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คู่มือการปฏิบัติงาน  
โครงการธนาคารโค – กระบือเพือ่เกษตรกร ตามพระราชด าริ  

 
สมยศ ชุนเกษา 1/  ศลญา คอนสลัด 1/ 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเอกสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ และศึกษา
รูปแบบในการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ส าหรับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระบบขั้นตอน รวดเร็วเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในด าเนินงานต่อไป เนื้อหาประกอบด้วย 
 บทที่ 1 บทน า ประกอบด้วยหัวข้อ (1) ความเป็นมา ความจ าเป็น  (ภูมิหลัง) ความส าคัญ (2) 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ (3) ขอบเขตของคู่มือ (4) ค าจ ากัดความ (5) วิธีการด าเนินงาน (6) ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 
 บทที่ 2 ความเป็นมาของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ประกอบด้วยหัวข้อ 
(1) ประวัติความเป็นมาโครงการ (2) วัตถุประสงค์ของโครงการ (3) การให้บริการเกษตรกร (4) การขอรับบริการ
และคุณสมบัติของเกษตรกรท่ีขอเข้าร่วมโครงการ (5) แนวทางการด าเนินโครงการ (6) การบริหารโครงการ  
(7) การบริจาคสมทบทุน (8) สถานท่ีติดต่อประสานงานโครงการ (9) ผลการด าเนินงาน  
 บทที่ 3 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ ประกอบด้วยหัวข้อ (1) หมวด 1 : คณะกรรมการบริหาร (2) หมวด 2 : การให้บริการ (3) หมวด 3 :  
การควบคุมและติดตาม (4) หมวด 4 : การขอจ าหน่ายสัตว์ (5) หมวด 5 : การรับบริจาคสัตว์ (6) หมวด 6 : 
การรับและน าส่งเงิน (7) หมวด 7 : การจ่ายเงิน (8) หมวด 8 : ลูกจ้าง (9) หมวด 9 : ข้อก าหนดอื่น  
 บทที่ 4 ขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค -กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ ประกอบด้วยหัวข้อ (1) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อขอรับบริการความช่วยเหลือโค-กระบือ (2) 
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อขอรับบริการความช่วยเหลือโค-กระบือ (3) การน าลูกโค-กระบือเพศเมียตัวท่ี 1 
ไปให้บริการแก่เกษตรกร (4) การเปล่ียนเกษตรกรผู้ยืมสัตว์จากรายเก่าเป็นรายใหม่ (5) การมอบกรรมสิทธิ์โค-
กระบือให้เกษตรกร กรณีครบก าหนดสัญญายืมเพื่อการผลิต (6) การขออนุมัติกรณีเกษตรกรขอซื้อโค-กระบือ
เป็นกรรมสิทธิ์ (7) การขออนุมัติจ าหน่ายทะเบียน กรณีสัตว์ตายก่อนครบสัญญา (8) การขออนุมัติจ าหน่ายทะเบียน 
กรณีสัตว์ตายสูญหาย (9) การจัดการลูกโค-กระบือเพศผู้ ตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน (10) การรับและส่งเงิน  
 บทท่ี 5 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ ประกอบด้วยหัวข้อ (1) โครงการฟาร์มต้นแบบภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ (2) โครงการประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเล้ียงโคเนื้อ ภายใต้
โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ธคก. (3) โครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีปลูกพืชไม่
เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ (4) 
โครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีปลูกพืชไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเล้ียงกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค – 
กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ (5) โครงการส่งเสริมการเล้ียงโค กระบือ รูปแบบ “คนรวมกลุ่ม วัว-ควาย 
รวมคอก” ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ (6) โครงการส่งเสริมการเล้ียงโค 
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เนื้อแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ (7) โครงการ
ส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  
 
 บทที่ 6 แนวทางการด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ สู่ความส าเร็จ
อย่างความเข้มแข็งและยั่งยืน  ประกอบด้วยหัวข้อ (1) โครงการธนาคารโค–กระบือเพื่อเกษตรกรตาม
พระราชด าริ : ต้นแบบแห่งความส าเร็จ (2) ความส าเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ (3) การสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ : การประกวดหมู่บ้าน / กลุ่ม ธนาคาร 
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ดีเด่น (4) การสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานโครงการ
คัดเลือกส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
ดีเด่น   
 บทที่ 7 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประกอบด้วยหัวข้อ (1) ปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ (2) ข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ : โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

 ทะเบียนวิชาการเลขท่ี : 62 (2)–0221-025  
1/ กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
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Work Manual of Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers  
 

Somyos Chunkesa 1/ Salaya Konsalad 1/ 

 
Abstract 

 
 This study was a documentary research. The objective was collected knowledge and study 
of the pattern of work flow about Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers. It suitable for the staff 
to use as a guideline for work correctly according to the procedure system, fast, standard 
and maximum effectiveness to continuing activities. Content consists of 
 Chapter 1 Introduction consists of topics (1) Background (2) Objectives of the work 
manual (3) Scope of the work manual (4) Definitions (5) Method (6) Results  
 Chapter 2 Background of Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers consists of topics 
(1 )  History of the project (2) Objectives of the project (3) Provision of farmers services (4) 
services and qualifications of farmers request to join the project (5) Guidelines for project 
implementation (6) Management of Project (7) Donation of funds (8) Place of contact (9) 
Result of activities 
 Chapter 3 Legal of Department of Livestock Development about Royal Cattle-Buffalo 
Bank for Farmers consists of topics (1) Section 1: Executive Committee (2) Section 2: Service 
Provision (3) Section 3: Control and Tracking (4) Section 4: Requesting to Sell Animals (5) 
Section 5: Animal Donation (6) Section 6: Receiving and Remittance (7) Section 7: Payment (8) 
Section 8: Employee (9) Section 9: Other requirements 
 Chapter 4 Procedures and guidelines for the implementation of Royal Cattle-Buffalo 
Bank for Farmers consists of topics (1) Registration of farmers for assistance about cattle-
buffalo services (2) Registration of farmers for requesting cattle-buffalo assistance (3) The first 
female calve-buffalo was provided to farmers (4) Replacing farmers who borrow animals from 
old are new (5) Providing ownership of cattle-buffalo to farmers In case of the maturity of 
the loan agreement for production (6) The approval in the case of farmers requesting to buy 
cattle-buffalo as the ownership (7) The approval of registration In case the animal dies before 
Matured (8) Request for approval of registration In the case of animals dead (9) Management 
of the first male calf-buffalo 18 months age (10) Receiving and deposit 
 Chapter 5 Project of Promote livestock career for farmers under Royal Cattle-
Buffalo Bank for Farmers consists of topics (1) Prototype farm project Royal Cattle-Buffalo 
Bank for Farmers (2) Civil-state-Nan weave power for Career development about Beef-cattle 
raising under Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers (3 )  Project of adjust the area was not 
appropriate for planting to support Beef raising under Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers 
(4) Project of adjust the area was not appropriate for planting to support cattle raising under 
Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers (5 ) Project for support Beef-Cattle raising with pattern 
“Group of people Group of Cattle-Buffalo” under Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers (6 ) 
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Project of support Beef-Cattle raising for lost poverty at Mae Hong Son Province under Royal 
Cattle-Buffalo Bank for Farmers (7) Project of support career for Livestock volunteer under 
Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers 
 Chapter 6 Guidelines of Operation about Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers to 
success with strength and sustainability consists of topics (1) the Royal Cattle-Buffalo Bank for 
Farmers : Master of Success ( 2 )  Successfully of Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers (3) 
Encouragement for farmers of project : Village contest/ The best of group about Royal 
Cattle-Buffalo Bank for Farmers contest (4) Encouragement for operators and District 
Livestock Office with The best performance of Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers 
 Chapter 7 Problems, obstacles and suggestions Consisting of topics (1) problems 
about the operation of the Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers (2) Suggestions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword : The Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers 

 Research No. : 62 (2)–0221-025 
  1/ Division of Royal Initiative affairs and Special Activities, Phaya Thai Road, Thung Phaya Thai 
   Subdistrict, Ratchathewi district, Bangkok 10400. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 คณะผู้จัดท ำคู่มือขอขอบคุณ นำยสินชัย เรืองไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรส่งเสริมโคนม  นำยกิตติ กุบแก้ว 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำพันธุ์กระบือ  นำยเดชำ  เปรมประชำ  นำยธีรวิทย์ ขำวบุบผำ ผู้อ ำนวยกำรกองงำน
พระรำชด ำริและกิจกรรมพิเศษ  นำยมำนพ โชคดี นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำรพิเศษ   ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 5  
นำงสำวประเทืองทิพย์ เสือเอก  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กองส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 
นำงสำวสุรีย์รัตน์ สืบสุนทร นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำร กองงำนพระรำชด ำริและกิจกรรมพิเศษ  และ
ตลอดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน   ที่ให้กำรสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำคู่มือฉบับนี้ให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี  
คณะผู้จัดท ำคู่มือหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร 
ตำมพระรำชด ำริ ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร ต่อไป 
 
 
             คณะผู้จัดท ำ 
         กุมภำพันธ์ 2562 
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ค ำน ำ 

 
  โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ (ธคก.) เป็นหนึ่งในโครงการพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด าริ   ให้กรมปศุสัตว์จัดตั้ง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนได้มีโอกาสมีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตัวเอง โดยการ
เช่าหรือเช่าซื้อหรือวิธีการอ่ืนใดในราคาท่ีถูกจาก ส่วนราชการ องค์กร หรือเอกชน 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานโครงการ ธคก. ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าใจรายละเอียด ขั้นตอน 
กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน  โดยในเนื้อหาของคู่มือจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโครงการ  ระเบียบ
การด าเนินโครงการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โครงการที่มีส่วนร่วมในการสนองนโยบายของรัฐบาล
เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคและกระบือให้กับเกษตรกร  ปัจจัยความส าเร็จและแนวทางการสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน  รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ กองงานพระราชด าริและกิจกรรม
พิเศษ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ปฏิบัติงานและผู้สนใจทั่วไป      
หากมีสิ่งใดที่ยังพบว่าบกพร่อง คณะผู้จัดท ายินดีน้อมรับข้อเสนอแนะนั้น  ๆ เพ่ือน าไปปรับปรุง แก้ไข      
เพ่ิมเติมต่อไป  
 
 
 

 คณะผู้จัดท า 
กุมภาพันธ์ 2562 
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[1] 
 

บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น (ภูมิหลัง) ควำมส ำคัญ 

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  เสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติเมื่อปี พ.ศ. 2489  พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย  โดยทรงสนพระราชหฤทัยในด้าน
การเกษตรเป็นอย่างยิ่ง   เพราะทรงเห็นว่าราษฎรส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรมและค่อนข้างอยู่ใน
ฐานะที่ยากจน ยังพึ่งตนเองไม่ได้  ดังนั้นพระราชกรณียกิจของพระองค์เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข    
แก่ราษฎรนั้น  ส่วนใหญ่จึงเป็นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการชลประทานเป็นส าคัญ  โดยจะ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสนับสนุน  ส่งเสริม  และช่วยเหลือกิจกรรมด้านการเกษตรของชาติทุกสาขา   
ให้พัฒนาก้าวหน้า  เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สูงข้ึนและสามารถพึ่งพาตนเองได้  

วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2522  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  ทรงทราบถึงปัญหาเกษตรกรต้องเช่า   
โค-กระบือไถนา และต้องจ่ายค่าเช่าจนบางครั้งไม่มีเงินเหลือเลี้ยงครอบครัว  จึงมีพระราชด าริให้จัดตั้ง
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ ขึ้น  เพื่อช่วยเกษตรกรแบ่งเบาภาระค่าเช่า 
และเพื่อด าเนินการให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าฯ   ให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ  โดยเริ่มจากจ านวนกระบือเพียง 280 ตัว และ
ในปี พ.ศ. 2562  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการจะครบ 40  ปี หรือ 4 ทศวรรษ มีเกษตรกรได้รับการ
ช่วยเหลือจากโครงการ จ านวน  278,821  ราย ได้รับมอบโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์ จ านวน 75,199  ราย  
โค-กระบือ  รวม  89,678 ตัว คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,252,875,725  บาท  (กองงานพระราชด าริและกิจกรรม
พิเศษ, 2561) 

การด าเนินงานของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเพื่อให้เกิดความคล่องตัว  โปร่งใส และเกษตรกร
สามารถเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึง  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจโครงการ
อย่างแท้จริง  ในให้บริการเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว และตรวจสอบได้   เพื่อให้การด าเนินงาน
โครงการประสบผลส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์  โดยต้องอาศัยการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งต้องมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค -กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอน รวดเร็วเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยยึดหลักการด าเนินงานตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการ
ด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  พ.ศ. 2556  

2. วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ฉบับนี้จัดท าเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน  รวดเร็ว  เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด าเนินงาน  
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3. ขอบเขตของคู่มือ 
  คู่มือการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ ฉบับนี้มีขอบเขต
ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามโครงการ  ดังนี้ 
  3.1 กำรคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 

  1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อขอรับบริการความช่วยเหลือโค-กระบือ 
  2. การ อบรบ ชี้แจง หลักเกณฑ์ระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

 3.2 กำรสนับสนุนโค – กระบือให้แก่เกษตรกร 
  1. การสนับสนุนโค-กระบือจากส่วนกลาง 
  2. การขยายลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน 
  3. การรับบริจาคโค-กระบือในพื้นที่ 
  4. การจัดซื้อโค-กระบือในพื้นที่ 

 3.3 กำรติดตำมผลด ำเนินงำน 
      1. การดูแลด้านสุขภาพสัตว์ 
  2. การรายงานทะเบียนสัตว์ 
  3. การติดตามลูกเกิดตัวที่ 1 
  4. การขยายลูกเกิดตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน 
  5. การติดตามแม่โค-กระบือ ที่ครบสัญญายืม 3 ปี แต่ไม่มีลูกเกิด  
  6. การด าเนินการกรณีสัตว์ตาย/ สูญหาย 
  7. การเปลี่ยนสัญญาจากเกษตรกรรายเก่าเป็นรายใหม่  

 3.4 กำรมอบโค – กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร 
1. กรณีเกษตรกรขอซ้ือแม่หรือลูกโค – กระบือไว้เป็นกรรมสิทธิ์ก่อนครบสัญญา 
2. กรณคีรบสัญญายืมเพือ่การผลติ 5 ปี  
3. กรณพีิเศษ 

 3.5 กำรรับและน ำส่งเงิน 
  1. การรับและน าส่งเงินบริจาค 
  2. การน าส่งเงินกรณีเกษตรกรขอซื้อโค-กระบือไว้เป็นกรรมสิทธิ์ การจ าหน่ายซากหรือหนัง 

การชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากความประมาท และเงินรายได้อื่นๆ 

4. ค ำจ ำกัดควำม 
 เอกสำร หมำยถึง หนังสือที่เป็นหลักฐาน คือ สิ่งหรือสื่อที่อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง วิธีการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอน โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ระเบียบ คู่มือ วิธีการท างาน รูปแบบ แบบฟอร์ม 
เป็นต้น 
 กำรจัดท ำเอกสำร หมำยถึง การก าหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
ใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 วิธีกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง เอกสารที่จะบอกว่า ใครท าอะไร เมื่อไร เป็นตัวระบบที่จะระบุถึงการ
ท างานที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในหน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป ซึ่งเกิดการประสานงานกัน โดยมีการ
ส่งผ่านวัตถ ุข้อมูลหรือเอกสารทั้งไปและกลับ หรืออาจเป็นทางเดียวก็ได้ 
 ระบบ หมำยถึง การท างานอย่างมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการไว้เป็นเอกสารเพื่อก าหนดการ
ท างาน และมีบันทึกไว้เป็นเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าได้ท าตามที่เขียนไว้จริง 
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วิธีปฏิบัติงำน/ วิธีกำรท ำงำน เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดวิธีการท างานเฉพาะหรือแต่ละขั้นตอน
ย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ มีค าแนะน าและวิธีปฏิบัติงานโดยละเอียด  

คู่มือกำรปฏิบัติงำน เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของ
กระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ  ขององค์กร และวิธีการควบคุม
กระบวนการนั้น ซึ่งอาจมีลักษณะงานซ้ าซ้อน หลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายส่วน ซึ่งสามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน  

คู่มือกำรปฏิบัติงำน เป็นเอกสารที่ประกอบด้วยหลักการและวิธีปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งระเบียบ 
ข้อบังคับ โดยระบุลักษณะงาน วิธีการท างานเป็นขั้นตอนตามล าดับ เขียนเป็นข้อๆ เพื่อให้ดูง่าย  
 คู่มือกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง เอกสารในเชิงคุณภาพซึ่งรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลัก
ปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งแนวทางในการด าเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ข้อเสนอแนะและพัฒนางานในหน้าที่ 
 มำตรฐำน  คือ สิ่งที่ เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั่ งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard)  เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับ
หน่ึงซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา
ก าหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 ธคก.  หมายถึง  โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
 ผู้ใหญ่บ้ำน/ ก ำนัน  หมายถึง ผู้ใหญ่บ้าน หรือก านัน ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 ทะเบียนสัตว์  หมายถึง  ทะเบียนครุภัณฑ์สัตว์ตามโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ 
 ระเบียบธนำคำรโค-กระบือฯ  หมายถึง ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ พ.ศ. 2556 
 คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ หมายถึง 
คณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์    
ที่ 846/ 2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
5.1  วิเคราะห์งานที่ปฏิบัติตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  ว่ามี

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง  โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.2 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ  ในการปฏิบัติงานตามโครงการธนาคารโค -กระบือเพื่อเกษตรกร  

ตามพระราชด าริ  ว่าเกิดจากขั้นตอนใดบ้าง โดยรวบรวมจากข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบโครงการ
ในระดับต่าง ๆ  

5.3 วิเคราะห์แนวทางแก้ไข   โดยอ้างอิงตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ พ.ศ. 2556  และจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ พร้อม
ยกตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ถูกต้องจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 
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5.4 ก าหนดโครงร่าง (Outline) โดยก าหนดเนื้อหาออกเป็น 9 บท ดังนี ้
บทที่ 1 :  บทน า 
บทที่ 2 :  ความเป็นมาของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าร ิ 
บทที่ 3 :  ระเบียบกรมปศุสัตว์วา่ดว้ยการด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร 

ตามพระราชด าร ิ
บทที่ 4 :  ขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร   
         ตามพระราชด าริ 
บทที่ 5 :  โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นปศุสัตว์แก่เกษตรกรภายใต้โครงการธนาคารโค–กระบือเพื่อ

เกษตรกร ตามพระราชด าร ิ
บทที่ 6 :  ปัจจัยความส าเร็จและแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ

เพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าร ิ สูค่วามส าเร็จอย่างยั่งยืน 
บทที่ 7 :  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  -  ผลผลิต (Output) ได้คู่มือเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค -กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ 
  - ผลลัพธ์ (Outcome)  ผู้รับผิดชอบโครงการธนาคารโค-กระบือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ 

-  ผลกระทบ (Impact) เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ   
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บทที่ 2  
ความเป็นมาของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 

 

 
 
1. ประวัติความเป็นมาของโครงการ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่ เหล่าเป็นอเนกอนันต์  ทั้ งนี้ทรงได้รับทราบถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่           
การประกอบอาชีพ  และความต้องการของราษฎรเสมอมา ท าให้ได้ใกล้ชิดประชาชนทั่ วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ จึงทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร  โดยเฉพาะปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยและการประกอบอาชีพของพสกนิกร  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและทัดเทียมกัน 
 ในด้านการประกอบอาชีพของประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกสิกรรมนั้น  พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ทรงห่วงใยอย่างยิ่งเพราะต้องประสบปัญหานานัปการ 
ทั้งในด้านต้นทุน  ผลผลิต  ดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออ านวย ฯลฯ  ดังนั้นในคราวเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร 
เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2522  ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา  จังหวัดปราจีนบุรี  ตาม
พระราชด าริ  ได้ทรงทราบว่ามีราษฎรผู้ยากจนจ านวนมากต้องเช่าโค-กระบือไว้ใช้แรงงานในราคาแพงมาก  
และบางครั้งเมื่อจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้วต้องจ่ายเป็นค่าเช่าโค -กระบือเกือบหมด  จึงมี
พระราชด าริให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโคและกระบือขึ้นในปี พ.ศ. 2522  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ยากจนให้มีโอกาสมีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง  โดยการเช่าซื้อหรือวิธีการอื่นใดในราคาที่ถูกจาก       
ส่วนราชการ  องค์กร หรือเอกชน ฯลฯ  ดังนั้น “โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตาม
พระราชด าริ” จึงได้ถือก าเนิดขึ้นมา (กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ, 2560)  

 ในครั้งแรก  กรมปศุสัตว์ได้น ากระบือของกรมปศุสัตว์  จ านวน  280  ตัว  ไปให้การช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ยากจนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี  ตามพระราชด าริ   ในท้องที่
อ าเภอสระแก้ว  และอ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดปราจีนบุรี (ในขณะนั้น)  เมื่อปี  พ.ศ. 2522  โดยการให้เช่า
ซื้อและผ่อนส่งใช้หมดภายใน  3  ปี  และกรมปศุสัตว์ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ด าเนินการ
ดังกล่าวได้ 
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อนึ่ง ส าหรับชื่อของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  ใช้ชื่อย่อว่า “ธคก.” 
และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers” 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร  ได้มีพระราชด ารสัพระราชทาน
แก่คณะสมาชิกผู้รับนมสดสวนจิตรดา  คณะสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม และคณะผู้น ากลุ่มสหกรณ์  ณ บริเวณ   
โรงโคนมสวนจิตรลดา  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2523  เกี่ยวกับโครงการธนาคารโค-กระบือ ดังนี้ 

 

“...ธนาคารโคและกระบือ ก็คือ การรวบรวมโคและกระบือ โดยมีบัญชี ควบคุม ดูแล 
รักษา แจกจ่าย ให้ยืม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร  และเพิ่มปริมาณโคและกระบือ  ตาม
หลักการของธนาคาร  ธนาคารโคและกระบือเป็นเรื่องใหม่ของโลกที่มีความจ าเป็นเกิดขึ้น    
เพราะปัจจุบันมีความคิดแต่จะใช้เครื่องกลไกเป็นเครื่องทุ่นแรงในกิจการเกษตร แต่เมื่อราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงแพงขึ้น ความก้าวหน้าในการใช้เครื่องกลไกเสียไป  จ าเป็นต้องหันมาพึ่งแรงงานจากสัตว์ที่
เคยใช้อยู่ก่อน  เมื่อหันกลับมาก็ปรากฏว่ามีปัญหามาก  เพราะชาวนาไม่มีเงินซื้อโคและกระบือมาเลี้ยง
เพื่อใช้งาน 

ธนาคารโคและกระบือ พอจะอนุโลมใช้ได้เหมือนกับธนาคารที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  
เพราะโดยความหมายทั่วไป  ธนาคารก็ด าเนินกิจการเกี่ยวกับสิ่งมีค่ามีประโยชน์  การตั้งธนาคารโค
และกระบือก็มิใช่ว่าตั้งโรงขึ้นมาเก็บโคหรือกระบือ เพียงแต่มีศูนย์กลางขึ้นมา เช่น อาจจัดให้     
กรมปศุสัตว์เป็นศูนย์รวม ใครจะสมทบธนาคารโคและกระบือ ก็ไม่จ าเป็นต้องน าโคหรือกระบือ    
ไปมอบให ้ อาจบริจาคในรูปของเงิน...”  
 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร 
 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  พระราชทานแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทัว่ประเทศ 

                                          ณ บริเวณโครงการสว่นพระองค์สวนจติรลดา                                    
                                          เมื่อวันพืชมงคล 14 พฤษภาคม 2523                                                        

 

จากพระราชด ารัสที่ ได้พระราชทานข้างต้น  กรมปศุสัตว์ได้น้ อมน ามาปฏิบัติให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  คือ เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงาน  และ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ และในวันศุกร์ที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2529 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ได้พระราชทานพระราชด ารัสแก่สมาชิก
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม  กรรมการสหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์นิคม  และสหกรณ์การประมงทั่วราชอาณาจักร  
ณ ศาลาดุสิดาลัย ดังนี้ 

   

“...ทางกรมปศุสัตว์โดยเฉพาะท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้เอาใจใส่อย่างมากเกี่ยวกับที่เรา
ตั้งขึ้นมา แล้วเราตั้งชื่อว่า “ธนาคารโค-กระบือ” ซึ่งเป็นวิธีการของไทยแท้ เพราะว่าประเทศอื่น ๆ 
ยังไม่มีเลย  ธนาคารที่เรียกว่า “ธนาคารโค-กระบือ” ก็เป็นวิธีที่จะท าอย่างง่าย ๆ อย่างพื้น ๆ       
ก็ได้ผลดีเหมือนกัน เพราะว่าคนที่เดือดร้อนเขาก็สามารถที่จะหาเครื่องมา คือว่าโคกระบือนี้ก็เป็น
เครื่องมาไถนาของเราได้...” 

