้ให้หมดภายใน 
๓ ปี  นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคโค-กระบือ และเงินเพ่ือสมทบโครงการในการน าไป
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนได้มีโค-กระบือเป็นของตัวเอง  ซึ่งปัจจุบันได้เพ่ิมขึ้นมากว่า ๓๐๐,๐๐๐ ราย และมี
แนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต เนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น และ
น ามูลไปใช้เป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน  นอกจากนี้โครงการยังได้มีส่วนในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค -กระบือ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือทดแทนการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เป็นการสนับสนุนนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลและเพ่ิม
ทางเลือกให้แก่เกษตรกร สู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ คือเพ่ือช่วยให้
เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกร
มีรายได ้

การบริหารโครงการ 
 ธนาคาร โค -กระบื อ เ พ่ือ เกษตรกร  ตามพระราชด า ริ  ด า เนิ นการ ในรู ปของคณะกรรมการ  
มีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานและหัวหน้าฝ่ายโครงการธนาคารโค -กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
เป็นเลขานุการ โดยมีระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ พ.ศ. 2556 เป็นแนวทางการปฏิบัติ 
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การให้บริการ มี 5 วิธี 
  1. การให้ยืมเพ่ือการผลิต 

 2. การให้เช่าซื้อ 
 3. การให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือ 
 4. การให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน 
 5. การให้บริการอ่ืนๆ 

เงื่อนไขโครงการ 
 1. การให้ยืมเพ่ือการผลิต หมายความว่า เกษตรกรที่ยืมแม่โคหรือกระบือ ต้องคืนลูกโคหรือกระบือตัวแรก
เมื่ออายุครบ 18 เดือน ให้โครงการ  เพ่ือน าไปให้เกษตรกรรายอ่ืนยืมต่อหรืออาจจ าหน่ายน าเงินส่งคืนโครงการ  
และเม่ือเกษตรกรยืมครบสัญญา 5 ปี ให้มอบแม่โคหรือกระบือ พร้อมลูกตัวที่ 2, 3... (หากมี) ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
เกษตรกรและจ าหน่ายออกจากทะเบียน แต่หากเกษตรกรยืมแม่โคหรือกระบือไปแล้ว 3 ปี ไม่มีลูกตัวแรกคืนโครงการ  
โครงการจะน าแม่โคหรือกระบือดังกล่าวคืน เพ่ือน าไปให้บริการกับเกษตรกรรายอ่ืนต่อไป เว้นแต่จะตรวจพบว่าแม่โค
หรือกระบือมีปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ โครงการจะเปลี่ยนแม่โคหรือกระบือให้ใหม่ 
 2.  การให้ เช่ าซื้ อ หมายความว่ า การให้ เกษตรกรเช่ าซื้ อโคหรือกระบือ โดยจะต้องผ่อนช าระ 
ค่าเช่าซื้อให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โคเนื้อหรือกระบือ ให้ช าระค่าเช่าซื้อภายในระยะเวลา 3 ปี   
ปีที่ 1 ผ่อนช าระร้อยละ 40 ปีที่ 2 ร้อยละ 30 ของราคาโคเนื้อและกระบือ ปีที่ 3 ช าระค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือทั้งหมด  
โคนมให้ช าระค่าเช่าซื้อในระยะเวลา 5 ปี โดยผ่อนช าระในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาโคนม 
 3. การให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือ หมายความว่าการให้เกษตรกรยืมพ่อพันธุ์โคหรือพ่อพันธุ์กระบือของ
โครงการ โดยมีเงื่อนไขว่าจะให้ยืมพ่อพันธุ์โคหรือพ่อพันธุ์กระบือในหมู่บ้าน ที่มีแม่พันธุ์โคหรือแม่พันธุ์กระบือของ
โครงการไม่น้อยกว่า 50 ตัว โดยให้เกษตรกรที่ได้รับบริการแม่พันธุ์โคหรือแม่พันธุ์กระบือคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบ และให้บริการผสมพันธุ์แก่แม่โคหรือแม่กระบือในหมู่บ้าน 
 4. การให้เช่าเพ่ือใช้แรงงาน หมายความว่าการให้เกษตรกรเช่าโคหรือกระบือเพศผู้เพ่ือใช้แรงงาน โดย
เกษตรกรจะต้องช าระค่าเช่าโคหรือกระบือตัวละ 300 บาทต่อปี 
 5 .  การ ให้ บริ กา ร อ่ืนๆ  หมายความว่ าการ ให้ บริ กา ร เกี่ ย วกับ โคหรื อกระบื อแก่ เ กษตรกร 
ที่นอกเหนือจากข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 โดยปศุสัตว์จังหวัดและโครงการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร 
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คุณสมบัติของเกษตรกร 
 ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ได้ก าหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะรับบริการ จาก
โครงการ  ดังนี้ 

1. เป็นเกษตรกรมีสัญชาติไทยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป 
2. มีอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน หรือเลี้ยงสัตว์ 
3. มีความประพฤติดีและยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ 
4. ยังไม่เคยได้รับโคหรือกระบือจากโครงการอ่ืนๆมาก่อน 
5. มีความเหมาะสมและสามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูโค-กระบือ ได้ 

 6. มีรายได้ไม่เกินเกณฑ์ จปฐ.1 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน) หรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้านหรือ
คณะกรรมการชุมชนนั้นๆ ว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือ 
 เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกจะต้องท าสัญญากับปศุสัตว์จังหวัด และจะต้องมีผู้ค้ าประกัน โดยสัญญาจะตกทอด
แก่ทายาทท่ีชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ท าสัญญาถึงแก่กรรม 

การขอรับบริการ 
 เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกรอกแบบแสดงความจ านงโดยมีผู้รับรองในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
ประธานองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน พร้อมแนบการรับรองรายได้ของกรมการพัฒนาชุมชน 
ยื่นต่อปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ และเสนอส านักงานปศุสัตว์เขตพิจารณากลั่นกรอง เพื่อ
เสนอโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ พิจารณาช่วยเหลือต่อไป  

การร่วมบริจาคสมทบทุน 
 การบริจาคร่วมสมทบทุนเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริสามารถด าเนินการ
ได้ 2 วิธี คือ 
 วิธีที่ 1 บริจาคเป็นเงิน ไม่จ ากัดจ านวนตามศรัทธา โดยผู้บริจาคสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ 

1.1 ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 1 กองงานพระราชด าริและ
กิจกรรมพิเศษ หรือกองคลัง กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

1.2 โอนเงินผ่านทางธนาคาร 
- ธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน ชื่อบัญชี “โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม

พระราชด าริ” เลขที่บัญชี 030-6-01239-1  สาขาราชเทวี  ประเภทบัญชีกระแสรายวัน   หรือ 
  - ธนาคารไทยพาณิชย์  (จ ากั ด) มหาชน ชื่ อบัญชี  “โครงการไถ่ ชี วิ ตโค -กระบื อพ ัน ธุ ์ดี   
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ”เลขที่บัญชี 001-3-48169-3  สาขาชิดลม ประเภทบัญชีเดินสะพัด  

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งส าเนาใบโอนเงิน  พร้อมทั้งแจ้ง ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ 
ของผู้บริจาคไปที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ  กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ    
ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ ส่งโทรสารส าเนาใบโอนเงินไปที่ 
หมายเลข 02-653-4411 หรือ 02-653-4926 หรือ e-mail drasa4@dld.go.th เพ่ือการตอบรับใบรับเงินบริจาค 
 1.3 โดยตั๋วแลกเงินหรือเช็ค 

mailto:drasa4@dld.go.th
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  ระบุผู้รับเงิน คือ “ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ” พร้อมทั้งแจ้ง ชื่อที่อยู่ของผู้
บริจาคไปที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น 1 ตึก
วิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  เพ่ือการตอบรับใบรับเงินบริจาค 

 วิธีที่ 2 บริจาคเป็นโค-กระบือ ไม่จ ากัดจ านวน โดยโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
ได้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ โค-กระบือ 
  1. เป็นโค-กระบือ เพศเมีย อายุประมาณ 1- 3 ปี 
  2. มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง เหมาะสมที่จะใช้เป็นแม่พันธุ ์
  3. ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ 
  4. ปราศจากโรคระบาดติดต่อถึงคนหรือสัตว์ด้วยกัน 