 

  พระบรมราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม  กรรมการสหกรณ์การเกษตร 

สหกรณ์นิคม  และสหกรณ์การประมงทัว่ราชอาณาจักร 
                              ณ ศาลาดุสิดาลัย วันศุกร์ที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2529 
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 จากพระราชด ารัสที่ ได้อัญเชิญมาข้างต้น  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของกรมปศุสัตว์ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ได้พระราชทานแนวทางในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโอกาสมีโค-กระบือเป็นของตนเอง  ช่วยสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522  ที่เริ่มโครงการด้วยกระบือ  จ านวน  280  ตัว  มาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2562 จะ
ครบ 40 ปี ที่กรมปศุสัตว์ได้สนองงานแนวพระราชด าริ มาอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีเกษตรกรกรเข้าร่วม
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ กว่า 278,800 ราย สนับสนุนโค-กระบือกว่า 
280,000 ตัว  และเกษตรกรได้รับโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์กว่า 80,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด  
ซึ่งเป็นโครงการที่ส าคัญของกรมปศุสัตว์ที่ต้องด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้แก่
เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  คือเพื่อช่วย
ให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือไว้ใชแ้รงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้
เกษตรกรมีรายได้ 
 
3.  การให้บริการเกษตรกร 
 โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเกษตรกรได้มี
โค-กระบือเป็นของตนเอง  หรือใช้ประโยชน์จากสัตว์ของโครงการในการประกอบอาชีพ เช่น เพื่อใช้แรงงาน 
เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้  เป็นต้น  โดยมีรูปแบบการให้บริการดังต่อไปน้ี  
 1. การให้ยืมเพื่อการผลิต  หมายความว่า เกษตรกรที่ยืมแม่โคหรือกระบือ ต้องคืนลูกโคหรือ
กระบือตัวแรกเมื่ออายุครบ 18 เดือน ให้โครงการ  เพื่อน าไปให้เกษตรกรรายอื่นยืมต่อหรืออาจจ าหน่ายน าเงิน
ส่งคืนโครงการ  และเมื่อเกษตรกรยืมครบสัญญา 5 ปี ให้มอบแม่โคหรือกระบือ พร้อมลูกตัวที่  2, 3... (หากมี)   
ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรและจ าหน่ายออกจากทะเบียน 
 2. การให้เช่าซื้อ  หมายความว่า การให้เกษตรกรเช่าซื้อโคหรือกระบือ โดยจะต้องผ่อนช าระค่า
เช่าซื้อให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โคเน้ือหรือกระบือ ให้ช าระค่าเช่าซื้อภายในระยะเวลา 3 ปี   

ปีที่ 1 ผ่อนช าระร้อยละ 40   
ปีที่ 2 ร้อยละ 30 ของราคาโคเน้ือและกระบือ  
ปีที่ 3 ช าระค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือทั้งหมด  

โคนมให้ช าระค่าเช่าซื้อในระยะเวลา 5 ปี โดยผ่อนช าระในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาโคนม 
 3. การให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือ หมายความว่า การให้เกษตรกรยืมพ่อพันธุ์โคหรือพ่อพันธุ์กระบือ
ของโครงการ โดยมีเงื่อนไขว่าจะให้ยืมพ่อพันธุ์โคหรือพ่อพันธุ์กระบือในหมู่บ้าน ที่มีแม่พันธุ์โคหรือแม่พันธุ์
กระบือของโครงการไม่น้อยกว่า 50 ตัว โดยให้เกษตรกรที่ได้รับบริการแม่พันธุ์โคหรือแม่พันธุ์กระบือคนใด
คนหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ และให้บริการผสมพันธุ์แก่แม่โคหรือแม่กระบือในหมู่บ้าน 
 4. การให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน หมายความว่า การให้เกษตรกรเช่าโคหรือกระบือเพศผู้เพื่อใช้
แรงงาน โดยเกษตรกรจะต้องช าระค่าเช่าโคหรือกระบือตัวละ 300 บาทต่อปี 
 5. การให้บริการอื่นๆ หมายความว่า การให้บริการเกี่ยวกับโคหรือกระบือแก่เกษตรกรที่
นอกเหนือจาก ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4  โดยปศุสัตว์จังหวัด และโครงการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร 
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โดยจะให้บริการในรูปแบบของโครงการที่จังหวัดหรือกรมจัดท าขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือส่งเสริมให้เกษตร
เกิดความมั่นคงทางด้านอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

-  โครงการส่งเสริมการปศุสัตว์และช่วยเหลือเกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้โครงการ ธคก. 
-  โครงการฟาร์มต้นแบบ  ภายใต้โครงการ ธคก. 
-  โครงการประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเน้ือ ภายใต้โครงการ ธคก. 
-  โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ  ภายใต้โครงการ ธคก. 
-  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ รูปแบบคนรวมกลุ่ม วัว-ควายรวมคอก ภายใต้โครงการ ธคก. 
-  โครงการส่งเสริมอาชพีอาสาปศุสตัว์ ภายใต้โครงการ ธคก. 
-  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเน้ือแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน  ภายใต้โครงการ ธคก. 

 
4.  การขอรับบริการและคุณสมบัติของเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการ 
 เกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการ  สามารถติดต่อได้ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
หรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  โดยกรอกแบบแสดงความจ านงที่มีผู้รับรองในพื้นที่ประกอบด้วย ประธาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน  พร้อมแนบการรับรองรายได้ของกรมการพัฒนาชุมชน 
ยื่นต่อปศุสัตว์จังหวัด  เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ   โดยโครงการได้ก าหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่
จะขอรับบริการ ไว้ดังนี ้

1. เป็นเกษตรกรมีสัญชาติไทย  อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์  ขึ้นไป 
2. มีอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน หรือเลี้ยงสัตว์ 
3. มีความประพฤติดี และยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ 
4. ยังไม่เคยได้รับโคหรือกระบือจากโครงการอื่น ๆ มาก่อน 
5. มีความเหมาะสมและสามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูโค-กระบือได้ 

 6. มีรายได้ไม่เกินเกณฑ์ จปฐ.1 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน) หรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
หมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนนั้นๆ ว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือ 
 เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกจะต้องท าสัญญากับปศุสัตว์จังหวัด และจะต้องมีผู้ค้ าประกัน โดยสัญญา
จะตกทอดแก่ทายาทที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ท าสัญญาถึงแก่กรรม 
5.  แนวทางการด าเนินโครงการ 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรใน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง และเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชด าริ  พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งโค-กระบือถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งต่อการประกอบอาชีพ
การเกษตรของเกษตรกร 
 2. สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เน้นให้เกิดชุมชน หรือหมู่บ้านที่มี
ส่วนร่วมในการก ากับดูแลกันเองในชุมชนนั้นๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และเกิดความยั่งยืน 
 3. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้แรงงานจากโค-กระบือและการใช้ปุ๋ยคอกซึ่งได้จากมูลโค-กระบือ 
เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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6. การบริหารโครงการ 
 ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ  โดยมีอธิบดี
กรมปศุสัตว์เป็นประธาน  และหัวหน้าฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  
เป็นเลขานุการ  โดยมีระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร   
ตามพระราชด าริ พ.ศ. 2556  เป็นแนวทางการปฏิบัติ 
 
7.  การบริจาคสมทบทุน 
 การบริจาคร่วมสมทบทุนเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  สามารถ
ด าเนินการได้ 2 วิธี คือ 
 วิธีที่ 1 บริจาคเป็นเงิน โดยผู้บริจาคสามารถติดต่อได้ที่ 

1.1 ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 1 กองงาน
พระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ หรือกองคลัง กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

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

พระราชด าริ” เลขที่บัญชี 030-6-01239-1  สาขาราชเทวี  ประเภทบัญชีกระแสรายวัน   หรือ 
- ธนาคารไทยพาณิชย์ (จ ากัด)  มหาชน  ชื่อบัญชี  “โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือพันธุ์ดี เพื่อเฉลิม

พระเกียรติฯ” เลขที่บัญชี 001-3-48169-3  สาขาชิดลม ประเภทบัญชีเดินสะพัด 
เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งส าเนาใบโอนเงิน พร้อมทั้งแจ้ง ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ 

ของผู้บริจาคไปที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ กองงานพระราชด าริและ
กิจกรรมพิเศษ ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือส่งโทรสาร
ส าเนาใบโอนเงินไปที่ หมายเลข 02-653-4411 หรือ 02-653-4926 เพื่อการตอบรับใบรับเงินบริจาค 
 1.3 โดยตั๋วแลกเงินหรือเช็ค 

- ระบุผู้รับเงิน คือ “ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ” พร้อมทั้งแจ้ง ชื่อที่อยู่
ของผู้บริจาคไปที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ กองงานพระราชด าริและ
กิจกรรมพิเศษ  ชั้น 1 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เพื่อการตอบ
รับใบรับเงินบริจาค 
 

 วิธีที่ 2 บริจาคเป็นโค-กระบือ  โดยโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ได้
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของโค-กระบือ ดังนี้ (กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ ,2561) 

1. โคเพศเมีย 
     1.1 เป็นโคเนื้อเพศเมีย พันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง-บรามันห์ หรือพันธุ์อื่นที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริม    
อายุ 1 ปีครึ่ง ไม่เกิน 3 ปี  โดยตรวจสอบจากฟันแท้ ไม่เกิน 2 คู่ 
      1.2 ความสูงไม่ต่ ากว่า 115 เซนติเมตร โดยวัดตั้งฉากจากพื้นที่ราบตามแนวซอกขาหลังถึง    
ปุ่มสะโพก ( Hip Height) 
     1.3 น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 250 กิโลกรัม หรือวัดจากเส้นรอบอกของสัตว์บริเวณซอกหลังขาหน้าได้
ยาวไม่ต่ ากว่า 140 เซนติเมตร 
     1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความสมบูรณ์พันธุ์เหมาะสมที่จะเป็นแม่พันธุ์ได้ ไม่มีอวัยวะ
ส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่ดุร้าย 
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     1.5 มีเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ บัตรประจ าตัวสัตว์ ได้รับการขึ้นทะเบียนสัตว์ตามการท า
เครื่องหมายและข้ึนทะเบียนสัตว์แห่งชาติของกรมปศุสัตว์ ในวันส่งมอบ 
     1.6 ให้ผลลบต่อการตรวจทดสอบโรคบรูเซลโลซิส  และวัณโรค  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน   
ในวันส่งมอบ โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ลงนามรับรองในบัตรประจ าตัวสัตว์ 
     1.7 ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดที่กรมปศุสัตว์ก าหนดมาแล้วไม่น้อย
กว่า 21 วัน และไม่เกิน 120 วัน ในวันส่งมอบ โดยการควบคุมและลงนามรับรองในบัตรประจ าตัวสัตว์จาก
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 
     1.8 ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมียมาแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน และไม่เกิน 
1 ปี ในวันส่งมอบ โดยการควบคุมและลงนามรับรองในบัตรประจ าตัวสัตว์จากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 
     1.9 ต้องได้รับการใส่เชือกบังคับสัตว์ (สนตะพาย) เรียบร้อย 
     1.10 ส่งมอบที่หน่วยงานจัดซื้อหรือสถานที่ที่ระบุ 

2. กระบือเพศเมีย  
     2.1 เป็นกระบือพันธุ์พื้นเมืองเพศเมีย สีด า 
     2.2 อายุ 2-3 ปี โดยตรวจสอบจากฟันแท้ ไม่เกิน 2 คู่ 
      2.3 ความสูงไม่ต่ ากว่า 115 เซนติเมตร โดยวัดตั้งฉากจากพื้นบริเวณขาหน้าขณะที่สัตว์ยืนจนถึง
ส่วนหลังของสัตว์บริเวณสันไหล ่
     2.4 น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 250 กิโลกรัม หรือวัดจากเส้นรอบอกของสัตว์บริเวณซอกหลังขาหน้าได้ยาว
ไม่ต่ ากว่า 140 เซนติเมตร 
     2.5 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความสมบูรณ์พันธุ์เหมาะสมที่จะเป็นแม่พันธุ์ได้ ไม่มีอวัยวะ
ส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่ดุร้าย และมีการใส่เชือกร้อยจมูกบังคับสัตว์ (สนตะพาย) เรียบร้อย 
     2.6  มีเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ บัตรประจ าตัวสัตว์) ได้รับการขึ้นทะเบียนสัตว์ตามการท า
เครื่องหมายและข้ึนทะเบียนสัตว์แห่งชาติของกรมปศุสัตว์ ในวันส่งมอบ 
     2.7 ให้ผลลบต่อการตรวจทดสอบโรคบรูเซลโลซิส และวัณโรค ในเวลาไม่เกิน 1 ปี ในวันส่งมอบ 
โดยนายสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ ลงนามรับรองในบัตรประจ าตัวสัตว์ 
     2.8  ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยมาแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน และไม่เกิน 
120 วัน  ในวันส่งมอบ โดยนายสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ ลงนามรับรองในบัตรประจ าตัวสัตว์ 
     2.9 ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมียมาแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน และไม่เกิน 1 ปี  
ในวันส่งมอบ โดยนายสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ ลงนามรับรองในบัตรประจ าตัวสัตว์ 
     2.10  ส่งมอบที่หน่วยงานจัดซื้อหรือสถานที่ที่ระบุ 
 
8.  สถานที่ติดต่อประสานงานโครงการ  
 1. ส่วนกลาง โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ กองงานพระราชด าริ
และกิจกรรมพิเศษ ชั้น 1 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400    
โทร. 0 – 2653 - 4444 ต่อ 1114 และ 3381 - 5    โทร./ โทรสาร 0 – 2653 - 4926 
 2. ส่วนภูมิภาค ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 – 9  และ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
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9. ผลการด าเนินงาน 
9.1 การสนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกร ( 5 ปีย้อนหลัง) 

 จากสถิติ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561)  โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตาม
พระราชด าริ  ได้สนับสนุนโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรได้ยืมเพื่อการผลิต  จ านวน  76,550  ตัว แยกเป็นโค 
จ านวน  51,800  ตัว  กระบือ  จ านวน  24,750  ตัว  รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงการสนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกร พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 
ปี พ.ศ. ชนิดสัตว์ 

โค กระบือ รวม 
2557 7,353 2,646 9,999 
2558 9,290 3,768 13,058 
2559 10,377 5,168 15,545 
2560 12,465 6,609 19,074 
2561 12,315 6,559 18,874 
รวม 51,800 24,750 76,550 

 

ที่มา : กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ, 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสนับสนุนโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าร ิ

 
9.2  การมอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกร ( 5 ปี ย้อนหลัง) 

 จากสถิติ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2561)  โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตาม
พระราชด าริ  ได้มอบกรรมสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาไปแล้ว  จ านวน  75,199  ราย 
จ านวนสัตว์  89,678  ตัว แยกเป็นโค จ านวน  63,630  ตัว กระบือ  จ านวน  26,048  ตัว  รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  แสดงการมอบกรรมสิทธิ์สะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2561 

ปี 
พ.ศ. 

เกษตรกร 
(ราย) 

โค กระบือ รวม 
จ านวน 
(ตัว) 

คิดเป็นมูลค่า 
(บาท) 

จ านวน 
(ตัว) 

คิดเป็นมูลค่า 
(บาท) 

จ านวน 
(ตัว) 

คิดเป็นมูลค่า 
(บาท) 

2554 11,586 11,734 102,126,217 5,742 60,460,150 17,476 126,586,367 
2555 11,377 10,751 118,126,341 3,493 43,130,368 14,244 161,256,709 
2556 4,550 3,815 53,178,700 1,701 20,773,900 5,516 73,952,600 
2557 6,877 5,268 71,997,550 2,674 38,324,500 7,942 110,322,050 
2558 8,971 6,858 84,668,420 2,677 36,905,449 9,535 121,573,869 
2559 8,057 5,897 103,918,291 3,081 58,439,196 8,978 162,357,487 
2560 8,311 7,082 119,583,859 2,096 35,201,996 9,178 154,785,855 
2561 15,470 12,225 217,334,288 4,584 88,706,500 16,809 306,040,788 
รวม 75,199 63,630 870,933,666 26,048 381,942,059 89,678 1,252,875,725 

 

ที่มา : กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ, 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กระบือที่เกษตรกรไดร้ับมอบเป็นกรรมสิทธิ ์ที่บ้านมะโอโคะ อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
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บทที่ 3  
ระเบียบกรมปศุสัตว์   

ว่าด้วยการด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 
 
 จากการที่กรมปศุสัตว์ได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร  และได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  และรับบริจาคโค-กระบือ จากผู้มีจิตศรัทธาส าหรับ
ให้บริการแก่เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการก าหนด   โดยในแต่ละปีจะมีจ านวนสัตว์ในโครงการ
สะสมมากขึ้น  มีจ านวนเงินบริจาคและจ านวนโคที่รับบริจาคเพิ่มมากขึ้น   ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการ
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  เป็นไปตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน  อันจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร  กรมปศุสัตว์จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการ
ด าเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริขึ้น  โดยระเบียบที่ถือปฏิบัติฉบับ
ปัจจุบัน  ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีสาระส าคัญพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด 1 :  คณะกรรมการบริหาร 
ในการด าเนินโครงการให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม

พระราชดาริ ประกอบด้วย  อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการอื่นซึ่งอธิบดี           
กรมปศุสัตว์แต่งตั้งตามจ านวนที่เห็นสมควร โดยให้หัวหน้าฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ  กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ   เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ  
จ านวนหน่ึงคน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กองคลัง จ านวนหน่ึงคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 
1. บริหารโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแนวพระราชด าร ิ
2. ควบคุม ก ากับดูแล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคของโครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
3. พิจารณาระเบียบข้อบังคับของโครงการ ให้มีความเหมาะสมกับ สภาวการณ์ปัจจุบันตลอดจน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายการให้บริการแก่เกษตรกรผู้ยากจน ให้มากขึ้น 
4. รับผิดชอบการด าเนินการของโครงการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที ่ของส านัก/ศูนย/์กอง

ต่าง ๆ ตามความจ าเป็นโดยให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ประสานงาน 
5. อนุมัติการจ่ายเงินของโครงการ เพื่อการด าเนินกิจการของโครงการ หรือ ที่เกี่ยวเนื่องกับ

โครงการตามพระราชด าริ ยกเว้นในวงเงินไม่เกิน 200,000  บาท อยู่ในอ านาจของ ประธานกรรมการ หรือ
ผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

6. เรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการโค-กระบือ ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย  
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หมวด 2 : การให้บรกิาร 
การให้บริการโคหรือกระบือของธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าร ิ มี 5 วิธ ีคือ 
1. การให้ยืมเพื่อการผลิต เป็นการให้เกษตรกรผู้ยากจนยืมแม่โคหรือแม่กระบือของ ธคก. รายละ  1  ตัว  

โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรกมีอายุครบ  18  เดือนแล้ว  ให้เกษตรกรผู้ยืมส่งลูกโคหรือลูก
กระบือนั้นคืน ธคก.  เพื่อให้ปศุสัตว์จังหวัดน าไปให้บริการแก่เกษตรกรรายอื่นหรือจ าหน่ายเพื่อน าเงินส่ง 
ธคก. ส่วนลูกโคหรือลูกกระบือที่เกิดใหม่ในล าดับถัดไป จะตกเป็นของเกษตรกรผู้ยืม 

เมื่อสัญญายืม มีอายุครบ 5 ปี ให้แม่โคหรือแม่กระบือดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม 
พร้อมลูกโคหรือลูกกระบือที่เกิดใหม่ในล าดับที่ 2, 3, 4, ... หากเกษตรกรผู้ยืมท าสัญญายืมแม่โคหรือแม่
กระบือไป  3  ปีแล้ว ไม่มีลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรกซึ่งต้องคืนแก่ ธคก. โดย ธคก. จะถอนการให้ยืมและ
เกษตรกรผู้ยืมจะต้องน าแม่โคหรือแม่กระบือที่ยืมดังกล่าวนั้นส่งคืน ธคก. เพื่อให้ปศุสัตว์จังหวัดน าไป
ให้บริการแก่เกษตรกรรายอื่นยืมต่อไป  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความบกพร่องทางระบบสืบพันธุ์ของแม่โค
หรือแม่กระบือ  ไม่ใช่เป็นความบกพร่องที่เกิดจากเกษตรกรผู้ยืม  ให้ทดแทนแม่โคหรือแม่กระบือให้
เกษตรกรผู้นั้น และท าสัญญาใหม ่

หากเกษตรกรผู้ยืมตามวรรคก่อน ยืมแม่โคหรือแม่กระบือไป และแม่โคหรือแม่กระบืออยู่ระหว่าง
การตั้งท้องในระยะเวลาครบก าหนด  3 ปี ธคก. อนุโลมให้เกษตรกรยืมตามสัญญายืมต่อไป หรือหาก
เกษตรกรผู้ยืมได้ลูกโคหรือลูกกระบือที่เกิดตัวแรก ต่อมาลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรกนั้นตายหรือสูญหาย
ก่อนครบก าหนดส่งคืน ธคก. ให้เกษตรกรผู้ยืมน าลูกโคหรือลูกกระบือที่เกิดล าดับถัดไป เมื่อมีอายุครบ      
18 เดือนน าส่ง ธคก. แทนลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรกที่ตายหรือสูญหายนั้น  

2. การให้เช่าซื้อ   เป็นการให้เกษตรกรเช่าซื้อโคหรือกระบือของ ธคก.  รายละ  1  ตัว โดย
เกษตรกรจะต้องช าระค่าเช่าซื้อให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลา  ดังนี้  

    2.1 โคเนื้อหรือกระบือ ให้ช าระค่าเช่าซื้อภายในระยะเวลา 3 ปี โดยผ่อนช าระในปีที่ 1 ร้อยละ 40 
ของราคาโคเนื้อหรือกระบือ ปีที่ 2 ร้อยละ 30 ของราคาโคเนื้อหรือกระบือ และปีที่ 3 ช าระค่าเช่าซื้อที่
เหลือทั้งหมด 

2.2 โคนมให้ช าระค่าเช่าซื้อภายในระยะเวลา 5 ปี   โดยผ่อนช าระในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของราคาโคนม   ในระหว่างการช าระค่าเช่าซื้อโคเนื้อ โคนม  หรือกระบือ  หากมีลูกสัตว์เกิดให้ถือว่าลูกสัตว์นั้น
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้เช่าซื้อ 
 3. การให้ยืมพ่อพันธุ์  เป็นการให้เกษตรกรยืมพ่อพันธุ์โคหรือพ่อพันธุ์กระบือของ ธคก.  รายละ 1  ตัว  
โดยมีเงื่อนไขว่า จะให้ยืมพ่อพันธุ์โคหรือพ่อพันธุ์กระบือในหมู่บ้าน ที่มีแม่พันธุ์โคหรือแม่พันธุ์กระบือของ 
ธคก. ไม่ต่ ากว่า 50 ตัว โดยให้เกษตรกรที่ได้รับบริการแม่พันธุ์โคหรือแม่พันธุ์กระบือคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบ และให้บริการผสมพันธุ์แก่แม่โคหรือแม่กระบือของ ธคก. ในหมู่บ้าน 
 4. การให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน  เป็นการให้เกษตรกรเช่าโคหรือกระบือเพศผู้เพื่อใช้แรงงาน รายละ 1 ตัว 
โดยเกษตรกรจะต้องช าระค่าเช่าโคหรือกระบือตัวละ 300 บาทต่อป ี 
 5. การให้บริการอื่น เป็นการให้บริการเกี่ยวกับโคหรือกระบือแก่เกษตรกร   นอกเหนือจากวิธีการ
ที่ระบุไว้ข้างต้น (ข้อ 1. - ข้อ 4.)  ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดและ ธคก. ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้บริการเป็น
กรณีพิเศษ  เช่น   การขอซื้อโคหรือกระบือของ ธคก.  การให้บริการโคหรือกระบือแก่เกษตรกรมากกว่า
รายละ 1 ตัว เป็นต้น 
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 คุณสมบัติของเกษตรกร  ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือจาก ธคก. มีดังนี้ 
 1. มีสัญชาติไทยและมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ 
 2. มีอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน หรือเลี้ยงสัตว์ 
 3. มีฐานะยากจน โดยมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ จปฐ. 1  ฉบับที่เป็นปัจจุบันของกรมการพัฒนาชุมชน 
แต่หากเกษตรกรมีรายได้ เกินเกณฑ์  จปฐ . 1 ฉบับที่ เป็นปัจจุบัน  ให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือ
คณะกรรมการชุมชนรับรองว่าสมควรได้รับการช่วยเหลือ 
 4. มีความประพฤติดีและยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ 
 5. ไม่เคยได้รับบริการโคหรือกระบือจากโครงการอื่นมาก่อน 
 6. มีความเหมาะสมและความสามารถที่จะเลี้ยงโคหรือกระบือได้ 
 