สถานที่ติดต่อประสานงานโครงการ 
 1. ส่วนกลาง โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ กองงานพระราชด าริและ
กิจกรรมพิเศษ ชั้น 1 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรุ ง เทพฯ 10400   
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3381-5 โทรสาร 0-2653-4411 หรือ e-mail drasa4@dld.go.th 
 2. ส่วนภูมิภาค ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 – 9 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทั่วประเทศ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562   
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

1. สนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกร 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานสะสม ต.ค. 61 - ก.ย. 62 

โค กระบือ รวม % 

9,000  ราย/ตัว 11,611 6,038 17,649 196.10 
 

2. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานจากปีท่ีแล้ว    

พ.ศ. 
ชนิดสัตว์ (ตัว)   + เพิ่มข้ึน/ - ลดลง 

จากปีท่ีแล้ว (ตัว) 
% 

โค กระบือ รวม 

2561 12,315 6,559 18,874 
- 1,225 6.49 

2562 11,611 6,038 17,649 
 

3. ผลการด าเนินงานแยกตามรายการ 

รายการ 
ผลการด าเนินงานสะสม ต.ค. 61 - ก.ย. 62 
โค กระบือ รวม % 

1. รับบริจาคโค-กระบือ ณ โรงฆ่า 3 แห่ง 6,322 4,183 10,505 59.53 
2. เปลี่ยนสัญญาจากเกษตรกรรายเก่าเป็นรายใหม่ 82 11 93 0.53 
3. ส่งมอบลูกตัวที่ 1  ให้เกษตรกรรายใหม่ 4,271 1,680 5,951 33.72 
4. รับบริจาคโค-กระบือในพื้นที ่ 130 84 214 1.21 
5. จัดซื้อโค-กระบือในพื้นที ่ 710 80 790 4.48 
6. รับโค-กระบือพระราชทาน 94 - 94 0.53 

รวม 11,609 6,038 17,647 
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4. ผลการด าเนินงานแยกตามส านักงานปศุสัตว์เขต  

ปศุสัตว์เขต 

ชนิดสัตว์ 
รวม 

โค-กระบือ 
 % โค กระบือ 

จ านวน  % จ านวน  % 

1 813 7.00 193 3.20 1,006 5.70 

2 200 1.72 117 1.94 317 1.80 

3 4,435 38.20 2,742 45.41 7,177 40.67 

4 3,060 26.35 2,071 34.30 5,131 29.07 

5 1,869 16.10 768 12.72 2,637 14.94 

6 223 1.92 23 0.38 246 1.39 

7 722 6.22 117 1.94 839 4.75 

8 144 1.24 6 0.10 150 0.85 

9 145 1.25 1 0.02 146 0.83 

รวม 11,611 6,038 17,649 
 

5. แผนภูมิแสดงข้อมูลผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน 
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6. จังหวัดที่รับมอบโค-กระบือมากที่สุด 10 อันดับแรก 

ล าดับที่ 
โค กระบือ รวม โค-กระบือ 

จังหวัด จ านวน จังหวัด จ านวน จังหวัด จ านวน 

1 นครราชสีมา 1,670 นครราชสีมา 1,159 นครราชสีมา 2,829 

2 ร้อยเอ็ด 1,131 ร้อยเอ็ด 878 ร้อยเอ็ด 2,009 

3 ศรีสะเกษ 769 ศรีสะเกษ 562 ศรีสะเกษ 1,331 

4 อุบลราชธานี 765 อุบลราชธานี 505 อุบลราชธานี 1,270 

5 ชัยนาท 731 สกลนคร 471 สกลนคร 966 

6 บุรีรัมย์ 715 ล าปาง 369 บุรีรัมย์ 901 

7 น่าน 662 สุรินทร์ 193 ชัยนาท 881 

8 สกลนคร 495 บุรีรัมย์ 186 น่าน 757 

9 สุพรรณบุรี 475 มหาสารคาม 166 เชียงราย 575 

10 เชียงราย 435 ชัยนาท 150 สุพรรณบุรี 536 
 

  7. มอบกรรมสิทธิ์สัญญายืมเพื่อการผลิต ครบ 5 ปี เกษตรกร จ านวน  8,031 ราย คิดเป็นมูลค่า  166,268,550 บาท 
หมายเหตุ  จ านวนสัตว์รวมแม่และลูกตัวที่ 2, 3 …   
 

 

 

 

รายการ
มอบ

กรรมสิทธิ์ 

โค กระบือ รวม 

จ านวน 
(ตัว) 

คิดเป็นมูลค่า 
(บาท) 

จ านวน 
(ตัว) 

คิดเป็นมูลค่า 
(บาท) 

จ านวน 
(ตัว) 

คิดเป็นมูลค่า 
(บาท) 

แม่พันธุ์ 5,955 120,023,650 2,076 39,978,500 8,031 160,002,150 

ลูกตัวท่ี 2 422 4,894,800 103 1,269,600 525 6,164,400 

ลูกตัวท่ี 3 11 102,000 - - 11 102,000 

ลูกตัวท่ี 4 - - - - - - 

รวม 6,388 125,020,450 2,179 41,248,100 8,567 166,268,550 
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8. จ านวนเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของโครงการ ตามพื้นที่ส านักงานปศุสัตว์เขต (งวดเดือนกันยายน 2562) 

เขต 
เกษตรกร 

(ราย) 

ชนิดสัตว์  (ตัว) รวม 
โค-กระบือ 

(ตัว) 
% โค  (69.77 %) กระบือ (30.23%) 

จ านวน % จ านวน % 

1 5,305 4,533 5.70 772 2.14 5,305 4.59 
2 2,119 1,414 1.78 868 2.40 2,282 1.97 
3 41,676 25,774 32.41 15,911 44.07 41,685 36.05 
4 40,662 28,060 35.28 14,213 39.37 42,273 36.56 
5 7,306 8,620 10.84 2,704 7.49 11,324 9.79 
6 2,506 2,213 2.78 892 2.47 3,105 2.69 
7 3,817 3,782 4.76 454 1.26 4,236 3.66 
8 3,405 4,129 5.19 166 0.46 4,295 3.71 
9 904 1,003 1.26 125 0.35 1,128 0.98 

รวม   107,700   79,528 36,105       115,633 
*เกษตรกรบางรายได้รับโค-กระบือเพศเมียรายละ 2 ตัวและบางรายได้รับทั้งโค-กระบือเพศเมียและพ่อพันธุ์โค-
กระบือ 
9. จ านวนเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของโครงการ แบ่งตามประเภทสัญญา 

สัญญา เกษตรกร (ราย) 
จ านวนสัตว์  (ตัว) 

โค  กระบือ  รวม 

1.ยืมเพ่ือการผลิต 107,494 79,414 35,981 115,395 
2.เช่า-ซ้ือ 25 29 4 33 
3.ยืมพ่อพันธุ์ 181 85 120 205 

รวม 107,700 79,528 36,105 115,633 
*เกษตรกรบางรายได้รับโค-กระบือเพศเมียรายละ 2 ตัวและบางรายได้รับทั้งโค-กระบือเพศเมียและพ่อพันธุ์โค-
กระบือ 

 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
10. แผนภูมิแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบจ านวนโค-กระบือตามส านักงานปศุสัตว์เขต รอบเดือนกันยายน 2562 
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โครงการคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และหมู่บ้าน/ กลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินงาน 
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ดีเด่น ระดับส านักงานปศุสัตว์เขต 

  กรมปศุสั ตว์ ได้ จั ดกิจกรรมการประกวดส านักงานปศุสั ตว์ จั งหวัด  และหมู่ บ้ าน /กลุ่ ม  ธคก .  
ที่มีผลการด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ดีเด่น ระดับส านักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือ
เป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. โดยจะเชิญปศุสัตว์
จังหวัด และตัวแทนหมู่บ้าน/ กลุ่ม ธคก. ที่ ได้รับการพิจารณาคัดเลือก มารับมอบโล่พร้อมเงินรางวัล  
ในงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนหมู่บ้าน/ กลุ่มเกษตรกรโครงการ ธคก. ดีเด่น 3 หัวข้อหลัก 100 คะแนน ประกอบด้วย 
 1. การจัดการเลี้ยงดูสัตว์โครงการ ธคก.  45 คะแนน 
 2. การบริหารจัดการหมู่บ้าน/กลุ่มโครงการ ธคก. 40 คะแนน 
 3. การมีส่วนร่วมกับชุมขน หรือ องค์กรต่างๆ  15 คะแนน 
 

ผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. ที่มีผลการด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ ดีเด่น ระดับส านักงานปศุสัตว์เขต ได้แก่ 

เข
ต 

อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 

1 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อสีบัวทอง 
อ าเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 
หมู่บ้านล าคลองวัว 
ต าบลแพรกศรีราชา   
อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลท่า
ช้าง 
อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

2 กลุ่มธนาคารโค-กระบือ 
บ้านเนินตะแบก 
หมู่ที่ 6 ต าบลเขาสามสิบ  
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

กลุ่มธนาคารโค-กระบือบ้านดง 
หมู่ที่ 1 ต าบลสาริกา 
อ าเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก 

กลุ่มธนาคารโค-กระบือบ้านในชาก 
ที่อยู่ 68/1 หมู่ที่ 6 ต าบลชากพง 
อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

3 บ้านตาดน้อย หมู่ที่ 10  
ต าบลห้วย อ าเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 9 
ต าบลหนองขาม   
อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

บ้านดอนมนต์ หมู่ที่ 1 
ต าบลดอนมนต์  อ าเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

4 กลุ่มธนาคารโค-กระบือ 
ต าบลบ้านเสียว   
ต าบลบ้านเสียว  อ าเภอนาหว้า  
จังหวัดนครพนม 

กลุ่มธนาคารโค-กระบือ 
บ้านหนองกระยัง  
ต าบลนาสะเม็ง   
อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร 

กลุ่มธนาคารโค-กระบือบ้านค ากุง 
ต าบลศรีสมเด็จ  อ าเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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เขต อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 
5 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

โครงการ ธคก. บ้านใหม่ดอนมูล 
ต าบลควร  อ าเภอปง   
จังหวัดพะเยา 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
โครงการ ธคก. บ้านดงเจริญ 
ต าบลหัวง้ม  อ าเภอพาน   
จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
โครงการ ธคก. ต าบลทุ่งศรี 
ต าบลทุ่งศรี  อ าเภอร้องกวาง  
จังหวัดแพร่ 

6 ไม่มีหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 

7 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคาร
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  
ตามพระราชด าริ 
ต าบลพลับพลาไชย  อ าเภออู่ทอง   
จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลุ่มธนาคารโค-กระบือ  
บ้านหนองมะค่า 
ต าบลท่าเคย  อ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค 
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือการเกษตร  
ตามพระราชด าริ อ าเภอปราณบุรี 
หมู่ที่ 2 ต าบลเขาจ้าว   
อ าเภอปราณบุรี   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค 
ต าบลเสาเภา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 2  
ต าบลเสาเภา  อ าเภอสิชล   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค
ต าบลปากแพรก   
ภายใต้โครงการ ธคก. 
เลขที่ 22 หมู่ที่ 6  
ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  
  

ไม่มีผลรางวัลอันดับที่ 3 

9 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
บ้านลูโบ๊ะปันยัง 
ต าบลกาบัง  อ าเภอกาบัง 
จังหวัดยะลา 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 
  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มธนาคารโคละงู 
ต าบลละงู  อ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล 