 ส าหรับเกษตรกรผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการให้กรอกแบบฟอร์มตามที่ ธคก. ก าหนด  เพื่อ
แสดงความจ านงในการขอรับบริการ  โดยมีผู้รับรองคุณสมบัติข้างต้น  ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน และปศุสัตว์อ าเภอในพื้นที่ พร้อมหลักฐานรับรองรายได้
จากกรมการพัฒนาชุมชน (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ) แนบแล้วส่งแบบแสดงความจ านงให้ปศุสัตว์
จังหวัด   และให้ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน ท าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบและ
คัดเลือกเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติที่ก าหนดพร้อมรับรองคุณสมบัติ
ของเกษตรกรดังกล่าว  เสนอต่อปศุสัตว์เขตพิจารณากลั่นกรองสถานภาพความเหมาะสมแล้วน าเสนอ ธคก. 
พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป  
 เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต้องท าสัญญากับกรมปศุสัตว์ตามแบบพิมพ์ ที่ก าหนด 
โดยให้ปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญาแทนกรมปศุสัตว์และต้องมีผู้ค้ าประกันสัญญาเป็นก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หรือบุคคลที่เชื่อถือได้ในท้องถิ่น ซึ่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจะจัดท าสัญญากับเกษตรกรเป็น
จ านวน 2 ชุด มอบให้เกษตรกรหรือผู้ค้ าประกัน จ านวน 1 ชุด และเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
จ านวน 1 ชุด 
 ในกรณีที่ผู้ท าสัญญาถึงแก่กรรมไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม   ให้สิทธิหน้าที่และความรับผิดตามสัญญา
ตกทอดแก่ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย และให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรผู้มี
คุณสมบัติตามก าหนดเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไป 
 
หมวด 3 :  การควบคุมและติดตาม 
 ในการควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานของ ธคก.  ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่
ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์จังหวัดจัดท าทะเบียนสัตว์ของ ธคก. ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบน้ัน ๆ  และติดตาม
ดูแลสุขภาพโค-กระบือ โดยสม่ าเสมอ  รวมทั้งการด าเนินการป้องกันโรคสัตว์ตามระยะเวลาที่จ าเป็น 
ส าหรับการควบคุมและติดตามผลการด าเนินงาน  ให้ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานและทะเบียนสัตว์  จ านวน  3  คน เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานและทะเบียนสัตว์ของ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และรายงานต่อส านักงานปศุสัตว์เขต  ตามก าหนดระยะเวลาที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  
 ในการดูแลสุขภาพ  ก าจัดพยาธิ และรักษาพยาบาลโคหรือกระบือ ของ ธคก. ให้ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด  ใช้เวชภัณฑ์และยาก าจัดพยาธิจากงานบริการรักษาโรคสัตว์ หรือโครงการอื่นด าเนินการ แต่ถ้าไม่มี
หรือไม่เพียงพอ ให้ท าประมาณการขอรับการสนับสนุนจาก ธคก. กรมปศุสัตว์  เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
โดยให้มีการก าจัดพยาธิในโคและกระบือของ ธคก. ปีละ 2 ครั้ง  
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ให้ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบทะเบียนสัตว์ของ ธคก. ใน
พื้นที่โดยสม่ าเสมอ  แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารทราบ   โดยให้ส านักงานปศุสัตว์เขตติดตาม
และดูแลการปฏิบัติงาน ธคก. ของจังหวัดและหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่มีสัตว์ ธคก. ในพื้นที่รับผิดชอบ
และเร่งรัดการรายงานผลด าเนินงาน  การจัดท าและตรวจสอบทะเบียนสัตว์ ให้ตรงตามก าหนดระยะเวลา
และรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นอันก่อประโยชน์แก่ ธคก. ด้วย 
 
หมวด 4 : การขอจ าหน่ายสัตว ์

การขอจ าหน่ายสัตว์ซึ่งตายหรือสูญหายออกจากทะเบียนสัตว์ของ ธคก. ให้ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน เพื่อพิจารณาขออนุมัติจ าหน่ายสัตว์จาก ธคก. กรมปศุสัตว์  

ข้อปฏิบัติในกรณีโคหรือกระบือของ ธคก. กรมปศุสัตว์ตาย 
1. ให้ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการชันสูตรซาก โดยจัดท าใบชันสูตรซากว่าตายด้วย

สาเหตุใด  แล้วด าเนินการจ าหน่ายซากหรือจ าหน่ายหนัง หากซากไม่เหมาะสมที่จะให้บริโภคหรือไม่ได้
จ าหน่ายหนัง ให้ชี้แจงเหตุผลและระบุด้วยว่าท าลายซากโดยวิธีใด 

2. ให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งข้างต้น สอบสวนข้อเท็จจริงว่าโค-กระบือตายเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
หรือความประมาทของเกษตรกร 

3. ให้ปศุสัตว์จังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบสัตว์ของ ธคก. จัดส่งใบชันสูตรซาก ส าเนา
ใบส่งเงินค่าจ าหน่ายซากหรือจ าหน่ายหนัง  เงินค่าชดใช้ความเสียหายหากเกิดจากความประมาท และ
บันทึกของคณะกรรมการสอบสวนไปยังปศุสัตว์เขตภายใน 30 วัน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจ าหน่าย
บัญชี เมื่อปศุสัตว์เขตอนุมัติแล้วต้องรายงานผลให้ ธคก. กรมปศุสัตว์ทราบเพื่อด าเนินการต่อไป  

ข้อปฏิบัติในกรณีโคหรือกระบือ ของ ธคก. กรมปศุสัตว ์สูญหาย 
1. ให้เกษตรกรแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจแล้วคัดส าเนาบันทึกแจ้งความส่งปศุสัตว์จังหวัด เพื่อ

แจ้งส านักงานปศุสัตว์เขต โดยให้รายงานผลการติดตามทุกระยะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 6 เดือน 
2. ให้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นข้างต้น  สอบสวนข้อเท็จจริงว่า โค-กระบือสูญหายเนื่องจากเหตุ

สุดวิสัยหรือความประมาทของเกษตรกร 
3. ให้จัดส่งบันทึกคณะกรรมการสอบสวน ส าเนาใบน าส่งเงินค่าชดใช้ความเสียหายหากเกิดจาก

ความประมาทของเกษตรกร ไปยังปศุสัตว์เขตเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วให้ปศุสัตว์เขตรายงานผลให้ ธคก. 
กรมปศุสัตว์ทราบเพื่อด าเนินการต่อไป  

ในกรณีเกษตรกรประสงค์จะขอซ้ือโคหรือกระบือ ของ ธคก. ให้ปศุสัตว์จังหวัดดาเนินการ ดังนี้  
1. การขอจ าหน่ายสัตว์ให้ค านึงถึงสภาพของโคหรือกระบือขณะที่เกษตรกรเสนอซื้อตามราคาของ

โคหรือกระบือในท้องตลาดขณะนั้น โดยให้ประเมินราคาขายโคหรือกระบือ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อจ าหน่ายและราคาปศุสัตว์ฉบับปัจจุบัน  

2.  ให้จัดส่งบันทึกการประเมินราคา ประกอบค าขอซื้อโคหรือกระบือของเกษตรกร พร้อมทั้งผล
การพิจารณาความเหมาะสม  เสนอไปยังปศุสัตว์เขตเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ 

3. เมื่อปศุสัตว์เขตอนุมัติแล้ว ให้เรียกเก็บเงินค่าซื้อโคหรือกระบือจากเกษตรกรผู้ขอซื้อทั้งหมด 
แล้วนาส่ง ธคก. และมอบกรรมสิทธิ์โคหรือกระบือให้เกษตรกรที่ขอซื้อได้และรายงานผลให้ ธคก. ทราบเพื่อ
จ าหน่ายทะเบียน  

กรณีเกษตรกรขอซ้ือโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์ก่อนครบก าหนดสัญญาให้ปศุสัตว์จังหวัด จ าหน่ายได้
ในราคาที่ระบุไว้ในสัญญาโดยให้ด าเนินการตามข้อ 1 – ข้อ 3 โดยยอนุโลม  
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ในการด าเนินโครงการได้ก าหนดให้ปศุสัตว์เขตมีอ านาจอนุมัติเกี่ยวกับ ธคก. ดังนี้ 
1. การเปลี่ยนเกษตรกรคู่สัญญาโคหรือกระบือ จากเกษตรกรรายเก่าเป็นเกษตรกรรายใหม่แทน 

หรือเปลี่ยนเป็นสัญญาเช่าซื้อโคหรือกระบือแทน 
2. การจ าหน่ายทะเบียนลูกโคหรือลูกกระบือ กรณีเกษตรกรยืมโคหรือกระบือเพื่อการผลิต แล้ว

ได้รับมอบลูกโคหรือลูกกระบือ เป็นกรรมสิทธิ์ของตนตามสัญญายืมโค-กระบือ เพื่อการผลิต 
3. การจ าหน่ายทะเบียนแม่โคหรือแม่กระบือ กรณีเกษตรกรยืมเพื่อการผลิตหรือเช่าซื้อโคหรือ

กระบือ แล้วแต่กรณี แล้วได้โคหรือกระบือเป็นกรรมสิทธิ์ของตนตามสัญญา 
4. การจ าหน่าย และจ าหน่ายออกจากทะเบียน ซึ่งโคหรือกระบือหรือลูกโคหรือลูกกระบือ กรณี

สัตว์ตายซึ่งตรวจสอบแล้วว่าไม่มีบุคคลใดต้องรับผิด 
5. การจ าหน่าย และจ าหน่ายออกจากทะเบียนกรณีเกษตรกรประสงค์จะขอซื้อโคหรือกระบือของ

ธนาคารโค-กระบือ รวมทั้งลูกโคหรือลูกกระบือ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ   
ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานผลให ้ธคก. กรมปศุสัตว ์เพื่อจ าหน่ายทะเบียนต่อไป 

 
 
หมวด 5 : การรับบริจาคสัตว์ 

เมื่อมีผู้ประสงค์จะบริจาคโคหรือกระบือให้ ธคก. ในพื้นที่จังหวัดใดให้ปศุสัตว์จังหวัดพิจารณาโค
หรือกระบือที่จะบริจาคให้โดยพิจารณาและตรวจสอบสุขภาพ   ความเหมาะสม  ความสมบูรณ์พันธุ์  อายุ
ไม่เกิน 4 ปี ปราศจากโรคระบาดตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และโรคระบาดอื่น 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ซึ่งออกตามความในกฎหมายดังกล่าว หากมีความเหมาะสมและสมควรที่จะ
รับบริจาค ให้รับบริจาคโค-กระบือจากผู้บริจาคได้และให้ออกใบรับบริจาคโคหรือกระบือของ ธคก. ตาม
แบบที่ก าหนดแล้วรายงาน ธคก. ทราบ และต้องเป็นการบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไขหรือพันธะผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น  
 
หมวด 6 :  การรับและน าส่งเงิน 

ให้มีบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด โดยใช้ชื่อบัญชีธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ และให้น าเงินที่ได้รับเข้าบัญชีธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ ต่อไป   โดยในการรับเงินบริจาค เงินรายได้หรือเงินอื่นใดของ ธคก. ให้ผู้รับเงินออก
ใบเสร็จรับเงินตามแบบของ ธคก. ไว้เป็นหลักฐาน 

ก าหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อในใบรับเงินบริจาค 
1. กรณีรับเงินที่กรมปศุสัตว์ หรือรับเงินนอกสถานที่ในส่วนกลาง ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือรอง

อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นผู้ลงชื่อในใบรับเงินบริจาคและให้น า
เงินส่งกองคลังภายในวันถัดไป 

2. กรณีรับเงินที่ส านักงานปศุสัตว์เขต  ปศุสัตว์เขตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขตเป็นผู้ลง
ชื่อในใบรับเงินบริจาค 

3. กรณีรับเงินที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดมอบหมายเป็นผู้
ลงชื่อในใบรับเงินบริจาค 
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ให้ปศุสัตว์เขตน าเงินที่ ได้รับตาม  ข้อ 2 หรือปศุสัตว์จังหวัดน าเงินที่ ได้รับตาม ข้อ 3 เข้า
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาจังหวัดนั้น  โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  
สาขาราชเทวี  กรุงเทพ ฯ   ชื่อบัญชีธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  เลขที่บัญชี 030-  
6-01239-1  ภายในสิ้นเดือนทุกเดือน หากมีเงินเกินกว่า  10,000  บาท  ให้น าส่งภายใน 3 วันท าการ และ
ให้ส านักงานปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่มีสัตว์ ธคก.  ท ารายงานการรับบริจาคเงิน  
และหรือโค-กระบือ ประจ าเดือน พร้อมแนบส าเนาใบรับเงินบริจาค พร้อมส าเนาใบโอนเงินเข้าบัญชี ธคก. 
หรือส าเนาใบอนุโมทนาบัตร  รวบรวมส่งให้กองคลัง ผ่านกองงานพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ  กรมปศุสัตว์ 
ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือน 
 
หมวด 7 :  การจ่ายเงิน 

การจ่ายเงินของโครงการ  ให้จ่ายเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ได้แก่ การใช้
จ่ายเงินโครงการเพื่อจัดซื้อโค-กระบือ  เพื่อจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับบริจาคเงินจาก
ผู้มีจิตศรัทธา และมีความประสงค์จะจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ขออนุมัติจากประธาน
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้  

1. จ านวนเงินที่รับบริจาค หรือเงินที่โอนเข้าบัญชีของ ธคก. 
2. จ านวนโค-กระบือ ที่จะจัดพิธี 
3. จ านวนเงินที่ต้องการจัดหาพันธุ์สัตว์ 
4. ค่าจัดพิธีการ 
ให้ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมี

อ านาจก่อหนี้และอนุมัติการจ่ายเงินของโครงการ  ในกรณีดังต่อไปนี้  
1. การจ่ายเงินยืม กรณียืมเงินเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์สัตว์ 
2. ประเภทค่าจ้าง 
3. ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ 
4. ประเภทค่าครุภัณฑ์ 
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้าง  
ส าหรับรายจ่ายที่ไม่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น  ให้ขอท าความตกลงกับ ธคก.   ซึ่งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ก่อหนี้ผูกพัน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 
 
หมวด 8 :  ลูกจ้าง 

การสรรหา จ านวนอัตราจ้างและการบรรจุแต่งตั้ง เป็นอ านาจของ คณะกรรมการบริหารที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้ประธานกรรมการ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการ เป็น
ผู้อนุมัติในแต่ละครั้ง 

อัตราเงินเดือน ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนของลูกจ้างโครงการธนาคาร โค-กระบือเพื่อเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ ทั้งนี้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินขั้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง และ
หลักเกณฑ์การประเมินให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 
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ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กั และค่าพาหนะ ตลอดจน วันลา ให้ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  

การรักษาพยาบาลและอื่น ๆให้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 หากลูกจ้าง
ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โครงการจะจ่ายเงินสมทบ
ให้กึ่งหนึ่ง 
หมวด 9 :  ข้อก าหนดอื่น 
  กรณีโคหรือกระบือของ ธคก. ตายหรือสูญหายอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติ ให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย แจ้งเหตุให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยด่วน และให้ถือปฏิบัติตามข้อก าหนด
ในหมวด 4  แห่งระเบียบน้ีโดยอนุโลม  

ให้กองคลังกรมปศุสัตว์ จัดท าบัญชีการเงินของ ธคก. ตามระบบบัญชีสากลและจัดท างบรายรับ
รายจ่ายประจ าปี เสนอต่อ ธคก. ภายใน 90 วัน นับแต่วันถัดจากวันปิดบัญชี  

ให้กลุ่มงานตรวจสอบภายในกรมปศุสัตว์ มีหน้าที่ตรวจสอบการเงินและ การบัญชีของ ธคก.  ให้
ตรงกับวัตถุประสงค์แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร ทราบเป็น
ประจ าทุกป ี

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาเงินส่งคลัง และการพัสดุของโครงการ ให้
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ส าหรับวิธีปฏิบัติอื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ท าความ
ตกลงกับคณะกรรมการบริหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบือในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 
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บทที่ 4  
ขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติงาน 

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  เป็นโครงการที่ส าคัญและครอบคลุม

พื้นที่ทั้งประเทศ  มีหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
มีการบริหารโครงการในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน  และได้มอบอ านาจ
ให้ปศุสัตว์เขตเป็นผู้ก ากับดูแลในพื้นที่   9 เขตปศุสัตว์ทั่วประเทศ   ซึ่งในการด าเนินโครงการให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น  มีกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่ส าคัญ  ได้แก่ 

1. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ    
2. การสนับสนุนโค-กระบือให้แก่เกษตรกร 
3. การก ากับ ดูแล ติดตามผลการด าเนินงาน 
4. การมอบโค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร 
เมื่อด าเนินการครบทั้ง 4 กระบวนการข้างต้น จะช่วยส่งเสริมด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ปัญหาความ

ยากจนให้แก่เกษตรกร ท าให้มีโอกาสได้รับโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์ มีทรัพย์สิน  มีอาชีพ และมีรายได้
เพิ่มขึ้น  
กระบวนการบริหารจัดการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 

 
ที่มา : กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ, 2561 
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จากกระบวนการบริหารจัดการโครงการธนาคารโค -กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 
ข้างต้น  มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่ออ านวยประโยชน์แก่เกษตรกร 
สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อขอรับบริการความช่วยเหลือโค-กระบือ 
 2. การสนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกร กรณีส่งมอบสัตว์จากส่วนกลาง 
 3. การน าลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 ไปให้บริการแก่เกษตรกร 
 4. การเปลี่ยนเกษตรกรผู้ยืมจากรายเก่าเป็นรายใหม่ 
 5. การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกร กรณีครบสัญญายืมเพื่อการผลิตตามระเบียบและ
เง่ือนไขของโครงการ 
 6. การขออนุมัติกรณีเกษตรกรขอซ้ือโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์  
 7. การขอจ าหน่ายทะเบียนกรณีโค-กระบือ ตาย 
 8. การจ าหน่ายโค-กระบือออกจากทะเบียน กรณีสูญหาย 
 9. การด าเนินการลูกโค-กระบือเพศผู้ ตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน 
 10. การรับและน าส่งเงิน 
 
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อขอรับบริการความช่วยเหลือโค-กระบือ 
 ขั้นตอนนี้นับว่าเป็นขั้นตอนแรกในการเข้าร่วมโครงการธนาคารโค -กระบือเพื่อเกษตรกร  ตาม
พระราชด าริ  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากซึ่งต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรม  โปร่งใส และเป็นความต้องการ
ของเกษตรกรอย่างแท้จริง  ซึ่งการมีข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. เกษตรกรแจ้งความจ านงขอรับบริการความช่วยเหลือต่อปศุสัตว์อ าเภอในพื้นที่  โดยกรอกแบบ
แสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ และให้
ผู้รับรองคุณสมบัติเกษตรกรระดับท้องถิ่น เช่น นายกเทศมนตรี นายยกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ลงนามรับรองแบบแสดงความจ านง พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน แบบค ารับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีรายได้เกิน
เกณฑ์ จปฐ.) ของเกษตรกรให้ถูกต้องและครบถ้วน 

2.  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของเกษตรกร ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1)  เกษตรกรมีสัญชาติไทยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป 
2)  มีอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน หรือเลี้ยงสัตว์ 
3)  มีความประพฤติดี และยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ 
4)  ยังไม่เคยได้รับโคหรือกระบือจากโครงการอื่นๆมาก่อน 
5)  มีความเหมาะสมและสามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูโค-กระบือได้ 
6)  มีรายได้ไม่เกินเกณฑ์ จปฐ.1 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน) หรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

หมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนนั้นๆ ว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือจากนั้นส่งเอกสารหลักฐาน
ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจารณาต่อไป 

3. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน 3 คน ท าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบและ
คัดเลือกเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับรองคุณสมบัติของเกษตรกรดังกล่าว 
เสนอต่อปศุสัตว์เขตพิจารณากลั่นกรองสถานภาพ ความเหมาะสมแล้วน าเสนอโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อขอรับบริการความช่วยเหลือโค-กระบือ 
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การอบรม ชี้แจง หลักเกณฑ์ ระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าร ิ
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ/จังหวัด  ด าเนินการอบรม ชี้แจง หลักเกณฑ์  ระเบียบโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  ให้เกษตรกรทราบก่อนรับมอบสัตว์  โดยเกษตรกรต้องมี
โรงเรือน รางน้ า รางอาหาร แปลงหญ้า ที่เก็บมูลสัตว์ เป็นต้น  
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. แบบแสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลือ  
2. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แบบค ารับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีรายได้เกินเกณฑ์ จปฐ.) 
5. แบบสรุปรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นแบบแสดงความจ านงขอรับความชว่ยเหลือ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในข้ันตอนนี้ 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าขั้นตอนนี้มีความส าคัญมาก  ดังนั้นจึงต้องสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร
ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้เข้าใจวัตถุประสงค์และระเบียบข้อบังคับของโครงการอย่างละเอียด 
เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาเมื่อเข้าร่วมโครงการไปแล้ว เช่น การไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโครงการ  
การน าสัตว์ของโครงการไปขายก่อนครบก าหนดสัญญา  เป็นต้น  ในการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ควรพิจารณาความพร้อมของครอบครัวและคุณสมบัติส่วนบุคคลของเกษตรกรด้วย เกษตรกรควรมีการ
เตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับมอบสัตว์จากโครงการ เช่น มีพื้นที่เพียงพอส าหรับเลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับ     
มีการจัดท าแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ไว้ล่วงหน้า  มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและมีการท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น    

หากตรวจสอบแล้วพบว่าเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม หรือไม่พร้อมที่จะ
ดูแลสัตว์ของโครงการ ซึ่งหากได้รับสัตว์ไปแล้วจะท าให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต  ให้ด าเนินการรับสมัคร
เกษตรกรรายใหม่ที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ 
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2. การสนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกร กรณีส่งสัตว์จากสว่นกลาง (กรมปศุสัตว์)  
 เมื่อกรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค -กระบือ
เพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  แล้ว  จะมีการส่งมอบสัตว์ของโครงการและจัดท าสัญญายืมโค-กระบือ
จากโครงการ ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

 
 
ขั้นตอนการสนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกร กรณสี่งมอบสัตว์จากสว่นกลาง 

 1. กรมปศุสัตว์ 
    1)  ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ตามล าดับก่อน-หลัง 

2)  ประสานส านักงานปศุสัตว์เขต  แจ้งชนิดและจ านวนสัตว์ พร้อมก าหนดวัน เวลา สถานที่        
ส่งมอบสัตว์ 

3) ขออนุมัติกรมปศุสัตว์ เพื่อน าสัตว์ให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกร พร้อมแจ้งเลขที่สัญญาโดย
ด าเนินการตามระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างเคร่งครัด 
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 2. ส านักงานปศุสัตว์เขต 
1)  ประสานส านักงานปศุสัตว์จังหวัด แจ้ง ชนิดและจ านวนสัตว์ วัน เวลา  สถานที่ ส่งมอบสัตว์ 
2)  ก ากับ ดูแล การส่งมอบสัตว์ 

3. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
1) ประสานส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ แจ้ง ชนิดและจ านวนสัตว์ วัน เวลา  สถานที่ ส่งมอบสัตว์ 
2) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่อรับมอบสัตว์ 
3) จัดเตรียมสถานที่ลงสัตว์ คอกพักสัตว์ น้ า พืชอาหารสัตว์ เป็นต้น 

4. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
1)  ประสานกลุ่มเกษตรกร แจ้ง ชนิดและจ านวนสัตว์ วัน เวลา  สถานที่ ส่งมอบสัตว์ 
2)  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่อรับมอบสัตว์ 
3)  จัดเตรียมสถานที่ลงสัตว์ คอกพักสัตว์ น้ า พืชอาหารสัตว์ เป็นต้น 
4)  เมื่อสัตว์ถึงพื้นที่แล้วให้ตรวจสภาพสัตว์   หากพบว่าไม่สมบูรณ์หรือบาดเจ็บจากการขนส่ง

ให้ส่งคืนมากับรถยนต์ของโรงฆ่าสัตว์ที่บรรทุกไป  และรายงานการตรวจรับมอบสัตว์ให้กรม
ปศุสัตว์ทราบ 

5)  จัดท าสัญญายืมเพื่อการผลิตกับเกษตรกรคู่สัญญา และรายงานให้ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
ส านักงานปศุสัตว์เขต และกรมปศุสัตว์ทราบ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกรที่ส่งมอบสัตว์จากส่วนกลางในพื้นที่จังหวัดน่าน 
 
 
             

รายละเอียดส าคัญของสัญญายืมเพื่อการผลิต โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ 