   
หลักเกณฑ์การให้คะแนนส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โครงการ ธคก. ดีเด่น 7 หัวข้อ 100 คะแนน ประกอบด้วย 
 1. จ านวนสัตว์โครงการ ธคก. ในพ้ืนที ่   15 คะแนน 
 2. การขยายลูกเกิดตัวที่ 1      15 คะแนน  
 3. หมู่บ้าน/กลุ่ม โครงการ ธคก. ที่ประสบผลส าเร็จ   15 คะแนน 
 4. การมอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกร สัญญายืมเพ่ือการผลิตครบ 5 ปี 15 คะแนน 
 5. การบริหารจัดการโครงการ ธคก. ในพ้ืนที ่   15 คะแนน 
 6. การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  15 คะแนน  
 7. อ่ืนๆ (ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการระดับเขต)  10 คะแนน 
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ผลการพิจารณาคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีผลการด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ ดีเด่น ระดับส านักงานปศุสัตว์เขต  ได้แก่ 
 ส านักงานปศุสัตว์เขต 1  
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท 
 ส านักงานปศุสัตว์เขต 2  
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
 ส านักงานปศุสัตว์เขต 3  
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ 
 ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
 ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 
 ส านักงานปศุสัตว์เขต 6  
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 
 ส านักงานปศุสัตว์เขต 7  
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
 ส านักงานปศุสัตว์เขต 8  
  ไม่มีหน่วยงานส่งข้อมูลเข้าร่วมประกวด 
 ส านักงานปศุสัตว์เขต 9  
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 
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ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. ที่มีผลการด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ ดีเด่น ระดับส านักงานปศุสัตว์เขต ประจ าปี 2561 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 

กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 

จุดเด่นการพิจารณา 

1. กลุ่มเกษตรกรมีการแต่งตั้งคณะกรรมบริหาร และมีการจัดการกลุ่มในรูปแบบกลุ่มที่มีความสามัคคีและ

เข้มแข็ง  

2. เกษตรกรในกลุ่มมีแปลงหญ้าเป็นของตัวเอง และมีแปลงหญ้าส่วนรวม  

3. ภายในกลุ่มมีการจัดการการส ารองพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้เมื่อขาดแคลน และในฤดูแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารภายในกลุ่ม ผ่านแอปพลิเคชั่น Line ให้ทราบข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นภายใน

กลุ่มเพ่ือสามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว 

5. สมาชิกภายในกลุ่มมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 

รูปภาพประกอบ 
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ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
กลุ่มธนาคารโค-กระบือบ้านเนินตะแบก  ต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
                                                                         
จุดเด่นการพิจารณา 
      1. กลุ่มได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 
      2. สมาชิกกลุ่มมีความสามัคคี และมีจิตอาสาช่วยแบ่งเบาภาระ
ของเจ้าหน้าที่ในการติดตามดูแลโค-กระบือ  ภายในกลุ่มและบริเวณ
ใกล้เคียง 
       3. การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม เน้นหลักประชาธิปไตยและมี
กฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม 
อย่างชัดเจน 
       4. จัดท าบัตรประจ าตัวสัตว์ เพื่อง่ายต่อการจัดการด้านการ
สุขาภิบาล และปรับปรุงสายพันธุ์ 
       5. มีการปลูกหญา้และส ารองพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ 
ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ 
       6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้มูลท าปุ๋ย 
และใส่บ่อแก๊สชีวภาพ 
       7. มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       8. เปิดกว้างรับสมาชิกเพ่ิม มีการพัฒนากลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 
       9. น าลูกเกิดเพศเมียอายุครบ 18 เดือน ขยายให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
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ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
หมู่บ้านธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ บ้านตาดน้อย 
หมู่ 10 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 
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จุดเด่นการพิจารณา 

1. กลุ่มเกษตรกรมีความสามัคคี มีการบริหารจัดการกลุ่มท่ีเข้มแข็ง แบ่งหน้าที่ในการท างานของสมาชิก 
   ที่ชัดเจน 
2. มีการจัดการด้านทะเบียนที่ชัดเจน แม้ว่าจะมีหลายโครงการฯ ในกลุ่มเดียวกัน 
3. มีการติดตามลูกเกิดอย่างสม่ าเสมอ และการขยายผลให้เกษตรกรรายใหม่ที่ชัดเจน 
4. มีโรงเรือนไว้ในการส ารองอาหารสัตว์ และมีการส ารองอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูที่ขาดแคลน  
   หรือประสบภัยธรรมชาติ 
5. มีการสืบสานประเพณีเก่าแก่ ที่เก่ียวกับวิถีชีวิตของคนและสัตว์ 
6. มีการใช้แรงงานสัตว์ในการท านาแปลงรวมของกลุ่ม และส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มท านาอินทรีย์ 
   คนและสัตว์ 
7. มีป้ายประจ าคอกที่เลี้ยงสัตว์ของโครงการฯ ที่ชัดเจน 
8. มีธนาคารมูลสัตว์ 
9. มีธนาคารส ารองอาหารสัตว์  
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ส านักงานปศุสัตว์เขต 4                                                                         
กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ต าบลบ้านเสียว  อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม 
 

จุดเด่นการพิจารณา                                                                                                        
 1.กลุ่มเกษตรกรมีความสามัคคี  เน้นการ 
บริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มที่เข้มแข็ง แบ่งเบาภาระ 
ของเจ้าหน้าที่ ในการติดตามดูแลโค-กระบือภายในกลุ่ม 
 2. ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์โครงการ ธคก.  มีคอกสัตว์/
ป้ายชื่อประจ าคอก /แปลงหญ้าสวนครัว /แปลงหญ้ารวม/ ด าเนินการ
เกี่ยวกกับลูกสัตว์ เมื่อมีอายุครบ 18 เดือน 
 3.ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน/สมาชิกทุก 3 เดือน  มีการ
แสดงออกทางความคิด และมองเห็นศักยภาพของการรวมกลุ่มมากขึ้น 
 4.เปลี่ยนขี้ ให้เพ่ิมมูลค่า “กิจกรรมทอผ้าย้อมข้ีวัว”  การ
แปรรูปจากผ้ายอมขี้วัว /แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เป็นสินค้า
ประจ ากลุ่ม 
 5.สวัสดิการ “ธนาคารขี้วัวเพ่ือสงเคราะห์ชีวิต”  
 6.การประชาสัมพันธ์โครงการ  เป็นตัวแทนส่วนราชการใน
การให้ความรู้เกษตรกร 
 7.การตลาดน าการผลิต  ท าเขียงชุมชน “งัวน้อย  ก้อยแซบ” 
 เพ่ือแก้ปัญหาราคาวัวตกต่ า  โดยการท าเขียงเนื้อชุมชน 
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ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โครงการ ธคก. บ้านใหม่ดอนมูล  ต าบลควร อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 

จุดเด่นการพิจารณา  
1. มีแผนการ บริหารจัดกลุ่มการตามสภาพพ้ืนที่ ที่มีประสิทธิภาพ

และชัดเจน 
2. กลุ่มมีรูปแบบการเลี้ยงสัตว์โครงการ ธคก.  

แบบประณีต โดยมีการปรับทัศนคติ พร้อมให้ความรู้ แก่เกษตรกร
ในกลุ่ม 

3. การรวมกลุ่มของเกษตรกร พัฒนาขึ้นจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย 

4. กลุ่มมีการใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในการติดต่อ,กระจาย, ข้อมูล, 
ข่าวสาร, เผยแพร่  
และสืบค้นข้อมูล ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์  
มาประยุกต์  ในการเลี้ยงสัตว์โครงการ ธคก.  

5. มีการจัดตั้งธนาคารมูลสัตว์ ภายในกลุ่ม เพื่อสร้างนิสัยการออม การท า
บัญชีรายรับ - รายจ่าย   

ในรูปแบบครัวเรือน และรูปแบบกลุ่ม 
6. กลุ่มเกษตรกร มีบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อประยุกต์ใช้

พลังงานจากมูลสัตว์ให้เกิดประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
7. สมาชิกทุกครัวเรือน ภายในกลุ่ม มีการจัดท าแปลงหญ้าอาหาร

สัตว์ เพื่อลดปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาแพง และน าไปสู่
กรรมวิธีเก็บ โดยการหมัก และท าหญ้าแห้งไว้ใช้ในช่วงฤดูอาหาร
สัตว์ขาดแคลน 

8. มีการบูรณาการน าหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในท้องถิ่นมาร่วมพัฒนา
กลุ่ม 

9. กลุ่มมีการเลี้ยงโค -  กระบือแบบยั่งยืน โดยพัฒนาพันธุ์โค –
กระบือให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพ เพ่ือผลิตลูกโคท่ีมีคุณภาพ 
กระจายให้เกษตรกรรายใหม่ ต่อไป 

 
 