1. สัญญายืมโค-กระบือเพื่อการผลิต  มีก าหนดระยะเวลา  5  ปี 
 2. ผู้ยืมห้ามน าโค-กระบือที่ยืมเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่เขตอ าเภอของผู้ยืมโดยเด็ดขาด  เว้นแต่
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ยืม คือปศุสัตว์จังหวัดซึ่งเป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ 
 3. ให้ลูกโค-กระบือตัวแรกที่เกิดจากแม่โค-กระบือที่ให้ยืมตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ ธคก. ทันที จนเมื่อ
ลูกโค-กระบือมีอายุครบ 18 เดือนแล้ว ผู้ยืมจะต้องส่งมอบลูกโค-กระบือดังกล่าวให้แก่ ธคก. ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 



[26] 
 

4. กรณีที่ลูกโค-กระบือ ตัวแรกตาย หรือ สูญหายก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ให้ยืม ลูกโค-กระบือตัวต่อไป
ที่เกิดจากโค-กระบือที่ให้ยืมยังคงให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ให้ยืมทันที จนเมื่อลูกโค-กระบือ มีอายุครบ 18 เดือน   
ผู้ยืมจะต้องส่งมอบลูกโค-กระบือดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ยืมภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

5. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการยืมและผู้ยืมได้ส่งมอบลูกโค-กระบือ ที่มีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ให้แก่ผู้ให้ยืมแล้วและปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้ให้ยืมตกลงยกกรรมสิทธิ์ในลูกโค-กระบือ 
ตัวต่อ ๆ ไปให้เป็นของผู้ยืม 
 6. ตลอดระยะเวลาแห่งการยืมตามสัญญา ผู้ยืมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเป็นประจ าดังนี้ 
     1)  จัดให้โค-กระบือที่ยืมได้อยู่ในคอกที่แข็งแรง สะอาด น้ าท่วมไม่ถึงตามค าแนะน าของสัตวแพทย์
ของกรมปศุสัตว ์หรือปศุสัตว์จังหวดัในท้องที ่และตั้งน้ าให้โค-กระบือกินได้ตลอดเวลา 

    2)  เมื่อโค-กระบือที่ยืมเข้าคอก ต้องจดัการปิดคอกให้แน่นหนา ผูกหรือล่าม หรือท าการอย่างอืน่ใด
ที่จ าเป็นโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของโค-กระบือที่ยืม เพื่อป้องกันไม่ให้โค-กระบือหลุดจากคอกได้ 

    3)  ต้องจดัหาหญ้า น้ า ไว้เลี้ยงโค-กระบือที่ยืมอย่างเพียงพอในแต่ละวนัมิให้ขาด 
    4)  ในระหว่างที่ใช้โค-กระบือที่ยืมท างาน ห้ามผู้ยืมใช้งานโค-กระบือหนักเกินสมควรหรืออาจ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของโค-กระบือ ทั้งนี ้ผู้ยืมจะต้องให้โค-กระบือที่ยืมได้มีเวลาพักผ่อนตามควร 
แก่กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่โค-กระบือที่ยืมท้องแก่หรือเพิ่งตกลูก ผู้ยืมจะต้องให้โค-กระบือที่ยืมหยุด
พัก จะน าออกไปใช้งานมิได้ ทั้งต้องดูแลโค-กระบือเป็นพิเศษ และในกรณีที่โค-กระบือที่ยืมแสดงอาการ
ผิดปกติ ผู้ยืมต้องรีบไปแจ้งต่อสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ เพื่อขอให้ไปตรวจ
รักษา จนกว่าโค-กระบือที่ยืมจะมีอาการเป็นปกติ ทั้งนี ้โดยผู้ยืมจะต้องจ่ายค่ายาเอง 

    5)  ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอันอาจเป็นภยันตรายแก่โค -กระบือที่ยืม เช่น อุทกภัย วาตภัย
อัคคีภัย หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายแก่โค-กระบือที่ยืม ผู้ยืมจะต้องกระท าการทุกอย่างเพื่อ
ป้องกันมิให้โค-กระบือที่ยืมได้รับภยันตรายหรืออันตรายจากเหตุดังกล่าว 

    6)  ผู้ยืมจะต้องน าโค-กระบือที่ยืมไปให้สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์หรือปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดทุกครั้ง ตามระยะเวลาและสถานที่ที่ปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ได้นัดหมายไว้ 

    7)  ผู้ยืมจะต้องระมัดระวังเอาใจใส่ดูแลและบ ารุงรักษาโค-กระบือที่ยืม มิให้เกิดการบาดเจ็บ
เจ็บป่วย หรือมีสุขภาพทรุดโทรม หรือสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หากโค-กระบือที่ยืมเกิดสูญหาย หรือถูก
โจรกรรม ผู้ยืมต้องรีบออกติดตามน ากลับคืนโดยพลัน พร้อมทั้งต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตาม 
กฎหมาย กรณีนี้ผู้ยืมต้องกระท าการทุกวธิีอย่างเต็มความสามารถของผู้ยืม เพื่อให้ได้โค-กระบือที่ยืมกลับคืน 
     8)  ถ้าโค-กระบือที่ยืมได้ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว 
     9)  ผู้ยืมจะน าโค-กระบือที่ยืมไปให้ผู้อื่นใช้งาน หรือใช้ประโยชน์ หรือให้เช่า หรือจ าหน่าย ไม่ว่า
ด้วยวิธีการใดมิได้เป็นอันขาด 

7. ถ้าโค-กระบือที่ยืมได้ตกลูกออกมาในระหว่างระยะเวลาตามสัญญานี้ ผู้ยืมจะต้องระมัดระวังดูแล
บ ารุงรักษาโค-กระบือที่ยืมและลูกโค-กระบือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปลอดภัยด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้ยืมเอง ทั้งนี้ ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาลูกโค-กระบือที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้แก่ ผู้ให้ยืมเช่นเดียวกับ
โค-กระบือที่ยืมตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญานี้ด้วย 

8.  ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในการสูญหายหรืออันตรายใดๆ  อันเกิดขึ้นแก่โค-กระบือที่ยืมหรือลูก      
โค-กระบือไม่ว่า กรณีใด เว้นแต่กรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย และผู้ให้ยืมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยืมไม่ต้อง
รับผิดชอบ 
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9. ในกรณีดังต่อไปนี ้ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบทันท ี
    1)  ถ้าโค-กระบือที่ยืมหรือลูกโค-กระบือได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือตาย และโค-กระบือที่ยืม

ตั้งท้องหรือตกลูก 
    2)  ถ้าจะต้องจัดการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อป้องกันภยันตรายหรืออันตรายใดๆ อันจะเกิดขึ้นแก่

โค-กระบือที่ยืม หรือลูกโค-กระบือ 
    3)  ถ้าบุคคลภายนอกเข้ามาอ้างสิทธใิด ๆ เหนือโค-กระบือที่ยืม หรือโค-กระบือที่ยืมหรือลูกโค-

กระบือได้สูญหายไปไม่วา่ด้วยเหตุใด 
10.  เมื่อผู้ยืมได้ยืมโค-กระบือเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว หากโค-กระบือที่ยืมไม่มีลูก ให้สัญญานี้ระงับ

ทันที เว้นแต่โค-กระบืออยู่ระหว่างการตั้งท้อง อนุโลมให้เกษตรกรยืมตามสัญญาต่อไป   เมื่อสัญญาได้ระงับ
ตามวรรคแรก ผู้ยืมจะต้องส่งมอบโค-กระบือที่ยืมคืนให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สัญญาได้ระงับ
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ยืมเอง หากผู้ยืมไม่ส่งมอบโค-กระบือที่ยืมคืนให้แก่ผู้ให้ยืมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  
ผู้ยืมจะต้องช าระค่าโค-กระบือที่ยืมตามราคาประเมินที่ก าหนดไว้ให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน 7 วัน 

11. หากผู้ยืมไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดย     
มิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน  เมื่อผู้ให้ยืมได้บอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ยืมจะต้องส่งมอบโค-กระบือที่ยืมพร้อม
ลูกโค-กระบือที่เกิดจากโค-กระบือที่ยืม(หากมี) คืนแก่ผู้ให้ยืมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ให้ยืมบอกเลิก
สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ยืมเอง หากผู้ยืมไม่ส่งมอบโค-กระบือที่ยืมพร้อมลูกโค-กระบือดังกล่าวให้แก่ผู้
ให้ยืมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ยืมจะต้องช าระค่าโค-กระบือตามราคาประเมินที่ก าหนดไว้ และราคาลูก
โค-กระบือตามราคาท้องตลาดให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน 7 วัน 
 12. สัญญายืมโค-กระบือ โครงการ ธคก. ท าขึ้น 2  ฉบับ  เก็บไว้ที่เกษตรกร(ผู้ยืม)  1  ฉบับ  และ
เก็บไว้ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด (ผู้ให้ยืม)  1 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

 
การมอบโคให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยืมเพื่อการผลิตในพื้นที่จังหวดัตาก 
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3.  การน าลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 ไปให้บริการแก่เกษตรกร 
 เมื่อเกษตรกรส่งคืนลูกโค-กระบือ เพศเมียที่มีอายคุรบ 18 เดือน ก็จะน าไปขยายผลให้บริการแก่
เกษตรกรกรรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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การน าลกูโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 ไปให้บริการแก่เกษตรกร 
 1. เกษตรกรแจ้งความจ านงขอรับบริการความช่วยเหลือต่อปศุสัตว์อ าเภอในพื้นที โดยกรอกแบบ
แสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ และให้
ผู้รับรองคุณสมบัติเกษตรกรระดับท้องถิ่น เช่น นายกเทศมนตรี นายยกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ลงนามรับรองแบบแสดงความจ านง พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน แบบค ารับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีรายได้เกิน
เกณฑ์ จปฐ.) ของเกษตรกรให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 2. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของเกษตรกร ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
พร้อมตรวจสอบทะเบียนลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน ตามสัญญายืมเพื่อการผลิต      
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ และเสนอส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดด าเนินการต่อไป 
 3. คณะกรรมการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจ านวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติของเกษตรกรดังกล่าว พร้อมตรวจสอบทะเบียนลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน 
สัญญายืมเพื่อการผลิต ตามบัญชีทะเบียนลูกโค-กระบือของจังหวัด เสนอต่อส านักงานปศุสัตว์เขตพิจารณา
ความเหมาะสม แล้วน าเสนอขออนุมัติเลขที่สัญญาต่อโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
กรมปศุสัตว์ โดยแนบเอกสารหลักฐาน ต่อไปน้ี 

 1) แบบแสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลือ 
 2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 4) แบบค ารับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีรายได้เกินเกณฑ์ จปฐ.) 
 5) แบบสรุปรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นแบบแสดงความจ านงขอรับความชว่ยเหลือ  
 6) ทะเบียนแม่โค-กระบือของลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน 

 4. เมื่อได้รับการอนุมัติเลขที่สัญญา จากโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ    
กรมปศุสัตว์แล้ว ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการจัดท าสัญญาและสัญญาค้ าประกันกับเกษตรกร       
จ านวน 2 ชุด มอบให้เกษตรกรหรือผู้ค้ าประกัน จ านวน 1 ชุด และเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
จ านวน 1 ชุด โดยให้ปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญาแทนกรมปศุสัตว์  และต้องมีผู้ค้ าประกัน
สัญญาโดยเป็นก านัน  ผูใ้หญ่บ้าน  หรือบุคคลที่เชื่อถือได้ในท้องถิ่น   
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 4.  การเปลี่ยนเกษตรกรผู้ยืมสัตว์จากรายเก่าเป็นรายใหม่   
 เมื่อเกษตรกรผู้ยืมโค-กระบือรายเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูแลสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ ต่อไป  ให้ด าเนินการเปลี่ยนผู้ยืมที่มีคุณสมบัติรายใหม่  ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนการเปลี่ยนเกษตรกรผู้ยืมสัตว์จากรายเกา่เป็นรายใหม่ 

1. เกษตรกรแจ้งความจ านงขอรับบริการความช่วยเหลือต่อปศุสัตว์อ าเภอในพื้นที โดยกรอกแบบ
แสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ และให้
ผู้รับรองคุณสมบัติเกษตรกรระดับท้องถิ่น เช่น นายกเทศมนตรี นายยกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ลงนามรับรองแบบแสดงความจ านง พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน แบบค ารับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีรายได้เกิน
เกณฑ์ จปฐ.) ของเกษตรกรให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 2.  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของเกษตรกรรายใหม ่ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด พร้อมตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเกษตรกรรายเก่า เช่น ชื่อ ที่อยู่ ชนิดสัตว์ เลขที่สัญญา  เป็นต้น 
และเสนอส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการต่อไป 

3. คณะกรรมการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจ านวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติของเกษตรกรรายใหม่   พร้อมตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเกษตรกรรายเก่า  เช่น  ชื่อ ที่อยู่  
ชนิดสัตว์  เลขที่สัญญา  ตามบัญชีทะเบียนโค-กระบือของจังหวัด เสนอต่อส านักงานปศุสัตว์เขตพิจารณา
ความเหมาะสม  แล้วน าเสนอขออนุมัติเลขที่สัญญาต่อโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
กรมปศุสัตว์ โดยแนบเอกสารหลักฐาน ต่อไปน้ี 
     1)  แบบแสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลอื 

    2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
    3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
    4)  แบบค ารับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณรีายได้เกินเกณฑ์ จปฐ.) 
    5)  แบบสรุปรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นแบบแสดงความจ านงขอรับความชว่ยเหลือ  
    6)  ข้อมูลเกษตรกรรายเก่า เช่น  ชื่อ  ที่อยู่  ชนิดสัตว ์ เลขที่สัญญา 

4.  เมื่อได้รับการอนุมัติเลขที่สัญญา  จากโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
กรมปศุสัตว์แล้ว   ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการจัดท าสัญญาและสัญญาค้ าประกันกับเกษตรกร 
จ านวน 2 ชุด มอบให้เกษตรกรหรือผู้ค้ าประกัน จ านวน 1 ชุด และเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
จ านวน 1 ชุด โดยให้ปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญาแทนกรมปศุสัตว์  และต้องมีผู้ค้ าประกัน
สัญญาโดยเป็นก านัน  ผูใ้หญ่บ้านหรือบุคคลที่เชื่อถือได้ในท้องถิ่น   
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5.  การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้เกษตรกร กรณีครบก าหนดสัญญายืมเพื่อการผลิต  
 เมื่อเกษตรกรที่ยืมโค-กระบือจากโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  ได้
ส่งคืนลูกตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน พร้อมได้ปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโครงการ เมื่อสัญญาครบ  
5  ปี จะได้รับมอบกรรมสิทธิ์  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
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6.  การขออนุมัติกรณีเกษตรกรขอซื้อโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์  
 เมื่อเกษตรกรไดร้ับอนุมัติให้ซ้ือโค-กระบือที่ยืมเป็นกรรมสิทธิ์  และได้ช าระเงินครบตามราคาที่
ประเมินแล้ว ให้ด าเนินการขอจ าหน่ายโค-กระบือออกจากทะเบียน ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
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กรณีเกษตรกรประสงค์จะขอซื้อโคหรือกระบือ ของ ธคก. ให้ปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการ ดังนี ้
1.  การขอจ าหน่ายสัตว์ให้ค านึงถึงสภาพของโคหรือกระบือขณะที่เกษตรกรเสนอซื้อตามราคาของ

โคหรือกระบือในท้องตลาดขณะนั้น โดยให้ประเมินราคาขายโคหรือกระบือ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อจ าหน่ายและราคาปศุสัตว์ฉบับปัจจุบัน   

2.  ให้จัดส่งบันทึกการประเมินราคา  ประกอบค าขอซื้อโคหรือกระบือของเกษตรกร พร้อมทั้งผล
การพิจารณาความเหมาะสม เสนอไปยังปศุสัตว์เขตเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ 

3.  เมื่อปศุสัตว์เขตอนุมัติแล้ว ให้เรียกเก็บเงินค่าซื้อโคหรือกระบือจากเกษตรกรผู้ขอซื้อทั้งหมด 
แล้วน าส่ง ธคก. และมอบกรรมสิทธิ์โคหรือกระบือให้เกษตรกรที่ขอซื้อได้และรายงานผลให้ ธคก. ทราบเพื่อ
จ าหน่ายทะเบียน 

จ าหน่ายได้ในราคาที่ระบุไว้ในสัญญาโดยให้ด าเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าดว้ยการด าเนินการ
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  พ.ศ. 2556  หมวด 4 ข้อ 31 โดยอนุโลม  
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1.  ส าเนาหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้อโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร 
2.  ส าเนาสัญญายืมโค-กระบือ โครงการ ธคก. 
3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเกษตรกร 
4.  ข้อมูลโค-กระบือ เช่น  พันธุ์  เพศ  อายุ  น้ าหนัก  ฯลฯ  พร้อมภาพถ่าย 
5.  รายงานคณะกรรมการประเมินราคา โค-กระบือ 
6.  ส าเนาหนังสือส านักงานปศุสัตว์เขต กรณีอนุมัติให้เกษตรกรซื้อโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์ 
7.  ส าเนาใบเสร็จรับเงิน  แบบ ธคก. กง.1 (สีฟ้า)  
8.  ส าเนาใบน าฝากเงินเข้าบัญชีโครงการ ธคก. 
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7.  การขออนุมัติจ าหน่ายทะเบียน กรณีสัตว์ตายก่อนครบสัญญา 
 เมื่อโค-กระบือของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ที่เกษตรกรยืมไปได้
ตายลงก่อนครบก าหนดสัญญา  ให้ด าเนินการขออนุมัติจ าหน่ายออกจากทะเบียน  ดังขั้นตอนต่อไปน้ี 
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ขั้นตอนการขอจ าหน่ายโค-กระบือออกจากทะเบียน กรณีตายก่อนครบสัญญา  
 1. ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน เพื่อพิจารณาขออนุมัติจ าหน่ายสัตว์จาก
โครงการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการชันสูตรซาก โดยจัดท าใบชันสูตรซากว่าตายด้วยสาเหตุใด แล้ว
ด าเนินการจ าหน่ายซากหรือจ าหน่ายหนัง หากซากไม่เหมาะสมที่จะให้บริโภคหรือไม่ได้จ าหน่ายหนัง ให้
ชี้แจงเหตุผลและระบุด้วยว่าท าลายซากโดยวิธีใด  
 2. ให้คณะกรรมการตามข้อ 1 สอบสวนข้อเท็จจริงว่าโค-กระบือตายเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือความ
ประมาทของเกษตรกร 
 3. ให้ปศุสัตว์จังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบสัตว์ของโครงการ ธคก. จัดส่งใบชันสูตรซาก 
ส าเนาใบส่งเงินค่าจ าหน่ายซากหรือจ าหน่ายหนัง เงินค่าชดใช้ความเสียหายหากเกิดจากความประมาท และ
บันทึกของคณะกรรมการสอบสวนไปยังปศุสัตว์เขตภายใน  30 วัน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
จ าหน่ายบัญชี เมื่อปศุสัตว์เขตอนุมัติแล้วต้องรายงานผลให้ ธคก. กรมปศุสัตว์ทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
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8.  การขออนุมัติจ าหน่ายทะเบียน กรณีสัตว์ตายสูญหาย 
 เมื่อโค-กระบือที่ยืมไปเกิดการสูญหายในระหวา่งสัญญา ให้ด าเนินการจ าหน่ายออกจากทะเบียน 
ตามข้ันตอนต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการขอจ าหน่ายโค-กระบือออกจากทะเบียน กรณีสูญหาย  
 1. ให้เกษตรกรแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ และปศุสัตว์อ าเภอ แล้วคัดส าเนาบันทึกแจ้งความส่ง 
ปศุสัตว์จังหวัด เพื่อแจ้งปศุสัตว์เขต โดยให้รายงานการติดตามทุกระยะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 6 เดือน 
 2. ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงว่าโค-กระบือสูญหาย
เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยหรือความประมาทของเกษตรกร 
 3. ให้จัดส่งบันทึกคณะกรรมการสอบสวน ส าเนาใบน าส่งเงินค่าชดใช้ความเสียหายหากเกิดจาก
ความประมาทของเกษตรกร ไปยังปศุสัตว์เขตเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วให้ปศุสัตว์เขตรายงานผลให้ ธคก.    
กรมปศุสัตว์ทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
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9.  การจัดการลูกโค-กระบือเพศผู้ ตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน  
 การจดัการลูกโค-กระบือ  เพศผูต้ัวที ่1  อายุครบ  18  เดือน  มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี ้
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ขั้นตอนการจัดการลกูโค-กระบือเพศผูต้ัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน  
กรณีจ าหน่ายเพื่อน าเงินเข้าโครงการ ธคก. 
 1. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ตรวจสอบทะเบียนลูกโค-กระบือเพศผู้ตัวที่ 1 ที่มีอายุครบ 18 เดือน 
 2. ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินราคาลูกโค-กระบือ โดยค านึงถึงสภาพ
และราคาซื้อขายโค-กระบือตามท้องตลาดในขณะนั้น พร้อมจัดส่งบันทึกการประเมินราคา ทะเบียน
เกษตรกร เลขที่สัญญายืมเพื่อการผลิตของแม่โค-กระบือ รูปถ่ายลูกโค-กระบือ เพื่อประกอบค าขอซื้อ พร้อม
ทั้งผลการพิจารณาความเหมาะสม เสนอส านักงานปศุสัตว์เขตเพื่อขออนุมัติ 
 3. เมื่อส านักงานปศุสัตว์เขตอนุมัติแล้ว ให้เรียกเก็บเงินค่าซื้อลูกโค-กระบือเต็มจ านวน แล้วน าเงิน
ส่งโครงการ (ตามรายละเอียดการรับและน าส่งเงิน)   และจ าหน่ายทะเบียนลูกโค-กระบือออกจากบัญชี 
แล้วรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ 
  
กรณนี าไปเป็นพ่อพันธุ์  
 1. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ตรวจสอบทะเบียนลูกโค-กระบือเพศผู้ตัวที่ 1 ที่มีอายุครบ 18 เดือน 
 2. ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณลักษณะความเหมาะสม สุขภาพ
ความสมบูรณ์พันธุ์ พร้อมคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเกษตรกรของโครงการ จ านวน 1 คน โดยภายในกลุ่มต้องมี
แม่โคหรือแม่กระบือ ของ ธคก. ไม่ต่ ากว่า 50 ตัว เสนอผ่านส านักงานปศุสัตว์เขต  
 3. ส านักงานปศุสัตว์เขต เสนอกรมปศุสัตว์อนุมัติเลขที่สัญญายืมโค-กระบือพ่อพันธุ์ 
 
10. การรับและน าส่งเงิน 

1 การรับและน าส่งเงินบริจาค  
 1) ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อในใบรับเงินบริจาค 

(1) กรณีรับเงินที่กรมปศุสัตว์ หรือรับเงินนอกสถานที่ในส่วนกลาง ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นผู้ลงชื่อในใบรับเงินบริจาคและให้
น าเงินส่งกองคลังภายในวันถัดไป 

(2) กรณีรับเงินที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์เขตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต
เป็นผู้ลงชื่อในใบรับเงินบริจาค 

(3) กรณีรับเงินที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์จังหวัด
มอบหมายเป็นผู้ลงชื่อในใบรับเงินบริจาค 

 ให้ปศุสัตว์ เขตน าเงินที่ ได้รับตาม (2) หรือปศุสัตว์จังหวัดน าเงินที่ ได้รับตาม (3) เข้า
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาจังหวัดนั้น โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
สาขาราชเทวี กรุงเทพ ฯ ชื่อบัญชี ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ รหัส 030-6-
01239-1 ภายในสิ้นเดือนทุกเดือน หากมีเงินเกินกว่า 10,000 บาท ให้น าส่งภายใน 3 วันท าการ 

2) ให้ส านักงานปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่มีสัตว์ ธคก. ท ารายงาน
การรับบริจาคเงิน และหรือโค-กระบือ ประจ าเดือน พร้อมแนบส าเนาใบรับเงินบริจาค พร้อมส าเนาใบโอน
เงินเข้าบัญชี ธคก. หรือส าเนาใบอนุโมทนาบัตร รวบรวมส่งให้กองคลัง ผ่านกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ  
กรมปศุสัตว์  ทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
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2. การน าส่งเงินกรณีเกษตรกรขอซื้อโค-กระบือไว้เป็นกรรมสิทธิ์   การจ าหน่ายซากหรือหนัง  การ

ชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากความประมาท  และเงินรายได้อื่นๆ 
1) ให้ผู้รับเงินออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ ธคก. ก าหนด(ใบเสร็จรับเงิน ธคก. กง.1 สีฟ้า)   

โดยให้น าเงินที่ได้รับเข้าธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาจังหวัดนั้น  และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาราชเทวี กรุงเทพฯ ชื่อบัญชี ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
รหัส  030-6-01239-1 ภายในสิ้นเดือนทุกเดือน   หากมีเงินเกินกว่า  10,000 บาท  ให้น าส่งภายใน 3 วัน
ท าการ 

2) ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดท ารายงานการน าส่งเงินกรณีต่างๆ ประจ าเดือน พร้อมแนบ
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ธคก. ก.ง. 1  พร้อมส าเนาใบโอนเงินเข้าบัญชี ธคก. รวบรวมส่งให้กองคลัง ผ่านกอง
งานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ  กรมปศุสัตว์  ทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
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บทที่ 5  
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร 

ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  จากปี พ.ศ. 2522  
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 40 ปี ที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือเป็นของตนเอง มีรายได้เพิ่มขึ้น และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่า 100,000 ครัวเรือน  แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรเน่ืองจากตาม
เง่ือนไขของโครงการให้ยืมได้รายละ 1 ตัว เท่านั้น ท าให้ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพได้  เพื่อเป็นการจูงใจ
ให้เกษตรกรหันมาสนใจการเลี้ยงโค-กระบือเป็นอาชีพมากขึ้นและเพื่อแก้ปัญหาโค-กระบือที่มีจ านวนลดลง
เรื่อย ๆ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล  จึงได้มีการจัดท าโครงการ
ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 
โดยมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบางประการเพื่อให้เกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือมีรายได้รับประโยชน์สูงสุด
และสามารถเลี้ยงโค-กระบือเป็นอาชีพได้ ดังตัวอย่างโครงการดังต่อไปน้ี 
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1.  โครงการฟาร์มต้นแบบภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนโค-กระบือลดลง เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก
เพิ่มมากขึ้น แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือกลับลดจ านวนลง ด้วยสาเหตุส าคัญเพราะมีพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้อยลง 
ประกอบกับแรงงานภาคเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น  โครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือเพื่อ
จะได้มีโค-กระบือเป็นของตนเองและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกร  ซึ่งหากมีการบูรณาการองค์ความรู้และ
กิจกรรมทุกภาคส่วน รวมทั้งการเพิ่มจ านวนโค-กระบือที่สนับสนุนให้เกษตรกรตามโครงการ จะเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการผลิตโค-กระบือ และส่งผลให้เกิดประโยชน์จากการเลี้ยงโค-กระบืออย่างครบวงจร 
อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการเพิ่มประชากรโค-กระบือในประเทศ และเกษตรกรในโครงการได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่ (รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ธคก. ครั้งที่ 3/2556 วันที่         
27 สิงหาคม 2556) 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงโคเน้ือ 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโคเนื้อ 
3. เพื่อส่งเสริมอาชพีดา้นปศุสัตว์และเพิ่มทางเลือกอาชพีให้แก่เกษตรกร  

การด าเนินการ 
 สร้างฟาร์มต้นแบบโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ เพื่อเป็นจุดสาธิต
การเรียนรูต้ามโมเดลการผลิตโคและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรและขยายผลไปยังเครือข่าย 

เป้าหมาย 
1. สร้างฟาร์มต้นแบบโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ จ านวน 100 ฟาร์ม 

(จังหวัดละ 5 ฟาร์ม) 
2. ขยายผลไปยังฟาร์มเครือข่าย ฟาร์มตัวอย่างละ 5 เครือข่าย (ในเวลา 6 เดือน) รวมฟาร์ม

เครือข่าย จ านวน 500 ฟาร์ม 

งบประมาณ 
สนับสนุนจากโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร   ตามพระราชด าริ  ประกอบด้วยค่า

ก่อสร้างฟาร์มต้นแบบโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ พร้อมอุปกรณ์  จ านวน 
100  ฟาร์มๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท  และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการออกเงิน
สมทบรายละ 25,000 บาท 

 พื้นท่ีเป้าหมาย 
 จังหวัดในพื้นที่ฝนตกชุกและในเขตชลประทาน จ านวน 24 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี 
ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง จันทบุรี ระยอง ตราด มหาสารคาม ร้อยเอ็ด พะเยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี พัทลุง ระนอง ตรัง ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา สตูล และสงขลา 

รายละเอียดกิจกรรม 
 1. สร้างฟาร์มต้นแบบโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ เพื่อเป็นจุด
เรียนรู้และสาธิตการเลี้ยงโคตามโมเดลการผลิตโคและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร จ านวน 100 ฟาร์ม 
ในพื้นที่ด าเนินการ 20 จังหวัด (จังหวัดละ 5 ฟาร์ม) 
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 2. เชิญปศุสัตว์จังหวัดที่เกี่ยวข้องหารือรายละเอียดโครงการเพื่อรับทราบแนวทางและพิจารณา 
คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 
 3. จังหวัดพื้นที่เป้าหมายพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรต้องได้รับ
การรับรองจากท้องถิ่น สถานที่ตั้งฟาร์มต้นแบบต้องมีการคมนาคมสะดวก มีแรงงานเพียงพอ และมี
ความสามารถในการเลี้ยงสัตว์  
 4. ธคก./คณะท างานฯ ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ชี้แจงท าความ
เข้าใจถึงแนวทางและเงื่อนไขการด าเนินโครงการให้เกษตรกรรับทราบ 
 5. สร้างฟาร์มต้นแบบการผลิตโคและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรตามแบบที่ก าหนด ประกอบด้วย 
แปลงหญ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1 ไร่  คอกโคขนาด 32 ตารางเมตร (บ่อแก๊สขนาดเล็ก 1 บ่อ หากเกษตรกรประสงค์
เพิ่มเติมเอง โดย ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ เป็นผู้ให้ค าแนะน า)  
 6. สนับสนุนโคของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ จ านวน 5 ตัวต่อฟาร์ม 
โดยท าสัญญายืมเพื่อการผลิตตามระเบียบของ ธคก. (แม่โคท้อง) 
 7. ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ให้ความรู้ด้านการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ และสนับสนุนท่อนพันธุ์ โดยเน้น
พันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 
 8. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เป็นจุดเรียนรู้ โดย
เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ตั้งแต่การจัดการแปลงหญ้า การเลี้ยงโคแบบยืนโรง และการใช้มูลโคท าแก๊ส
ชีวภาพใช้ปรุงอาหารในครัวเรือน รวมทั้งน าแก๊สมาใช้ประโยชน์ในการจัดการแปลงหญ้า  
 9. ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ให้บริการผสมเทียม  / ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์พิจารณา
สนับสนุนพ่อพันธุ์ 
 10. ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ 
 11. กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ เก็บข้อมูลและประเมินผลการด าเนินการ 
 12. ขยายผลไปยังฟาร์มเครือข่าย จ านวน 5 ฟาร์ม จากฟาร์มต้นแบบ 1 ฟาร์ม ในเวลา 6 เดือน 
 13. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ สนับสนุนแม่โคท้อง แก่ฟาร์มขยาย 
5 ตัว/ฟาร์ม โดยฟาร์มขยายจะต้องมีโรงเรือนที่ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับฟาร์มต้นแบบรองรับ (เกษตรกรสร้าง
โดยงบประมาณของตนเอง) และมีแปลงหญ้า 1 ไร่ (โดยกรมปศุสัตว์สนับสนุนท่อนพันธุ์)  

 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เป็นฟาร์มต้นแบบในการผลิตโคเนื้อ  และการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรของโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
 2. เพิ่มรูปแบบทางเลือกในการให้บริการของ ธคก. แก่เกษตรกร 
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2.  โครงการประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเน้ือ ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือ      
    เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ธคก.  

สืบเนื่องจากพระราชด าริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงแสดงความ
ห่วงใยปัญหาป่าถูกบุกรุกท าลาย ระหว่างการเสด็จทรงงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่  26 กุมภาพันธ์ 
– 2   มีนาคม  2552   และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2558 รับทราบแนวทางการ
จัดการป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) จังหวัดน่านได้ก าหนดโยบายหลัก  2  ปี 4 ขับเคลื่อน    
ด้านการบูรณาการท างาน 20 กระทรวงและทุกภาคส่วนในจังหวัด ในมิติป่าและน้ าเพื่อร่วมกันวางแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาสภาพป่าต้นน้ าเสื่อมโทรม โดยให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ที่  5  เรื่องการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีปัญหาที่ท ากิน 
การสร้างอาชีพใหม่และการพัฒนาหรือปรับปรุงอาชีพเดิมในสิ่งแวดล้อมที่ก าลังได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง  และตามกลไกประชารัฐของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีได้ขยาย
ความให้เห็นเป็นที่ชัดเจนว่า เป็นการร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ สร้างพลังในการท าความดีให้ประเทศชาติ 
ไม่ใช่เพื่อตนเอง หรือข้าราชการ แต่ท าเพื่อประชาชนทุกคน ถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกับประชาชน 
ในการแก้ไขปัญหา ท าเพื่อประเทศชาติและประชาชน   ประเทศไทยก าลังเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาความยากจน ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่
สมดุล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ
การค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว  ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร  อุตสาหกรรมอยา่ง
ยั่งยืน  

จากรายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน ปี  2558  ระบุว่า จ านวนโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดน่าน 
จ านวน  33,419  ตัว ปริมาณโคและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง มีการน าเข้าโคมีชีวิตและ
ซากโคจากต่างจังหวัดคิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท/ปี (ข้อมูลจากด่านกักสัตว์น่าน) เกษตรกรที่ประกอบ
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อมีน้อยเนื่องจากต้องใช้เงินทุนสูง และยังประสบปัญหาพื้นที่เลี้ ยงสัตว์ลดลงเนื่องจาก
การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยางพารา จึงท าให้จังหวัดน่านผลิตสัตว์ได้
ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัด จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาการผลิตโคเนื้อเพื่อ
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเน้ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารในจังหวัดน่าน 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน   จึงได้จัดท าโครงการประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยง
โคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ โดยขอรับการสนับสนุนพันธุ์
โคจากโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ ให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตราย
ละ 5  ตัว เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการท าการเกษตรด้านอื่น โดยเกษตรกร
ต้องสร้างโรงเรือนและปลูกพืชอาหารสัตว์ ลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดรายละไม่น้อยกว่า 5 ไร่ (รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ธคก. ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 เมษายน 2559) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ   
   1.  เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตโคเน้ือให้เพียงพอต่อการบริโภค 

2.  เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเน้ือ สร้างรายไดแ้ก่เกษตรกรอยา่งยั่งยืน 
3.  ลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก้ไขปัญหาป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ปี  พ.ศ. 2559 – 2563  แบ่งเป็น 2 ช่วง  ได้แก่ 
ช่วงที่ 1 : เริ่มต้นปีงบประมาณ  2559 - 2561 
ช่วงที่ 2 : เริ่มต้นปีงบประมาณ  2560 - 2563 
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สถานที่ด าเนินโครงการ  
ด าเนินการในพื้นที่  8  อ าเภอ  ของจังหวัดน่าน  ได้แก่  อ าเภอเวียงสา, อ าเภอนาน้อย, อ าเภอบ้าน

หลวง,อ าเภอภูเพียง, อ าเภอปัว, อ าเภอแม่จริม,  อ าเภอทุ่งช้าง  และอ าเภอสันติสุข  

แนวทางการด าเนินงาน 
  1.  จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค  20  กลุ่ม ใน 8 อ าเภอที่มีความเหมาะสมส าหรับการเลี้ยงโคเน้ือ 
  2.  ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตโคเน้ือแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร  จ านวน  200  ราย 
  3.  เกษตรกรก่อสร้างโรงเรือน ปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ของตนเองรายละไม่น้อยกว่า 5 ไร่ 
  4.  สนับสนุนโคเนื้อเพศเมียให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต รายละ 5 ตัว ตามระเบียบกรมปศุสัตว์   
    ว่าด้วยการด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ พ.ศ. 2556  
  5.  ติดตามการด าเนินโครงการและให้ค าแนะน ากลุ่มเกษตรกร  จ านวน  20/60 กลุ่ม/ครั้ง 

งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนพันธุ์โค  จากโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ   
กรมปศุสัตว์  จ านวน  1,000  ตัว 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 
  2. ปริมาณสัตว์ในพื้นที่เพิ่มข้ึนและมีสุขภาพแข็งแรง  
  3. ลดพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)  
  4. ลดต้นทุนภาคเกษตรโดยใช้มูลสัตว์ทดแทนปุ๋ยเคมี 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการ ธคก.  
(เพื่อลดพื้นที่บุกรุกป่าเพือ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)) 

 
3.  โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเน้ือ  ภายใต้โครงการธนาคาร  
     โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนาแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural 
Map for Adaptive Management) หรือ Agri-Map ซึ่งรวบรวมข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ของทุกหน่วยงานไวใ้น
ที่เดียวกัน ประกอบด้วยข้อมูลหลักด้านการเกษตร เช่น น้ า ดิน พืช ประมง การตลาด โลจิสติกส์ และข้อมูลอื่นๆ 
เช่น ขอบเขตการปกครอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประชากร ทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือที่
สามารถใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรไทยได้อย่างต่อเนื่อง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร 
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  ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่         
Agri-Map เพื่อส่งเสริมอาชีพอื่นๆที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ดังนั้น กรมปศุสัตว์ร่วมกับโครงการธนาคารโค-กระบือ  
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ จัดท าโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการ ธคก. ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 มิถุนายน 2559) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) 
2. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเน้ือให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี (เริ่มด าเนินการปี 2559  สิ้นสุดโครงการตามสัญญายืมแม่โคเนื้อของโครงการ ธคก.) 

เป้าหมายกิจกรรม 
   1. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร   12  กลุ่ม   เกษตรกร  120  ราย 

 2. จัดหาแม่โคเนื้อ (รายละไม่เกิน 5 แม่)  จ านวน  120  ราย  แม่โคเน้ือ  600 ตัว    
3. ปลูกพืชอาหารสตัว์ทดแทนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม (รายละไม่ต่ ากว่า 5 ไร่)  รวม  600 ไร ่
4. เกษตรกรจดัท าโรงเรอืนพร้อมลานปล่อย   จ านวน  120 ราย 
5. ส่งเสริมสุขภาพโคเน้ือ  6,900 ตัว 
6. ผสมเทียมโคเน้ือ  600 ครั้ง 
7. จัดท าเครื่องหมายประจ าตัวสตัว ์(ไมโครซิพ)  โคเน้ือ  1,810 ตัว  
8. การขยายผลสู่เกษตรกรรายใหม ่ จ านวน  156  ราย/โคเนื้อ  780 ตัว 

พื้นท่ีด าเนินการ   ด าเนินการในพื้นที่  8  จังหวดั  ได้แก่   
1.  จังหวัดเชียงราย   จ านวน   20   ราย 5. จังหวัดมุกดาหาร  จ านวน  20  ราย 
2.  จังหวัดพะเยา  จ านวน    20   ราย 6. จังหวัดสรุาษฎร์ธานี จ านวน  20  ราย 
3.  จังหวัดนครราชสีมา จ านวน    10   ราย 7. จังหวัดพัทลุง  จ านวน  10  ราย 
4.  จังหวัดอุดรธานี จ านวน    10   ราย   8. จังหวัดนครศรธีรรมราช  จ านวน  10  ราย 

การด าเนินงาน 
1. บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารและคณะท างานขับเคลื่อนโครงการ 

1.1 ระดับกรมปศุสัตว์ 
- คณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ (ธคก.) 
- คณะกรรมการโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์  

1.2 ระดับจังหวัด 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
- คณะท างานขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม  เพื่อส่งเสริม   

การปศุสัตว์ 
2. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับ single command ก าหนดพื้นที่เป้าหมายและคัดเลือก
เกษตรกร ตามคุณสมบัติที่กรมปศุสัตว์ก าหนดโดยเป็นเกษตรกรปลูกพชืในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) 
ตามแผนที่ Agri-Map โดยใช้กลไกของศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
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3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของเกษตรกร 
3.1 คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

1)  เป็นเกษตรกรปลูกพืชในพื้นที่ S3,N (เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์) โดยเกษตรกรจะต้อง
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืช  จ านวน  5  ไร่ มาปลูกพืชอาหารสัตว์ เช่น พืชตระกูลหญ้า พืชตระกูลถั่ว ฯลฯ 
และสามารถบริหารจัดการพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคเน้ือเพียงพอตลอดระยะเวลา 5 ปี 

2)  เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (วสิาหกจิชุมชน/กลุ่ม
เกษตรกรนติิบุคคล/สหกรณ์) 

3)  ไม่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการอนรุักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ (ตามแผนปรับโครงสร้าง
การผลติ และความมั่นคงทางอาหารดา้นปศุสัตว์) 

4)  ไม่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 
5)  ไม่เคยปฏิบัตผิิดเง่ือนไขของโครงการธนาคารธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตาม

พระราชด าร ิ 
3.2  เกษตรกรมีความพร้อมในการจัดเตรียมโรงเรือน พร้อมลานปล่อยอย่างเหมาะสม และมี

ภูมิล าเนาที่สามารถดูแลฟาร์มโคเนื้อของตนเองได้ตลอดเวลา 
3.3  เกษตรกรจะต้องเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต (Intensive Farm) 
3.4  เกษตรกรจะต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการฯ 
3.5 เกษตรกรต้องส่งลูกโคเนื้อเพศเมีย 5 ตัวแรกของฝูง (ธคก.) อายุ 18 เดือน คืนให้โครงการ ธคก. 

เพื่อขยายผลโครงการฯ ให้เกษตรกรรายต่อไป 

4. การจัดหาแม่โคเนื้อ 
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าร ิ (ธคก.) สนับสนุนแม่โคเนื้อตั้งท้องหรือลูกตดิ ตาม

คุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนด รายละ 5 แม่  โดย ธคก. จะโอนงบประมาณให้จังหวัดจดัซื้อแม่โคเนื้อตั้งท้อง
หรือลูกติดเพศเมีย  

5. การจัดท าทะเบียนโคเน้ือด้วยไมโครชิพ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับกองสารวัตรและกักกัน ด าเนินการฝังไมโครชิพ และจัดท าทะเบียน 
6. การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อแบบ

ประณีตแก่เกษตรกรเป้าหมาย 

7. การสนับสนุนท่อนพันธุ์/เมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จัดเตรียมและสนับสนุนท่อนพันธุ์/เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 

8. การดูแลสุขภาพโคเน้ือ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ให้บริการดูแลสุขภาพโคเนื้อ 

รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

9. การให้บริการผสมพันธุ์โคเนื้อ 
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพให้บริการผสมเทียม และ/หรือ ศูนย์วิจัยและบ ารุง

พันธุ์สัตว์สนับสนุนพ่อพันธุ์โคเน้ือ 
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10. การใช้ประโยชน์มูลโคเน้ือ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน และ

หน่วยงานกรมพลังงานทดแทน สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากมูลโคเนื้อ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

11. การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการท า

บัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม 

12. การขยายผลโครงการ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดสรรลูกโคเนื้อเพศเมีย  อายุ 18 เดือน ที่เกษตรกรคืนให้กับ ธคก.  

สนับสนุนเกษตรกรรายต่อไป รายละไม่เกิน 5 แม่ตามคุณสมบัติเดิม โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
12.1 คณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ คัดเลือกเกษตรกรผู้ร่วมโครงการฯ รายใหม่ โดยจะต้อง

ยินยอมปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) เพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนรายละ 5 ไร่ พร้อมจัดท าบัญชี
รายชื่อเรียงล าดับก่อน-หลัง และแจ้งให้คณะท างานขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไ ม่
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์ทราบ 

12.2 คณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ จัดท าบัญชีสัตว์ธนาคารฯ และลูกที่เกิด โดยระบุเพศ 
วันเดือนปีเกิดให้ชัดเจน 

12.3 คณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ ตรวจสอบลูกเพศเมียตัวแรกของสมาชิกกลุ่มทุกรายที่
อายุครบ 18 เดือน หากรวมแล้วได้เท่ากับ 5 ตัวหรือมากกว่า ให้มอบแก่เกษตรกรรายใหม่รายละ 5 
ตัว ตามบัญชีรายชื่อในข้อ 12.1 พร้อมจัดท าทะเบียนคุมและแจ้งปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการจัดท า
สัญญาตามระเบียบธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริต่อไป 

12.4 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงาน กรณีส่งมอบลูกเพศเมียอายุ 18 
เดือน ให้ผู้ร่วมโครงการรายใหม่ให้กรมปศุสัตว์ทราบทุกครั้ง  

13. การติดตามประเมินผลโครงการ 
คณะท างานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลเป็นประจ าทุกเดือน   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลผลิต(Output) 

1.1  ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมได้ จ านวน 600 ไร่ 
1.2  สร้างอาชีพการเลี้ยงโคเน้ืออย่างยั่งยืนแก่เกษตรกร จ านวน 120 ราย 
1.3  ผลิตลูกโคเนื้อเข้าสู่ระบบการผลิตโคเน้ือของประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ตัว เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

2. ผลลัพธ์ (Outcome) 
2.1 สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ทั้งรายได้จากการจ าหน่ายมูลโคเนื้อและผลผลิตลูกโคเนื้อ 

ซึ่งผลตอบแทนที่ได้มีความคุ้มค่าและจูงใจให้เกษตรกรเลี้ยงโคเน้ือเป็นอาชีพผสมผสานกับอาชีพเกษตรกรรมอื่นๆ 
2.2 สร้างความสมดุล การใช้ทรัพยากรในการผลิตอาหาร โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโคเนื้อ          

เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพดิน  
2.2 สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และแก้ไขปัญหาขาดแคลนโคเนื้อ สู่ห่วงโซ่การผลิตโคเน้ือ

ของประเทศ 
2.3 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดของพื้นที่ไล่ต้อน และสถานการณ์

แรงงานของประเทศ  
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2.4 สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ และธุรกิจสหกรณ์โคเนื้อ 
ให้เชื่อมโยงมูลค่าตลอดห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) โคเนื้อทั้งระบบ 

3. ผลกระทบ (Impact) 
3.1 เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร 
3.2 เพิ่มผลผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ (ปุ๋ยอินทรีย์) ใช้ในกระบวนการผลติระบบเกษตรอนิทรีย์ เป็นการลด

ต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลติ และสรา้งมูลค่าเพิ่มในรูปแบบผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ 
3.3 เกิดอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสาน โดยไม่ต้องพึ่งพาเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว 
3.4 มีการพัฒนาการเลี้ยงโคเน้ืออย่างยั่งยืนและเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

4. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ  
    ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

หลักการและเหตุผล 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนาแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural 

Map for Adaptive Management) หรือ Agri-Map ซึ่งรวบรวมข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ของทุกหน่วยงานไว้ใน                 
ที่เดียวกัน ประกอบด้วยข้อมูลหลักด้านการเกษตร เช่น น้ า ดิน พืช ประมง การตลาด โลจิสติกส์ และข้อมูลอื่นๆ 
เช่น ขอบเขตการปกครอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประชากร ทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือ           
ที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรไทยได้อย่างต่อเนื่อง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร 

 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map 
เพื่อส่งเสริมอาชีพอื่นๆที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ดังนั้น กรมปศุสัตว์ร่วมกับโครงการธนาคารโค -กระบือ              
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ จัดท าโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ 
ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการ ธคก. ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 มิถุนายน 2559) 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) 
2.  เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย 
1.  เกษตรกรจ านวน 280 ราย (28 กลุ่ม) เลี้ยงกระบือรายละไม่ต่ ากว่า 5 แม่ จ านวน 1,400 ตัว 
2.  เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เพื่อปลูกพืชอาหารสตัว์ทดแทน รายละ 5 ไร่ 

จ านวน 1,400 ไร่ 

พื้นท่ีด าเนินการ  ด าเนินการในพื้นที่ 7 จังหวัด 
1.  จังหวัดนครราชสีมา   จ านวน   40  ราย  ปรับเปลี่ยนพื้นที่   200  ไร่ 
2.  จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน   40  ราย  ปรับเปลี่ยนพื้นที่   200  ไร่ 
3.  จังหวัดสุรินทร์  จ านวน   40  ราย  ปรับเปลี่ยนพื้นที่   200  ไร่ 
4.  จังหวดัอุบลราชธาน ี จ านวน   40   ราย ปรับเปลี่ยนพื้นที่    200  ไร ่

 5.  จังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน   40  ราย ปรับเปลี่ยนพื้นที่   200  ไร่ 
6.  จังหวัดบุรีรัมย์  จ านวน    40  ราย  ปรับเปลี่ยนพื้นที่   200  ไร่ 
7.  จังหวดัอุทัยธานี  จ านวน    40   ราย  ปรับเปลี่ยนพื้นที่   200  ไร ่
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การด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการบริหารและคณะท างานขับเคลื่อนโครงการ 

1.1 ระดับกรมปศุสัตว์ 
- คณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ (ธคก.) 
- คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม     

การเลี้ยงกระบือ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ) 
1.2 ระดับจังหวัด 

- คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
- คณะท างานขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริม   

การเลี้ยงกระบือ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ) 

2. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับ single command ก าหนดพื้นที่ เป้าหมายและคัดเลือก

เกษตรกร ตามคุณสมบัติที่กรมปศุสัตว์ก าหนดโดยเป็นเกษตรกรปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N)  ตาม
แผนที่ Agri-Map โดยใช้กลไกของศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของเกษตรกร 
3.1 คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

1) เป็นเกษตรกรปลูกพืชในพื้นที่ S3,N (ไม่เป็นเขตป่าสงวน หรือพื้นที่สาธารณะ)  โดย
เกษตรกรจะต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่จ านวน 5 ไร่ มาปลูกพืชอาหารสัตว์ เช่น พืชตระกูลหญ้า พืชตระกูลถั่ว ฯลฯ 
และสามารถบริหารจัดการพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือ เพียงพอตลอดระยะเวลา 5 ปี 

2) เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (วิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม
เกษตรกรนิติบุคคล/สหกรณ์) 

3) ไม่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ (ตามแผนปรับโครงสร้าง
การผลิต และความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์) 

4) ไม่เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขของโครงการธนาคารธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตาม
พระราชด าริ 

3.2  เกษตรกรมีความพร้อมในการจัดเตรียมโรงเรือนพร้อมลานปล่อยอย่างเหมาะสม และมี
ภูมิล าเนาที่สามารถดูแลฟาร์มกระบือของตนเองได้ตลอดเวลา 

3.3  เกษตรกรจะต้องเลี้ยงกระบือแบบประณีต (Intensive Farm) 
3.4  เกษตรกรจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการฯ 
3.5  เกษตรกรต้องส่งลูกกระบือเพศเมีย 5 ตัวแรกของฝูง (ธคก.) อายุ 18 เดือน คืนให้โครงการ 

ธคก. เพื่อขยายผลโครงการฯ ให้เกษตรกรรายต่อไป 

4. การจัดหาแม่กระบือ 
    ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ (ธคก.) สนับสนุนแม่กระบือตั้งท้องหรือลูกตดิ 

ตามคุณลักษณะเฉพาะทีก่ าหนด รายละ 5 แม ่

5. การจัดท าทะเบียนกระบือด้วยไมโครชิพ 
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดร่วมกับกองสารวตัรและกักกัน ด าเนินการฝังไมโครชิพและจดัท าทะเบียน 
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6. การถา่ยทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร 
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัด ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงกระบือ

แบบประณีตแก่เกษตรกรเป้าหมาย 

7. การสนับสนุนท่อนพันธุ์/เมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จดัเตรียมและสนับสนุนท่อนพันธุ์/เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 

8. การดูแลสุขภาพกระบือ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดให้บริการดูแลสุขภาพกระบือ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

9. การให้บริการผสมพนัธ์ุกระบือ 
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพให้บริการผสมเทียม และ/หรือ ศูนย์วิจัยและบ ารุง

พันธุ์สัตว์สนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือ 

10. การใช้ประโยชน์มูลกระบือ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน 

และหน่วยงานกรมพลังงานทดแทน สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากมูลกระบือ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
11.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับกรมปศุสัตว์ ติดตามความก้าวหน้าและรายงาน

ผลอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
11.2 คณะท างานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผล     

เป็นประจ าทุกเดือน   

ระยะเวลาด าเนินการ 
5  ปี  (เริ่มด าเนินการปี 2559 สิ้นสุดโครงการตามสัญญายืมแม่กระบือของโครงการ ธคก.) 

งบประมาณ   รวมทั้งสิน้ภายในวงเงิน  82.236  ล้านบาท 
1. งบโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  

1.1  ค่าแม่กระบือตั้งท้อง หรือลูกติด จ านวน 1,400 ตัว  ๆละ 50,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 70 ล้านบาท  
1.2  งบประมาณประจ าปีของกรมปศุสัตว์  รายละ 3,700 บาท เป็นเงิน 1.036 ล้านบาท 
1.3  เกษตรกรสมทบ รายละ 40,000 บาท จ านวน 280 ราย เป็นเงิน 11.20 ล้านบาท 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลผลิต (Output) 
1.1  ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมได้ จ านวน 1,400 ไร่ 
1.2  สร้างอาชีพการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืนแก่เกษตรกร จ านวน 280 ราย 
1.3  ผลิตลูกกระบือเข้าสู่ระบบการผลิตของประเทศไม่ต่ ากว่า 5,600 ตัว เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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2. ผลลัพธ์ (Outcome) 
2.1 สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ทั้งรายได้จากการจ าหน่ายมูลกระบือและผลผลิตลูก

กระบือ ซึ่งผลตอบแทนที่ได้มีความคุ้มค่าและจูงใจให้เกษตรกรเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพผสมผสานกับอาชีพ
เกษตรกรรมอื่นๆ 

2.2 สร้างความสมดุล การใช้ทรัพยากรในการผลิตอาหาร โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลกระบือ              
เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพดิน 

2.3  สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และแก้ไขปัญหาขาดแคลนกระบือ สู่ห่วงโซ่การผลิต
กระบือของประเทศ 

2.4 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงกระบือให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดของพื้นที่ไล่ต้อน และสถานการณ์
แรงงานของประเทศ  

2.5 สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือ และธุรกิจสหกรณ์
กระบือ ให้เชื่อมโยงมูลค่าตลอดห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) กระบือทั้งระบบ 

3. ผลกระทบ (Impact) 
3.1  เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร 
3.2  เพิ่มผลผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ (ปุ๋ยอินทรีย์) ใช้ในกระบวนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ เป็นการลด

ต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ 
3.3  เกิดอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสาน โดยไม่ต้องพึ่งพาเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว 
3.4  มีการอนุรักษ์กระบืออย่างยั่งยืนและเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
1.  กระบือที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นกระบือตั้งท้องหรือลูกติด 
2.  เกษตรกรผู้ร่วมโครงการต้องมีแหล่งน้ า ที่สามารถบริหารจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ ให้มี

ผลผลิตเพียงพอตลอดปี และมีการส ารองอาหารไว้ใช้ในฤดูแล้ง เช่น มันหมักยีสต์ กระถินหมัก หญ้าหมัก 
และอื่นๆ เป็นต้น 

3.  เกษตรกรต้องเลี้ยงกระบือในระบบ Intensive Farm 
4.  ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาโดยทันที 

 
 
5. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค กระบือ รูปแบบ “คนรวมกลุ่ม วัว-ควาย รวมคอก” 
   ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

เหตุผลและความจ าเป็น 
  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จ านวนโคเนื้อและกระบือมีปริมาณลดลง เนื่องจากผู้เลี้ยงลดลง จากปัญหา
การน าพื้นที่เลี้ยงส่วนตัวที่น าไปปลูกพืชเศรษฐกิจ พื้นที่สาธารณประโยชน์ส าหรับการเลี้ยงสัตว์ถูกบุกรุก 
การขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยงดู ฯลฯ ท าให้ผลผลิตโคเนื้อ กระบือ ในประเทศไม่เพียงพอกับความ
ต้องการบริโภค ประกอบกับการเพิ่มจ านวนผู้เลี้ยงและเพิ่มจ านวนประชากรโค กระบือ ยังมีข้อจ ากัดหลาย
ด้านเช่น ต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงเพื่อเป็นค่าแม่พันธุ์ ค่าจัดท าคอกโรงเรือน ค่าปลูกพืชอาหารสัตว์ และ
ยังมีระยะเวลาคืนทุน  ที่ค่อนข้างนาน ส าหรับโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
เป็นพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแนวทางให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้ด าเนินการมาตัง้แต่ 
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ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา ถือเป็นโครงการหน่ึงที่ช่วยเติมโค กระบือกลับเข้าไปในระบบ โดยเกษตรกรไม่ต้อง
ลงทุนค่าแม่พันธุ์ ซึ่งผลการด าเนิน ที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับมอบกรรมสิทธิ์โค กระบือ เป็นของตัวเองแล้ว
จ านวนมาก การด าเนินโครงการ ส่วนใหญ่ใช้ระเบียบของโครงการฯ คือสนับสนุนพันธุ์โค กระบือ ให้
เกษตรกรผู้ยากจนยืมเพื่อการผลิตรายละ  1  ตัว โดยแยกเลี้ยงแต่ละครอบครัว ซึ่งมีปัญหาในการติดตาม
และบริหารจัดการค่อนข้างมาก รวมทั้งมีค าถามเรื่องความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจบ่อยข้ึน 

ดังนั้น  กรมปศุสัตว์พิจารณาถึงความพร้อมในด้านทรัพยากรคือพันธุ์โค กระบือ ตามโครงการฯ ที่มี
ผู้บริจาคเดือนละหลายร้อยตัว ที่สามารถน ามาใช้ในการด าเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในเรื่อง
ธนาคารสินค้าเกษตร การท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยด าเนินการให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจน ก าหนด
เป้าหมายพื้นที่เฉพาะ เช่น พื้นที่แล้งซ้ าซาก พื้นที่นอกเขตชลประทาน พื้นที่ สปก. พื้นที่ความยากจน หรือ
พื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดน เป็นต้น จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค กระบือ รูปแบบ “คน
รวมกลุ่ม วัว-ควาย รวมคอก” ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ให้เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนพันธุ์โค กระบือ ตามโครงการฯ โดยด าเนินการในรูปกลุ่ม มีการจัดตั้งองค์กร
และกฎระเบียบของกลุ่ม ปรับระบบการเลี้ยงเป็นแบบคอกรวม จัดท าแปลงหญ้ารวมหรือแปลงหญ้าส่วนตัว
ที่น ามามาใช้ในการเลี้ยงโค-กระบือ ร่วมกัน ภายใต้เงื่อนไขและระเบียบของธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชด าริ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถก าหนดแผนการผลิตลูกโค-กระบือให้มี
คุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด ภาครัฐสามารถให้บริการพื้นฐานที่จ าเป็นต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว 
รวมทั้งลดภาระการเลี้ยงดูโคของเกษตรกรจากรูปแบบเดิม และสนับสนุนการแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่ตามนโยบาย
ของรัฐบาล (รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ธคก. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560) 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

2. เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ  อย่าง
เป็นรูปธรรม 
เป้าหมาย 
 1. เป้าหมาย รวม 150 กลุ่มๆ ละ 30–50 ราย 
  2. ด าเนินการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1-9 โดยปศุสัตว์เขตเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายให้ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดโดยพิจารณาพื้นที่ตามข้อ 3 เป็นหลัก 
 3. เป้าหมายพื้นที่ คือ พื้นที่แล้งซ้ าซาก พื้นที่นอกเขตชลประทาน พื้นที่ สปก. พื้นที่ความยากจน 
พื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดน หรือพื้นที่อื่นๆ ที่เป็นการแก้ปัญหาตามนโยบายของรัฐ ฯลฯ 

ระยะเวลาด าเนินการ   
ภายในระยะเวลา  5  ปี นับตั้งแต่ ปี  2560 เป็นต้นไป 

วิธีการด าเนินงาน 
  1. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จดัท าคู่มือการปฏิบัติงาน  

2. ปศุสัตว์เขตพิจารณาจดัสรรเป้าหมายให้ส านกังานปศุสัตว์จังหวดัที่มีพื้นที่ตามทีก่ าหนดในเป้าหมาย 
3. ปศุสัตว์จังหวัดรับสมคัรเกษตรกรโดยยื่นแบบแสดงความจ านง เสนอผ่านข้ันตอนตามปกติของ 

ธคก. โดยให้เสนอเป็นกลุ่มฯ  30-50  ราย 
4. ปศุสัตว์เขตพิจารณาตรวจสอบเอกสาร และรายงานการขอรับการสนับสนุนพันธุ์โค กระบือ ให้

กรมปศุสัตว์ทราบ 
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5. เกษตรกรรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตามกฎหมาย หรือสหกรณ์
เลี้ยงสัตว์ โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และก าหนดระเบียบการบริหารกลุ่ม เพื่อวางแผนพัฒนาเป็น
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ตามศักยภาพและความพร้อมของกลุ่ม 

6. สมาชิกผู้ร่วมโครงการร่วมกันจัดหาพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นแปลงรวม หรือแยกกัน
ปลูกแล้วน ามาเลี้ยงสัตว์ร่วมกัน โดยมีสัดส่วนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 1 ไร่ ต่อจ านวนโค กระบือ 1 ตัว 

7. สมาชิกผู้ร่วมโครงการ ต้องร่วมกันสร้างคอกโรงเรือนตามแบบแปลนที่ก าหนด หรือตามแบบที่
เหมาะสมให้มีพื้นที่เพียงพอ มีที่ให้น้ า ให้อาหาร มีรั้วรอบขอบชิด และมีลานปล่อยส าหรับโค กระบือเดิน
ออกก าลัง 

8. กรมปศุสัตว์โดย กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ จัดสรรและส่งมอบโค กระบือ ตาม
เป้าหมาย และให้ปศุสัตว์จังหวัดจัดท าสัญญายืมโค-กระบือ เพื่อการผลิต ตามหลักเกณฑ์ของ ธคก.   

9. กลุ่มเกษตรกรต้องน าโค กระบือ ทั้งหมดมาเลี้ยงรวมกันในคอกรวม และคืนลูกโค-กระบือ เพศเมีย 
อายุ 18 เดือน ให้กับโครงการ ธคก. ตามจ านวนแม่โค กระบือที่ยืม เพื่อขยายผลให้กับกลุ่มเกษตรกรอื่นต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่เกษตรกรตามโครงการ เมื่อ ธคก.ได้รับมอบลูกสัตว์เพศเมีย 
อายุ  18  เดือน คืนจ านวนเท่าใด ให้ท าการมอบกรรมสิทธิ์ในแม่โค-กระบือ ตัวนั้น ให้กับกลุ่มจ านวนเท่ากันด้วย 

10. กลุ่มฯ ด าเนินการจัดท าทะเบียนควบคุมโค-กระบือทุกตัว 
11. กลุ่มฯ บริหารจัดการฝูงโค-กระบือ โดยก าหนดแผนการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

โดยต้องมีอาสาปศุสัตว์ประจ ากลุ่มเป็นพี่เลี้ยง 
11.1  แผนการผลิตพันธุ์โค-กระบือ ตามตลาดต้องการ 
11.2  แผนการจัดการอาหารคุณภาพส าหรับโค-กระบือ 
11.3  แผนการจัดการป้องกันโรค 
11.4  แผนการจัดการด้านตลาด 
11.5  แผนการบริหารจัดการมูลโค-กระบือ เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

12. กลุ่มบริหารจัดการระบบบัญชีของกลุ่มให้เป็นปัจจุบัน 
13. ก าหนดให้มีอาสาปศุสัตว์เป็นพี่เลี้ยงการด าเนินงานของกลุ่ม และหากต้องการขอรับการ

สนับสนุนเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าเขตด าเนินการประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง 
14. ให้ปศุสัตว์เขตก ากับ ติดตาม รายงานผลเป็นประจ าทุกเดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม

พระราชด าริ โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการระยะเวลา 5 ปี กลุ่มเกษตรกรสามารถคืนโค กระบือเพศเมียครบตาม
จ านวนแม่พันธุ์ที่ยืมไป และขยายผลสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นต่อไปได้ 

2. สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ อย่างเป็น
รูปธรรม กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเป็น
อาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน 

3. กลุ่มเกษตรกรคงเหลือแม่พันธุ์ และมีลูกโค-กระบือเป็นของกลุ่มฯ เพศเมียเพื่อใช้เป็นฐานแม่
พันธุ์ของกลุ่มในการผลิตลูกเพศผู้จ าหน่ายเป็นโคต้นน้ า หรือเข้าสู่ระบบการเลี้ยงขุนเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง
และยั่งยืนต่อไป 

4. เกิดระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแข่งขันการผลิตสินค้าปศุสัตว์กับต่างประเทศ 
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6.  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเน้ือแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน   
     ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

หลักการและเหตุผล 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดน อยู่ทางภาคเหนือตอนบน มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 

ของประเทศ (7,987,808.27 ไร่) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 86.55 มีพื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 3.83 (306,517 ไร่) ซึ่งทุกอ าเภอมีเขตแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็น
จังหวัดที่มีความยากจนเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เน่ืองจากมีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. 2,080 ครัวเรือน (คิด
เป็นร้อยละ 39.21 ของประชากร : กรมพัฒนาชุมชน, 2560) และมีจ านวนผู้ขึ้นทะเบียนรับบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ 75,698 คน (คิดเป็น    ร้อยละ 27.12 ของประชากร; ส านักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2560) 
เนื่องจากประชาชนมีรายได้ต่ า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขา
สูงสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดด้านพื้นที่ และการเดินทาง  ท าให้การท าการเกษตรในจังหวัดมีต้นทุนสูง
กว่าในพื้นที่อื่น  

 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจ
ราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีข้อสั่งการให้กรมปศุสัตว์และส่วนราชการอื่นๆ แก้ไขปัญหาความ
ยากจน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้  ลดรายจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถพึ่งพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป 

 จากข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งมีปริมาณโคเน้ือ 74,213 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยง 3,254 ราย ปัจจุบันมีการเลี้ยง
โคเน้ือ 44,407 ตัว เกษตรกร 1,873 ราย คิดเป็นมูลค่าโคเน้ือมีชีวิตที่ลดลง 745.15 ล้านบาท แต่การบริโภค
โคเนื้อยังมีเท่าเดิม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะมีประชากรเพิ่มขึ้น มีการน าเข้าโคเนื้อจากสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา จ านวน 24,854 ตัว (ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน, 2560) คิดเป็นมูลค่า 497.08 ล้านบาท/ปี 
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อลดลง เนื่องจากต้องใช้เงินทุนสูงขึ้น และยังคงประสบปัญหา
พื้นที่เลี้ยงลดลงจากการบุกรุกป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง กระเทียม เป็นต้น 
จึงท าให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนผลิตโคเน้ือไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด  

 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท าโครงการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก้จน
เพื่อคนแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ กรมปศุสัตว์ เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้น้อมน าหลักการ
บริหารงานของโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ เป็นแนวทางการด าเนินงาน 
โดยจัดหาโคให้เกษตรกรไปเลี้ยงเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และลดความเหลื่อมล้ าทาง
รายได้ของเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ 
2.  เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเน้ือให้มั่นคง และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน 
3.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
4.  เพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ และส่งออก 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ และผลกระทบโครงการ 

1. เป้าหมายโครงการ 
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนและได้รับสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ /หรือ

เกษตรกร ผู้ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. กับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยจัดตั้งกลุ่ม จ านวน 10 กลุม่ 
รวมเกษตรกรจ านวน 110 ราย ขอรับการสนับสนุนแม่พันธุ์โค - กระบือ   จากโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ กรมปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ตามกฎเกณฑ์เงื่อนไข รายละ 
5 ตัว แยกเป็น โค 500 ตัว ราคาตัวละ 17,000 บาท เป็นเงิน 8,500,000 บาท และกระบือ 50 ตัว ราคาตวั
ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 1,250,000 บาท  ทั้งสิ้น 550 ตัว  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,750,000 บาท (เก้าล้าน
เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

2. ตัวชี้วัด 
2.1  ร้อยละ 80 ของเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคและกระบือได้อย่างยั่งยืน 
2.2  เกษตรกรคืนลูกโค - กระบือได้ ไม่น้อยกว่า 550 ตัว 

3. ผลลัพธ ์
3.1  มิติด้านเศรษฐกิจ 

3.1.1  เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 
3.1.2  ปริมาณสัตว์ในพื้นที่เพิ่มข้ึนและมีสุขภาพแข็งแรง 

3.2  มิติด้านความมั่นคง 
 3.2.1 เกิดความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่จังหวัด 

3.3  มิติด้านสังคม 
3.3.1  แก้ไขปัญหาความยากจน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ 
3.3.2  สร้างอาชีพที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตสัตว์ 

3.4 ผลกระทบ  
3.4.1 ประชาชนมีแหล่งอาหารโปรตีนจากเนื้อโคที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการบริโภค 
3.4.2  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหาร 
3.4.3  ลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรโดยใช้มูลสัตว์ทดแทนปุ๋ยเคมี 

พื้นท่ีด าเนินการ 
 ด าเนินการในพื้นที่ 6 อ าเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

  
ระยะเวลาการด าเนินการ  

5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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การด าเนินงานตามขั้นตอน 
 1. การเตรียมการ/การวางแผน 

    ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก าหนดคุณสมบัติการด าเนินงาน ได้แก่  
1.1 เป็นเกษตรกรผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก้จนเพื่อคน

แม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
1.2 เป็นผู้มีรายได้น้อยที่ได้ขึ้นทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ  หรือเป็นผู้มีฐานะยากจนที่ได้

ขึ้นทะเบียนต่อส านักงานพัฒนาชุมชน หรือเป็นเกษตรกรทั่วไปที่มีความสนใจเลี้ยงโค 
1.3 เป็นเกษตรกร หรือมีประสบการณ์ในด้านการเลี้ยงโค - กระบือ อย่างน้อย 1 ปี 
1.4 มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างน้อย 1 ไร่ (ต่อราย) 
1.5 มีพื้นที่ส าหรับสร้างคอก ลานปล่อย หรือมีอยู่เดิมแล้ว 

เงื่อนไขโครงการ 
1. ด าเนินการตามระเบียบโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าร ิ 
2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่ปศุสัตว์อ าเภอในพืน้ที่ 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร และคณะท างานของโครงการ 

ระดับอ าเภอและระดับจงัหวัดฯ 
4. เกษตรกรคืนลูกสัตว์สัตว์ที่มีอายุครบ 18 เดือน จ านวน 5 ตัว เพื่อน าไปขยายผลให้เกษตรกร

รายใหม่ จ านวนรายละ 5 ตัว ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก้จนเพื่อคน
แม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ต่อไป 

5. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบกรรมสิทธิ์แก่เกษตรกรเมื่อคืนลูกสัตว์ที่มีอายุครบ 
18 เดือน ครบจ านวน 5 ตัว 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอส ารวจความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกร ตาม

แบบส ารวจโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือ 
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ   และเสนอรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2.2  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเสนอรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2.3  คณะกรรมการระดับจังหวัดฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ และลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อม 
ประเมินศักยภาพ และความเหมาะสมของกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ 

2.4  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการท าสัญญายืม
สัตว์ระหว่างส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเกษตรกร และมอบสัตว์จากโครงการธนาคารโค - 
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ แก่เกษตรกรรายละ 5 ตัว จ านวนโค 500 ตัว และกระบือ จ านวน 
50 ตัว รวมทั้งสิ้น 550 ตัว 

2.5  คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
พร้อมทั้งด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอส ารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร ตามแบบ

ส ารวจโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ กรมปศุสัตว์ และรวบรวมเสนอต่อปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3.2 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเสนอรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3.3 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอประเมินศักยภาพและ
ความเหมาะสมเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และจัดท าเอกสาร 

3.4  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการจัดท า
สัญญายืมสัตว์จากโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ระหว่างส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับเกษตรกร 

3.5  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  ร่วมด าเนินการรับคืน
ลูกสัตว์ที่มีอายุครบ 18 เดือน เพื่อน าไปขยายผลให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ตามโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ กรมปศุสัตว์ ต่อไป 

3.6 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนด าเนินการมอบกรรมสิทธิ์ (แม่โค พร้อมลูกโคตัวที่ 2 
เป็นต้นไป) แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามสัญญาเมื่อคืนลูกสัตว์ครบจ านวน 5 ตัว 

4. การติดตามประเมินผล 
4.1 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ร่วมด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค - 

กระบือ และติดตามประเมินผล ปีละ 4 ครั้ง  
4.2 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรายงานผลการติดตามประเมินผลต่อปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4.3 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปศุสัตว์เขต 5 

และอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

งบประมาณ 
ขอรับการสนับสนุนพันธุ์โคและกระบือจากโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม

พระราชด าริ   ให้เกษตรกรยืมเลี้ยง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ จ านวน 550 ตัว แยกเป็นโค 500 ตัว 
และกระบือ 50 ตัว 

หน่วยงานร่วมบูรณาการ 
 1. ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
 2. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮอ่งสอน 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์ล าปาง 
5. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 
7. ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ 
8. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค - ภาคเหนือ (ศวภ.1) 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ผลผลิต (Output) 

- สร้างอาชีพการเลี้ยงโค - กระบืออย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรรายย่อย 110 ราย  
- เพิ่มปริมาณโคเนื้อและกระบือเพศเมียเข้าสู่ระบบโค - กระบือของประเทศ 550 ตัว เป็นฐาน

การผลิตโคเน้ือต้นน้ า 
- เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากมูลโค ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดินหรือผลิตก๊าซชีวภาพ

หุงต้มในครัวเรือน 
2. ผลลัพธ์ (Outcome) 

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดภาระเรื่องเงินลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่โคเนื้อยัง
ไม่ให้ผลผลิต และสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ได้แก่ การจ าหน่ายมูลโค การจ าหน่าย
ลูกโค ซึ่งผลตอบแทนที่ได้มีความคุ้มค่าและจูงใจให้เกษตรกรเลี้ยงโคเน้ือ เป็นอาชีพผสมผสาน
กับอาชีพเกษตรกรรมอื่นๆ  

- สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโคเนื้อแม่พันธุ์ที่ผลิตลูกโคเนื้อ
เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตโคเน้ือของประเทศ 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดด้านพื้นที่ และสถานการณ์
แรงงานของประเทศ และใช้ประโยชน์จากมูลโคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ได้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโคปรับปรุงคุณภาพดิน ส าหรับเพาะปลูกพืชอื่นๆ เป็นการลดต้นทุนค่า
ปุ๋ยเคมี 

- สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เครือข่ายและธุรกิจสหกรณ์โค
เน้ือเชื่อมโยงมูลค่าตลอดห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) โคเนื้อทั้งระบบ 

- ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยการเลี้ยงโคแบบผสมผสาน 
 

เงื่อนไขความส าเร็จ  
 1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความรักในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ขยันอดทน ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของโครงการฯ 
 2. แม่โคและกระบือมีอัตราการผสมติดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของจ านวนแม่โค – กระบือ 
 3. เกษตรกรส่งคืนลูกโค - กระบือ ได้ไม่น้อยกว่า 550 ตัว 
 4.  ลูกโคเพศเมีย มีความสมบูรณ์และตกลูกตัวแรกเมื่ออายุไม่เกิน 2 ปี 
 5.  เกษตรกรต้องมีการปลูกพืชอาหารสัตว์ ให้มีปริมาณและคุณภาพ น ามาใช้เลี้ยงสัตว์อย่างเพียงพอ 
 6. ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาทันที  
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7. โครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ 
   ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าร ิ

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดให้มีอาสาปศุสัตว์ (อสป.) เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยปศุสัตว์อ าเภอในการ
ปฏิบัติงาน โดยได้ก าหนดบทบาท หน้าที่ ภารกิจ ในการประสานความรว่มมือระหวา่งภาครัฐกับภาค
ประชาชน ติดตาม รายงานความก้าวหน้า รายงานผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็น
นโยบายด้านการเกษตรระดับประเทศ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของกรมปศุสัตว์ ทีด่ าเนินการ
ในพื้นที่ การส ารวจข้อมูลด้านปศุสัตว์ การควบคมุ ป้องกัน เฝ้าระวังโรคสัตว์ ท าหน้าที่ในการใหค้ าแนะน า  
ให้ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือเป็นตัวอย่างในดา้นการเลี้ยงสัตว์ ตลอดทัง้เป็นผู้น าในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แกเ่กษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร   
 อาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกลา่วไม่มีเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ า มีเพียงค่าตอบแทนตามภารกจิ
เป็นครั้งคราว หากแตก่ารปฏิบัติงานดังทีก่ล่าวมาเป็นภารกิจที่อาสาปศสุัตว์ต้องด าเนินการเป็นประจ าและ
ต่อเน่ือง บางภารกจิต้องด าเนินอย่างเร่งด่วน เชน่ รายงานการเกิดโรคสตัว์ และเฝ้าระวังโรคสตัว์ เป็นต้น 
ต้องด าเนินการทันทีเมื่อทราบหรือพบวา่สัตว์เกิดโรค อาสาปศุสัตว์ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จึงเป็นผู้ที่ต้องอุทิศ
ตน มีจิตอาสาในการท างานโดยไม่ได้หวังผลตอนแทนของตนเอง จึงเป็นผู้ที่มีความเสียสละและยังประโยชน์
ต่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ของประเทศอย่างยิ่ง 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่อาสาปศุสัตว์ให้มีความมั่นคงในอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ และ
พัฒนาให้อาสาปศุสัตว์เป็น Smart Farmer เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่าง
ที่ดีให้แก่เกษตรกรหรือผู้สนใจ เป็นการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ของประเทศให้มีมาตรฐาน จากระบบไล่ต้อน 
มาเลี้ยงโดยระบบประณีต กรมปศุสัตว์จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค–กระบือแก่อาสาปศุสัตว์ 
ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ (ธคก.) เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง
อาชีพและรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืนต่อไป (รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ธคก. ครั้งที่ 
1/2560 วันที่ 14 มีนาคม 2560) 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อสรา้งขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ อสป. 
2.2 เพื่อเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างที่ดีในการเลี้ยงโค – กระบือ ในระบบประณีต และเป็นศูนย์

เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว ์
2.3 เพื่อพัฒนาอาสาปศสุัตว์ให้เป็น Smart Farmer  

3. เป้าหมาย 
สนับสนุนโค–กระบือ โครงการ ธคก. แก่ อสป. ที่มีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก      

ปศุสัตว์จังหวัด ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ในปี 2560 จ านวน 1,000 รายๆ ละไม่เกิน 5 ตัว รวม 5,000 ตัว 

4. พื้นท่ีเป้าหมาย 
ให้ส านักงานปศุสัตว์เขต พิจารณาจัดสรรเป้าหมายให้แก่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในเขตรับผิดชอบ

ตามความเหมาะสม โดยให้ค านึงถึงการรองรับและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายส าคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 เป็นต้นไป 
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6. งบประมาณ ใช้งบประมาณปกติของกรมปศุสัตว์ และของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ 

7. รายละเอียดการด าเนินการ 
7.1 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จัดท าคู่มือการด าเนินโครงการ  
7.2 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด แนวทาง วิธีปฏิบัติของโครงการ

ให้แก่ปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์สัตว์จังหวัด 
7.3 ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกันส ารวจและคัดเลือก อสป.ที่ขอเข้าร่วมโครงการ ตาม

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่ก าหนด ดังนี้ 
1) เป็น อสป. ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเน่ือง 
2) มีอายุระหว่าง 20 – 45 ปี (เฉพาะปี 2560 หากมีอายุเกินกว่าที่ก าหนดให้พิจารณาไป

ตามความเหมาะสม) 
3) ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกพืชอาหารสัตว์ (สัดส่วน 1 ตัว/ไร่)  
4) มีแหล่งน้ าที่สามารถรองรับการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างเพียงพอ 
5) มีคอกหรือโรงเรือนส าหรับเลี้ยงสัตว์ที่แข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสม ผ่านการพิจารณา

ของปศุสัตว์อ าเภอ 
6) ภูมิล าเนาจะต้องอยู่ใกล้คอกหรือโรงเรือนเลี้ยงโค – กระบือ สามารถดูแลสัตว์ได้
ตลอดเวลา 

7.4 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ชี้แจงแนวทางและเงื่อนไขการด าเนินโครงการ
ให้ อสป. รับทราบ 

7.5 ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ให้ความรู้ในการปลูก-ใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ และสนับสนุนพันธุ์
เพื่อปลูกใช้เองและกระจายพันธุ์ในพื้นที่ 

7.6 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดให้ค าแนะน า ด้านการเลี้ยง    
โค–กระบือในระบบประณีต 

7.7 กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ สนับสนุนโค–กระบือ ของโครงการ ธคก. ให้ อสป.      
ยืมเลี้ยงรายละไม่เกิน 5 ตัว เป็นเวลา 5 ปี และคืนลูกตัวแรกที่มีอายุ 18 เดือน ให้กับโครงการฯ เพื่อขยาย
ผลให้ อสป. รายอื่นๆ ต่อไป โดยต้องท าสัญญายืมเพื่อการผลิตตามระเบียบของ โครงการ ธคก. ทั้งนี้หาก 
อสป. ที่ท าสัญญายืมอยู่เดิมแล้ว  สามารถท าสัญญายืมเพิ่มได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 5 ตัว 

7.8 ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สนับสนุนและให้บริการผสมเทียม 
7.9 ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ สนับสนุนการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพสัตว์ 
7.10 อาสาปศุสัตว์ รายงานผลการด าเนินงานให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกเดือน 
7.11 กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลโครงการ 
7.12 การขยายผลโครงการฯ สู่ อสป. รายอื่นๆ ให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของโครงการฯ          

และตามระเบียบ ธคก. 
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8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 อาสาปศุสัตว์มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
8.2 อาสาปศุสัตว์มีอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
8.3 อาสาปศุสัตว์เป็น Smart Farmer เป็นตัวอย่าง และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงโค – กระบือ   

ในระบบประณีตในพื้นที่ได้อย่างดี 
8.4 มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่มาท าแปลงหญ้าเลี้ยงโค – กระบือเพิ่มขึ้น  
8.5 เกษตรกรข้างเคียงสนใจและต้องการเลี้ยงโค – กระบือเพิ่มขึ้น 
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บทที่ 6  
ปัจจัยความส าเร็จและแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงาน 

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าร ิ สู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

 
 

 โครงการธนาคารโค–กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  เป็นหน่ึงในโครงการตามพระราชด าริ   
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ที่ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน
ของเกษตรกรได้ตรงจุด  เป็นการลดภาระหน้ีสินให้แกเ่กษตรกร สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และช่วยแก้ไขปัญหาการละทิ้งถิ่นฐานของเกษตรกร  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและยังช่วยรักษาสภาพ
ผืนแผ่นดินให้ทวีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  เป็นการแก้ปัญหาให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมี
ความสุขอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมา มีเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการ
มากกว่า 278,821 ราย และได้เพิ่มจ านวนโค-กระบือภายในประเทศมาอย่างต่อเน่ือง นับว่าเป็นโครงการที่
มีการเติบโตและยั่งยืนอย่างมั่นคง จึงท าให้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ      
มีความเข้มแข็งมาจนถึงทุกวันนี้  ซึ่งการที่จะด าเนินโครงการให้ประสบความส าเร็จต้องได้รับความร่วมมือ
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีปัจจัยและแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. โครงการธนาคารโค–กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ : ต้นแบบแห่งความส าเร็จ 

 1. การประชาสัมพันธ์โครงการของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว ์
 การประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  เป็นการสร้างการ
รับรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจได้ทราบวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติของโครงการอย่างถูกต้อง  เป็นการ
ป้องกันผู้แอบอ้างที่จะน าโครงการไปแสวงหาผลประโยชน์หรือสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนให้แก่เกษตรกรได้   
ซึ่งแนวทางการปฏิบัติดังนี้  
     1. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษารายละเอียดของโครงการให้เข้าใจถึงหลักแก่นแท้ของโครงการอย่างแท้จริง  
รวมทั้งท าความเข้าใจระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ  เพื่อน าไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 
     2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นายอ าเภอและหน่วยงาน
ราชการที่ท างานให้การแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการในโอกาสต่าง ๆ  เช่นการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการของอ าเภอ  การประชุมก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน การฝึกอบรมเกษตรกร  เป็นต้น 
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     3. การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อความหลากหลายและเข้าถึงเกษตรกรและผู้สนใจ
อย่างทั่วถึงทุกระดับ อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์  สื่อออนไลน์  รวมทั้งสื่อบุคคล ได้แก่  ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน นายยก อบต. และอาสาปศุสัตว์  เป็นต้น   

 2. การก าหนดพื้นที่เป้าหมาย 
 การก าหนดพื้นที่เป้าหมายเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อการด าเนินโครงการ ต้องค านึงถึง
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ดังนี ้

    1. ต้องทราบข้อมูลเกษตรกรที่มีฐานะยากจน โดยขอข้อมูล จปฐ. จากหน่วยงานพัฒนาชุมชน
และจากอ าเภอตามโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนหรือข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้น าชุมชนให้ความสนใจในการแก้ปัญหาความยากจนมาก
น้อยเพียงไร เพื่อประเมินการท างานแบบมีส่วนร่วมต่อไป 
     3. ร่วมประชุมองค์กรปกครองท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลให้ทราบถึงโครงการและ
แนวทางปฏิบัติโครงการ 
     4. คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมทั้งเกษตรกร  ผู้น าท้องถิ่น เกษตรกรผู้น า และสะดวกในการ
ติดตามโครงการเป็นกลุ่มน าร่อง  เพื่อเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบให้แก่เกษตรกรรายอื่นในการขยายผลต่อไป 
     5. พิจารณาพื้นที่เกษตรกร มีความต้องการใช้แรงงานจากสัตว์ เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงโค–กระบือ   
ในลักษณะของเกษตรพอเพียง เกษตรผสมผสาน หรือเกษตรอินทรีย์ ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และคืน
ความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติต่อไป 

    6. เป็นพื้นที่ที่มีการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้เกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล หรือแผน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของจังหวัด  เช่นเขตการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by 
Agri-Map)  พื้นที่โครงการประชารัฐส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์  เป็นต้น 

    7. เลือกพื้นที่ตามความต้องการและความพร้อมของเกษตรกร  เช่น  เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม
กันเพื่อเตรียมความพร้อม  มีพื้นที่เพียงพอต่อจ านวนสัตว์ที่จะเลี้ยง  เป็นต้น 

 3. การคัดเลือกเกษตรกร 
 ขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกรนับว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญของการด าเนินโครงการให้ประสบ
ความส าเร็จประการหน่ึง  เน่ืองจากเกษตรกรต้องปฏิบัติตามระเบียบของโครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะ
ได้รับมอบกรรมสิทธิ์  ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญและพิจารณาอย่างรอบครอบและเหมาะสม  โดยมี
ข้อพิจารณาดังต่อไปน้ี 

    1. เกษตรกรต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของโครงการอย่างเคร่งครัด  ได้แก่ 
    1.1 เป็นเกษตรกรมีสัญชาติไทย  อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์  ขึ้นไป 
    1.2 มีอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน หรือเลี้ยงสัตว์ 
    1.3 มีความประพฤติดี และยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ 
    1.4 ยังไม่เคยได้รับโคหรือกระบือจากโครงการอื่น ๆ มาก่อน 
    1.5 มีความเหมาะสมและสามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูโค-กระบือได้ 
    1.6 มีรายได้ ไม่ เกิน เกณฑ์  จปฐ.1 (ฉบับที่ เป็นปัจจุบัน) หรือได้รับการรับรองจาก

คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนนั้นๆ ว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือ 
     2. จากการติดตามงานพบว่าเกษตรกรที่มีฐานะยากจนมากๆ มีที่ดินน้อยหรือไม่มีที่ดิน จะไม่
ค่อยสนใจดูแลสัตว์เพราะต้องไปรับจ้างหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว  จึงควรพิจารณาเกษตรกรที่ต้องการสัตว์
จริงๆ และอยู่อาศัยในพื้นที่ตลอดทั้งปี 
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     3. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการควรมีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันก็จะท าให้การ
บริหารจัดการสะดวกมากขึ้น 
     4. ผู้น าท้องที่/ท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. คณะกรรมการหมู่บ้าน ต้องมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรก่อนเสนอนายก อบต./เทศบาล  และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เพื่อพิจารณา
ให้การรับรองต่อไป 
     5. ควรมีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ก่อนที่จะ
พิจารณารายชื่อเสนอต่อส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อให้ได้เกษตรกรที่สมัครใจและมีเหมาะสมอย่างแท้จริง 

 4. การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการที่ส าคัญประการหนึ่งคือการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  ส าหรับ
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกและเจ้าหน้าที่  ช่วยสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารงาน  ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้  

    1. มีการประชุมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารโครงการในแต่
ละกลุ่มเพื่อให้แต่ละกลุ่มมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ 
     2. สมาชิกกลุ่มเกษตรกรจะตอ้งจัดเตรยีมคอกสัตว์ ให้มั่นคง แข็งแรง มีพื้นที่ปลูกหญ้าให้สัตว์กิน 
     3. เสนอความต้องการ เช่น พันธุ์พืชอาหารสัตว์ผ่านเจ้าหน้าที่เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไป 
     4. ชี้แจงท าความเข้าใจใหส้มาชิกได้รับทราบระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของโครงการเป็นประจ า 
     5. เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจการด าเนิน
โครงการ การติดตามตรวจสอบสมาชิกภายในกลุ่ม 

    6. มีการท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เช่น การออมเงิน  การตั้งกองทุน     
การหารายได้เข้ากลุ่ม  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

    7. ขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มเลี้ยงสัตว์และแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าร ิ
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กิจกรรมกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการ ธคก. ในพื้นที่อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม 

 

 

 

 

 

 5. การสนับสนุนพันธ์ุสัตว ์
 เมื่อโครงการได้รวบรวมจ านวนโค-กระบือ จากผู้มีจิตศรัทธาโดยผ่านโรงฆ่าสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ
และมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะด าเนินการส่งมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีข้อปฏิบัติดังนี้ 

    1. เมื่อจะมีการส่งสัตว์ถึงพื้นที่ กลุ่มเกษตรกรจะต้องจัดเตรียมพื้นที่ลงสัตว์ โดยเฉพาะคอกพัก
สัตว์ชั่วคราวหรือคอกกลางต้องแข็งแรงมั่นคง  ซึ่งคอกดังกล่าวต้องใช้กักสัตว์หลังส่งมอบ  รวมทั้งใช้เป็น
สถานที่จับฉลากโค-กระบือให้กับเกษตรกร เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรม และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีการรับ
มอบโค-กระบือด้วย 
     2. ควรมีคอกกลางของหมู่บ้านหรือของกลุ่ม  เพื่อใช้เป็นที่รวบรวมสัตว์ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ ผสมพันธุ์ รวมทั้งการจัดการสุขภาพอื่นๆ   
     3. ผู้รับสัตว์ต้องจัดเตรียมเชือกหรือเปลี่ยนสายสะพายใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับสัตว์ 

 

 

 

 

 
 

การส่งมอบพันธุ์สตัวจ์ากส่วนกลางและคอกกลางประจ ากลุ่ม 
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  6. การติดตามและให้ค าแนะน า 
 หลังจากที่เกษตรกรได้รับมอบโค-กระบือไปแล้ว  เจ้าหน้าที่จะด าเนินการออกติดตามให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
     1. การติดตามรายงานทะเบียนสัตว์และผลการด าเนินโครงการปีละ 4 ครั้ง โดยประชาสัมพันธ์    
ให้ผู้น าชุมชนหรืออาสาปศุสัตว์ช่วยก ากับดูแล  
     2. การแจ้งลูกโค-กระบือเกิดให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอเป็นประจ าทุก ๆ เดือน กรณีสัตว์ เจ็บป่วย 
ตาย หรือสูญหาย แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง ลูกโค-กระบือเพศเมียเมื่ออายุครบ 18 เดือน เพศผู้ที่อายุครบ 18 
เดือน ให้จ าหน่ายน าเงินเข้าโครงการ   ส่วน น าไปมอบให้เกษตรกรรายอื่นยืมเพื่อการผลิตต่อไป เป็นต้น 
     3. เมื่อครบสัญญายืมเพื่อการผลิต 5 ปี และเกษตรกรได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว จะได้รับมอบ
กรรมสิทธิ์ในตัวสัตว์ และลูกสัตว์ตัวที่ 2 , 3 ….. (ถ้ามี)  และจะต้องดูแลสัตว์แม่พันธุ์ไว้เป็นอย่างดี 
     4. รายงานความก้าวหน้าโครงการในที่ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ
ได้ทราบความเคลื่อนไหวโครงการตลอดเวลา 

2. บทบาทของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในด้านต่างๆ 
ตลอดระยะเวลาที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  ได้ด าเนินการมา

อย่างต่อเนื่องจนครบ 40 ปี ใน พ.ศ. 2562  ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเป็นจ านวนมากกว่า 278,821 ราย
นับว่าประสบความส าเร็จ ก่อเกิดประโยชน์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างมากมาย ทั้งนี้ไม่เพียงแต่การ
สนับสนุนโคและกระบือให้กับเกษตรกรเท่านั้น  แต่ยังมีบทบาทที่ส าคัญอื่นๆ ที่ก่อให้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านเกษตรกรผู้รับบริการ 
1. เกษตรกรได้รับโค-กระบือพระราชทาน เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว 
2. เกษตรกรได้โค-กระบือเป็นกรรมสิทธ์ของตนเอง เมื่อปฏิบัติตามระเบียบของสัญญา 
3. ประหยัดแรงงาน ประหยัดเงินในการเช่าสัตว์และค่าจ้างในพื้นที่ 
4. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นท าให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
5. เกษตรกรมีความรับผิดชอบต่อสัตว์ในโครงการ เพื่อที่จะดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพแข็งแรง 

2. ด้านสังคมและประเทศชาติ 
1. ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนได้ดีขึ้น 
2. ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น พึ่งพาตนเองได้ ท าให้

เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น 
3. ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้ระดับหนึ่งเพราะประชาชนมีการกินดีอยู่ดี  มีอาชีพและได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึ้น 
4. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน ท าให้ประชาชนเกิด

ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานของรัฐ 
5. ชุมชนในท้องถิน่มีความมั่นคง สงบสุขและชุมชนเกิดความแข็งแรง 
6. ประชาชนในสังคมได้มีส่วนร่วม  เช่น การบริจาคโค-กระบือ การบริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้อ

จัดหาโค-กระบือให้โครงการได้น าไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน 
7. ประชาชนไม่ต้องอพยพแรงงานไปท างานต่างถิ่นท าให้เกิดความรักความผูกพัน สมัครสมาน

สามัคคีในครอบครัว  
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8. เกิดความรักความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในกลุ่มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเอื้อ
อาทรต่อเกษตรกรในหมู่บ้านและต่างชุมชน ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือ เกิดความรัก
ปรารถนาดีต่อกันและความสงบสุขแก่ชุมชน 

3. ด้านการอนุรกัษ์ประเพณี วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
1. อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ เช่น การใช้

แรงงานจากสัตว์ การท าขวัญโค-กระบือ การอนุรักษ์เครื่องมือการเกษตรแบบดั้งเดิม เป็นต้น 
2. มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในการบ ารุงดิน เป็นประโยชน์ต่อพืช สิ่งมีชวีิต และสิ่งแวดล้อม 
3. ประชาชนทัว่ไปมีสุขภาพดีขึ้น เพราะพชืผักใชปุ้๋ยคอกจากมูลสัตว์แทนปุ๋ยเคมี 

3. การส่งเสรมิการรวมกลุ่มเกษตรกร 
1. ประโยชน์ของการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกร 
การรวมตัวกันของเกษตรกรนับเป็นแนวทางส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตร เพราะการรวมตัวกัน 

นอกจากจะเป็นการเพิ่มอ านาจต่อรอง  ทั้งด้านการซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลผลิตแล้ว ยังน ามาซึ่งความ 
ร่วมมือกันของหมู่คณะ  ซึ่งกลุ่มมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ปัญหาสามารถพึ่งตนเองได้ และ
น าไปสู ่ความเข้มแข็งของชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2540)  

การรวมตัวของเกษตรกรในรูปขององค์กรเกษตรกร เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่มี 
ประสิทธิภาพอย่างหน่ึง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรหลายประการ  คือ 

    1. เมื่อรวมตัวแล้วเกษตรกรสามารถซ้ือปัจจัยการผลิตได้ในราคาที่ถูกลง ตัวอย่างเช่น เกษตรกร 
100 คน ต้องการซื้อปุ๋ยคนละ 500 กิโลกรัม ถ้าเกษตรกรต่างคนต่างซื้อคนละ 500 กิโลกรัม พ่อค้าจะคิด
ราคาขายปลีก แต่ถ้าเกษตรกรรวมตัวกันซื้อเป็นกลุ่ม พ่อค้าก็จะคิดราคาขายส่ง ซึ่งเป็นราคาที่ถูกลงอย่าง
แน่นอน ทั้งนี้เพราะพ่อค้าไม่ต้องเก็บสต็อกปุ๋ยไว้นาน ไม่ต้องเสียดอกเบ้ียธนาคาร ในกรณีที่พ่อค้ากู้เงิน จาก
ธนาคารไปซื้อไม่ต้องเสียค่าจ้างคนงานเฝ้าโกดัง และไม่ต้องหักนาหนักปุ๋ยที่อาจสูญหายไป เป็นต้น  

   2. เมื่อรวมตัวกันแล้วเกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น  ตัวอย่างเช่น 
เกษตรกรที่ท านา ถ้าต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขายข้าวของตนเอง พ่อค้ามักชอบที่จะเลือกซื้อและต่อรอง
ราคา ซื้อที่ถูกที่สุด โดยที่เราไม่สามารถจะไปกล่าวหาว่าพ่อค้าขูดรีดหรือเอาเปรียบเกษตรกรได้ ตราบใดที่
ไม่ได้โกงตาชั่งหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆ ที่ท าให้เกษตรกรเสียเปรียบได้ วิธีที่ต่างคนต่างขายเกษตรกรจะไม่มี
อ านาจ ต่อรอง ในที่สุดก็ต้องขายข้าวในราคาทีถู่กเป็นธรรมดาอย่างที่เป็นมาในอดีต ตรงกันข้ามถ้าเกษตรกร   
รวมตัวกัน เรียกร้องราคาที่สูงอย่างมีเหตุผล เกษตรกรจะสามารถจ าหน่ายหรือขายข้าวได้ในราคาที่สูง
เหมือนๆกัน โดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้าเกษตรที่ไม่มีผลกระทบจากราคาตลาดโลก เกษตรกรยิ่งสามารถจะ
ก าหนดราคาของ ตัวเองข้ึนมาได้  

   3. ในแง่ของการรับเทคโนโลยีหรือความรู้จากเจ้าหน้าที่ ถ้าเกษตรกรรวมตัวกันการถ่ายทอด  
เทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเกษตรกรสามารถรับการถ่ายทอดได้รวดเร็วกว่า 
การถ่ายทอดเป็นรายบุคคล ซึ่งท าได้ช้าและไม่ทั่วถึงและตามหลักของการเรียนรู้แล้วเกษตรกรจะเรียนรู้จาก 
เพื่อนสมาชิกได้ง่ายกว่าเรียนรู้จากบุคคลภายนอกหรือจากเจ้าหน้าที่  

   4. การรวมกลุ่มกันจะท าให้เกษตรกรสามารถขอรับความช่วยเหลือจากรัฐได้ดีกว่าที่จะ เรียกร้อง
โดยคนใดคนหน่ึงนอกกลุ่ม เพราะไม่สามารถอ้างว่าเป็นตัวแทนของเกษตรกรทั้งหมดได้  

   5. การรวมกลุ่มกัน สามารถผลิตสินค้าหรือผลผลิตส่งตลาดหรือผลิตให้บริษัทเอกชนได้ใน 
จ านวนและคุณภาพตามที่บริษัทต่างๆ เหล่านั้นต้องการ ภายใต้การตกลงราคากันล่วงหน้า  
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   6. การรวมกลุ่มกัน เกษตรกรสามารถจะแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ ในกรณีที่ 
ผลผลิตล้นตลาดหรือราคาผลผลิตตกต่ า โดยการลงทุนร่วมกัน  

   7. การรวมกลุ่มกัน ท าให้เกษตรกรสามารถรับเอาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค จากบริษัทผู้ผลิต
มาจ าหน่ายให้กับสมาชิกได้ ในราคาที่ถูกกว่าที่ต่างคนต่างไปซื้อมาจากตลาดโดยตรง  

   8. การรวมกลุ่มกัน เกษตรกรจะสามารถร่วมกันควบคุมพื้นที่ และปริมาณผลผลิตให้อยู่ใน 
ปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของตลาด  โอกาสที่ผลผลิตจะล้นตลาดท าให้ราคาถูกจะมีน้อย  

   9. การรวมกลุ่มกัน จะท าให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือรัฐในการให้ข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อรัฐจะ ได้
น าไปแก้ไขให้กับเกษตรกร เช่น กรณีฝนแล้ง น้ าท่วม โรคแมลงระบาดท าลายพืชผลของเกษตรกร  

   10. การรวมกลุ่มกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย ท าให้เกษตรกรสามารถท านิติกรรมต่างๆ กับ 
บริษัทเอกชนอื่นๆ ได้  

   11.การรวมกลุ่มกัน ท าให้เกษตรกรสามารถมีพลังต่อรองกับกลุ่มต่างๆ ได้ ทั้งนี้เพื่อปกป้อง 
ผลประโยชน์ของตัวเอง หรือเพื่อไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาเอารัดเอาเปรียบสมาชิกของกลุ่มได้  

   12. การรวมกลุ่มกัน ท าให้เกษตรกรสามารถระดมทุน ด าเนินการค้า เช่น ท าโรงสี จัดตั้ง ตลาด
กลางเพื่อจ าหน่ายผลผลิตของตนเองได้ ประโยชน์ของการรวมกลุ่มของเกษตรกรยังมีอีกมากมายถ้าเราได้
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่ม ฝึกอบรมผู้น ากลุ่มและเกษตรกร ให้เข้าใจถึงความส าคัญของการ
รวมตัวกัน เข้าใจถึงการบริหารงาน และเข้าใจ ถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ความส าเร็จในการรวมกลุ่ม
เกษตรกรจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
 

 2. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรดว้ยหลัก  5  กลุ่ม 
ในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มให้ประสบความส าเร็จนั้น  กรมพัฒนาชุมชน (2560) ได้ให้แนวคิด

ในการท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลัก  5  ก ดังนี้  

ก ที่ 1 : กลุ่ม/สมาชิก   
   1. กลุ่มเป็นการรวมตัวกันของคนที่มีความสมัครใจพร้อมที่จะ ให้ความร่วมมือในการด าเนิน

กิจกรรมของกลุ่มที่มีอาชีพเดียวกัน หรือประเภทอาชีพเดียวกัน  อย่างน้อย  5  คน ขึ้นไป  
   2. ที่ตั้งของกลุ่ม ควรเลือกสถานที่ที่เป็นที่สาธารณะ หรือ สถานที่ที่มีความพร้อมสามารถเป็น

ศูนย์กลางการด าเนินงานของกลุ่ม สมาชิกสามารถเดินทางไปมาสะดวก และควรมีการขอใช้สถานที่ ให้ถูกต้อง 
   3. สมาชิก เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กลุ่มก าหนด  เช่น  มีภูมิล าเนา หรือถิ่นอาศัยเดียวกับสถาน

ที่ตั้งกลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นชอบในหลักการของกลุ่ม รวมถึงพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อตกลงของกลุ่ม และสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มด้วยความสมัครใจ 

   4. บทบาทหน้าที่ของสมาชิกคือเข้าร่วมการประชุมและแสดงข้อคิดเห็น ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม  น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอาชีพ ร่วมก าหนดและปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่ม 

ก ที่ 2 : กรรมการ 
   กรรมการ คือ กลุ่มคนซึ่งได้รับมอบหมายและเป็นตัวแทนจาก สมาชิกให้บริหารกลุ่มนั้นๆ ซึ่ง

กลุ่มจะมั่นคงและบรรลุผลเพียงใด ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  การ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ควรมีจ านวนเป็นเลขคี่  เพื่อให้สัดส่วนของการออกเสียงมีความเป็นเอกฉันท์จ านวน
อยู่ระหว่าง 5 – 21  คน  มีวาระการด ารงต าแหน่งอยู่ระหว่าง 1 – 4  ปี  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
คือ ด าเนินการร่างระเบียบ หรือข้อบังคับกลุ่ม   โดยความเห็นชอบของสมาชิกกลุ่ม จัดให้สมาชิก มาประชุม
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แสดงความคิดเห็นและวางแผนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน  จัดให้มีบริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ก ที่ 3 : กฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม 
   กฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม ควรท าเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 

ระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการ วิธีการอาจเป็นการร่วมกันร่างขึ้นมาเอง หรืออาศัยกฎหมายอื่นมา 
รองรับ การก าหนดสาระส าคัญในระเบียบอาจก าหนดเป็นหมวดหมู่ ดังนี้  

   หมวดที่ 1  ข้อความทั่วไป ประกอบด้วย ชื่อกลุ่ม ที่ตั้งกลุ่ม วันที่ระเบยีบน้ีใช้บังคับ  
   หมวดที่ 2  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  
   หมวดที่ 3  สมาชิกกลุ่ม ประกอบด้วย คุณสมบัติของสมาชิก การสมัครเข้าเป็นสมาชิก บทบาท

หน้าที่ของสมาชิก การพ้นจาก สมาชิก  
   หมวดที่ 4  เงินทุนของกลุ่ม ที่มาเงินทุนของกลุ่ม การใช้จ่าย เงินทุนของกลุ่ม  
   หมวดที่ 5  การด าเนินงานของกลุ่ม ประกอบด้วย กิจกรรม ของกลุ่ม วิธีการด าเนินกิจกรรม การ

จัดสรรประโยชน์หรือก าไรของกลุ่ม  
   หมวดที่ 6 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วย คุณสมบัติของคณะกรรมการ จ านวน

คณะกรรมการ โครงสร้างของ คณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ วิธีการคัดเลือก วาระใน
การด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง การประชุมของ คณะกรรมการและสมาชิก 

   หมวดที่ 7  การแก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบ ก าหนดวิธีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบ 
   หมวดที่ 8 บทเฉพาะกาล  ใครเป็นผู้ลงนามในระเบียบ วันที่ ระเบียบมีผลบังคับใช้ 

ก ท่ี 4 : กองทุน 
   กองทุนของกลุ่มอาชพีอาจเป็นเงินหรือเครื่องมือ ที่ท าให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินการได้และ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงกลุ่ม  ซึ่งที่มาของทุน  ได้แก่ 
   1. ทุนจากการระดมหุ้นของสมาชิกควรก าหนดจ านวนหุ้นนของสมาชิกให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นทุน

ตั้งต้นในการด าเนินงานของกลุ่ม  
   2. ทุนจากภาครัฐ/ เอกชน เช่น ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ  เงินบริจาค เงินสมทบจาก

เครือข่าย หรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
   3. ทุนจากการจดักิจกรรม เช่น จ าหน่ายข้าวเปลือก  ขี้ววั แล้วหักรายได้เข้ากลุ่ม  
   4. ทุนจากการกู้ยืม  แบ่งเป็น   
       4.1 แหล่งทุนภายในชุมชน  เช่น  เงินกู้จากสหกรณ์ฯ   กองทุนหมู่บ้านฯ  กองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลติ  เครือญาติ  
       4.2 แหล่งทุนภายนอกชุมชน เช่น สถาบันการเงินต่างๆ (ธกส. ออมสิน SME ฯลฯ) 

ก ที่ 5 : กิจกรรม  
   เป็นสิ่งที่สมาชิกกลุ่มร่วมกันปฏิบัติเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน  โดยมีการก าหนด

เป็นแผนกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การประชุมการวางแผนการผลิตและจ าหน่าย  การสะสมทุนของกลุ่ม การพัฒนา
ความรู้ความสามารถของสมาชิก  การพัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานผลิตภัณฑ์  การจัดสวัสดิการ การติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน  กิจกรรมของกลุ่มถือเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้กลุ่มมีชีวิต บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม  
ดังนั้น  คณะกรรมการจึงจ าเป็นต้องส่งเสริม ให้กลุ่มมีแผนและด าเนินกิจกรรมตามแผนอย่าต่อเนื่อง และ
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สม่ าเสมอ โดยกิจกรรมของกลุ่มต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความร่วมมือ และพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากให้มั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. ปัจจัยที่ท าให้กลุ่มเกษตรกรประสบผลส าเร็จ 
ปัจจัยที่ท าให้กลุ่มเกษตรกรประสบผลส าเร็จนั้นประกอบด้วยหลายปัจจัย   ซึ่งพงษ์ศักดิ์ และคณะ 

(2542) ได้สรุปถึงปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้กลุ่มหรือองค์กรเกษตรกรประสบความส าเร็จ ไว้ดังนี้ 
1. ในการจัดตั้งกลุ่มนั้น  ถ้าสมาชิกของกลุ่มที่มารวมตัวกันเป็นกลุ่มบุคคลที่ประสบปัญหาใน 

การประกอบอาชีพคล้ายคลึงกัน เมื่อมารวมกลุ่มกันและมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม เพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ไปในแนวทางเดียวกันโอกาสที่การด าเนินงานของกลุ่มจะประสบความส าเร็จก็มีสูง 

2. โครงสร้างในการด าเนินงานขององค์กรควรมีความชัดเจนมีองค์ประกอบที่พอเหมาะ มีความ
คล่องตัวในการบริหารงาน  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย/ต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน โดยไม่ซ้ าซ้อนกัน  

3. การเข้ามารวมกลุ่มกันของสมาชิกที่ริเริ่มก่อตั้งและผู้ที่จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ควร  
ให้เป็นไปโดยสมัครใจ  ไม่ควรเป็นการชักจูงหรือบังคับโดยหน่วยงานของทางราชการ ที่มุ่งหวังเพื่อให้มีการ
จัดตั้งขึ้นมาเท่านั้น   โดยไม่ได้อธิบายหรือสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริง ให้ผู้ที่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก 
เพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง  

4. ในการบริหารงานกลุ่ม สิ่งส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จก็คือ  ความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับกลุ่มในทุก ๆ ระดับ ตั้งแต่ประธานกรรมการ   คณะกรรมการ  สมาชิก  ฝ่ายจัดการ  ตลอดจน 
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลกลุ่ม  ถ้าทุกฝ่ายมีความซื่อสัตย์สุจริตตามภาระหน้าที่ที่ตนเองมีต่อกลุ่มแล้ว กลุ่มนั้นๆ จะ 
ประสบความส าเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ของกลุ่มและท าหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายจัดการ   ตลอดจนดูแลสมาชิกทั้งมวล จึงต้องเป็นบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์ เสียสละ และมีอุดมการณ์อย่างแท้จริง 

5. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินงานกลุ่มเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึงที่
ท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ  การมีส่วนร่วมของสมาชิกได้แก่  การมีส่วนร่วมในการเลือกคณะกรรมการกลุ่ม  
การออกความคิดเห็นในการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานกลุ่ม  การรับรู้สถานการณ์ด้านสินทรัพย์และงบ
บัญชีก าไร-ขาดทุน  ความก้าวหน้าในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเป็นระยะ ๆ  ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม การมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของกลุ่มอย่างเป็นธรรม การประชุมพบปะระหว่างกรรมการและสมาชิก
อย่างสม่ าเสมอ  

6. การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มที่สร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกของกลุ่ม 
เช่น การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตแก่สมาชิก  การช่วยเหลือด้านการตลาดผลผลิตของ
สมาชิก การให้บริการด้านจ าหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิก ถ้ากลุ่มสามารถท าก าไรและสมาชิก
ได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนอย่างยุติธรรมแล้ว จะเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกร่วมท าธุรกิจกับกลุ่มมากขึ้น 

7. เงินทุนของกลุ่มในการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ของกลุ่ม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การ
พัฒนากลุ่ม การช่วยเหลือสังคมของกลุ่ม การช่วยเหลือสมาชิกในด้านสวัสดิการต่างๆ มีความจ าเป็นที่ 
จะต้องใช้เงินทุนทั้งสิ้น  ดังนั้นความสามารถในการหาเงินทุนให้กลุ่ม จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้กลุ่ม
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  แหล่งเงินทุนที่กลุ่มสามารถหาได้  เช่น  การสะสมทุนจากการถือหุ้นของ
สมาชิก การสร้างผล ก าไรจากการด าเนินธุรกิจ  การสนับสนุนจากทางราชการและองค์กรเอกชน เป็นต้น 
ถ้ากลุ่มมีเงินทุนที่ใช้ด าเนินการอย่างพอเพียงก็จะท าให้กลุ่มด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 
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8. เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและดูแลการท างานของกลุ่มต่างๆ มีส่วน 
ส าคัญอย่างยิ่งที่จะน าพาให้กลุ่มด าเนินงานไปสู่ความส าเร็จได้   ถ้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความเอาใจใส่
และติดตามการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง   คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น  

9. การจัดฝึกอบรมและให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เนื้อหาหรือเรื่องที่จะน ามาฝึกอบรมให้กับ 
สมาชิกของกลุ่ม  ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพของสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ 
อย่างแท้จริงหรือเป็นเรื่องที่สมาชิกก าลังประสบปัญหาอยู่  และต้องการแก้ไขโดยการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อ
น าไปปฏิบัติได้จริง เช่น เรื่องเกี่ยวกับการผลิตพืชหรือสัตว์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยเลือกอบรม
ในประเด็นที่สมาชิกน าไปใช้ในการท าการเกษตรของตนเอง 

10. การท าธุรกิจแบบครบวงจรของกลุ่มเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่จะท า ให้กลุ่มประสบ
ความส าเร็จได้   คือ การให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการผลิต การให้การสนับสนุนในเรื่องเงินทุน การ
ช่วยเหลือ  สนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต  การจัดการด้านการตลาดเพื่อให้สมาชิกได้ขายสินค้าในราคาที่
ยุติธรรม  การสนับสนุนด้านการเก็บรักษาผลผลิตเพื่อรอเวลาขายในช่วงที่ราคามีความเหมาะสม  เป็นต้น 
ถ้ากลุ่มสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างครบวงจรแบบน้ี สมาชิกจะเกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพ 
และเห็นความส าคัญของการเข้ามารวมกลุ่ม 

4. สิ่งบ่งชี้ความเข้มแข็งของกลุ่ม 
1. สมาชิกมีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อกลุ่ม และเขา้มามีส่วนร่วมในกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง 
2. มีแผนการด าเนินงาน  
3. มีเครือข่ายในการท างาน  
4. คณะกรรมการมีภาวะผู้น าสูง มีธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการกลุ่ม  
5. กลุ่มมีกิจกรรมต่อยอด/ขยายกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา และเป็นประโยชน์ตอ่สมาชิกกลุม่  
6. มีผลผลิตของกลุ่มที่เป็นรูปธรรม  
7. มีหลักฐาน/เอกสารสมบูรณ์ 
 

4. การสรา้งขวัญก าลังใจให้แก่เกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ   

 1. การประกวดหมู่บ้าน / กลุ่มธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  ดีเด่น 
 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือของโครงการ ธคก. และมีการรวมกลุ่มกัน

อย่างเข้มแข็ง  ปฏิบัติตามระเบียบของโครงการ และมีผลการด าเนินงานที่เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ สมควร
ได้รับการยกย่องและเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรรายอื่น  จึงได้มีการประกวดหมู่บ้านหรือกลุ่ม ธคก. ขึ้น 
โดยก าหนดให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกกลุ่มที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขต    
มีเกณฑ์การพิจารณา  3  ด้าน  รวม  100  คะแนน  ดังนี้ 

1. การจัดการเลี้ยงดูสตัว์   คะแนนเต็ม   45   คะแนน 
1. จ านวนสัตว์ของ ธคก. ในกลุ่ม  (5 คะแนน) 
2. จ านวนลูกสัตว์ของ ธคก. ตวัที่ 1 ในกลุ่ม  (5 คะแนน) 
3. จ านวนลูกสัตว์ของ ธคก. ตวัที่ 2,3,... ในกลุ่ม  (2 คะแนน) 
4. คอกสัตว์ของสมาชิกมปี้ายชื่อ มีที่ให้อาหาร-น้ า ที่เก็บมูลสัตว ์ (5 คะแนน) 
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5. มีการปลูกพืชอาหารสตัว์/แปลงหญ้า การส ารองพืชอาหารสัตว ์ (5 คะแนน) 
6. มีคอกกลาง หรือ ซองบังคับสัตว์ประจ ากลุ่ม  (5 คะแนน) 
7. มีโปรแกรมการถ่ายพยาธิและโปรแกรมการปอ้งกันโรคสัตว์  (5 คะแนน) 
8. การใช้ประโยชน์จากมลูสัตว์  แรงงานจากสตัว ์(3 คะแนน) 
9. มีบัตรประจ าตัวสัตว ์และการบันทึกข้อมูลในบัตร (5 คะแนน) 
10. มีการปรับปรุงพันธุ์สตัว์ภายในกลุ่ม โดยวิธีผสมเทียมหรือใช้พ่อพันธุ์ด ี (5 คะแนน) 

2. การบริหารจัดการหมู่บ้าน/กลุ่ม  คะแนนเต็ม  40  คะแนน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่ม (5 คะแนน)  
2. มีกฎระเบียบ ข้อบังคับกลุ่ม  (5 คะแนน) 
3. มีการจัดตั้งกองทุนของกลุ่ม และการใช้ประโยชน์จากกองทุน  (5 คะแนน) 
4.  มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารภายในกลุ่ม เช่น อินเตอร์เน็ต ไลน ์ Facebook  (5 คะแนน) 
5. การจัดท ารายละเอียดทะเบียนสัตว์ประจ ากลุ่ม  (5 คะแนน) 
6. การประชุมกลุ่ม/รายงานการประชุม  (5 คะแนน) 
7. การรว่มคิด รว่มตัดสนิใจ และร่วมด าเนินกิจกรรมดา้นตา่งๆของกลุ่ม (5 คะแนน) 
8. มีการวางแผน ป้องกัน เตรียมความพร้อมดา้นปศุสัตว์ ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ (5 คะแนน) 

3. การมีสว่นร่วมกับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ  คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
1.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปัจจัยการผลติ จากหน่วยงานหรือองค์กรตา่ง ๆ  (5 คะแนน) 
2.  มีกิจกรรมดา้นสาธารณประโยชน์ การอนุรักษธ์รรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม  (5 คะแนน) 
3.  มีการอนรุักษ์สืบสานประเพณี วัฒนะธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับด้านปศุสัตว ์ (5 คะแนน) 
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 2. โครงการคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มีผลการปฏิบัติงาน  โครงการธนาคารโค-กระบือ
     เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  ดีเด่น 

 ตามที่กรมปศุสัตว์ได้สนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด าเนินโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นระยะเวลากว่า 40 ปี โดยได้
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศเป็นจ านวนกว่า 278,821  ราย ปัจจุบันมีเกษตรกรอยู่ในความดูแลของ
โครงการ จ านวน 104,605  ราย จ านวนโค-กระบือรวมทั้งสิ้น 110,197 ตัว (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม2561) 
ซึ่งการด าเนินงานโครงการให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ นั้น  จ าเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของ    
กรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานอยู่ส่วนภูมิภาค  ปศุสัตว์อ าเภอจึงเป็นเจ้าหน้าที่คนแรกของกรมปศุสัตว์ที่จะดูแล 
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อย่างใกล้ชิด  และการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ ต้องมีความตั้งใจ ทุ่มเทและเสียสละเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นงานที่ต้องติดตาม
และดูแลอย่างใกล้ชิด 

กรมปศุสัตว์เล็งเห็นถึงความส าคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จึงได้จัดท าโครงการคัดเลือก
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
ดีเด่นขึ้น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับปศุสัตว์อ าเภอที่ปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง  และเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงานให้กับปศุสัตว์อ าเภอทั่วประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค -กระบือเพื่อ

เกษตรกร ตามพระราชด าริดีเด่น  
2. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับปศุสัตว์อ าเภอที่ปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง 
3. เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นแบบอย่างให้กับปศุสัตว์อ าเภอทั่วประเทศ 
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ 

เป้าหมายการคัดเลือก 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มีสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

ตั้งแต่ 100 ตัวขึ้นไป 

เกณฑ์การแข่งขันแบ่งตามประเภทจ านวนสัตว์ 
1. ประเภท S (ขนาดเล็ก)  จ านวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่   100 – 200 ตัว 
2. ประเภท M (ขนาดกลาง)  จ านวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่   201 – 300 ตัว 
3. ประเภท L (ขนาดใหญ่ )   จ านวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่   301 ตัว  ขึ้นไป 

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน   คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
1. ด้านการบริหารจัดการโครงการ    50   คะแนน 
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานโครงการ ธคก.  43   คะแนน 
3. ด้านแนวคิดการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการ ธคก.   7    คะแนน 
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วิธีด าเนินการ 
1. กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขต 1 – 9 พิจารณาคัดเลือก

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละประเภทเข้าร่วมการประกวด          
โดยคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่เข้าแข่งขันระดับเขตให้เหลือประเภทละ 1 อ าเภอ แล้วรายงานให้
กรมปศุสัตว์ทราบ  

 2. กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกส านักงาน       
ปศุสัตว์อ าเภอที่มีผลการปฏิบัติงาน ธคก. ดีเด่น ระดับประเทศ ตามประเภทของจ านวนสัตว์ในพื้นที่ โดย
คัดเลือกส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่เข้าแข่งขันให้เหลือประเภทละ 1 อ าเภอ และรายงานผลการคัดเลือกให้ทราบ 

3. กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ รายงานผลการคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มี
ผลการปฏิบัติงานโครงการ ธคก. ดีเด่น ที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของแต่ละประเภทตามกลุ่มการแข่งขัน ให้   
กรมปศุสัตว์และคณะกรรมการบริหารโครงการ ธคก. ทราบ  และเชิญปศุสัตว์อ าเภอที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 
ของแต่ละประเภท รับรางวัลในวันสถาปนากรมปศุสัตว์  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เกิดขวัญและก าลังใจกับปศุสัตว์อ าเภอที่ปฏิบัติงานอย่างตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละ 
2.  เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของปศุสัตว์อ าเภอทั่วประเทศ 
3.  เกิดการพัฒนาโครงการธนาคารโค-กระบือฯ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

รายละเอียดการให้คะแนนแต่ละด้าน 
1. ด้านการบริหารจัดการโครงการ    คะแนนเต็ม 50 คะแนน  

1.1 ด้านการจัดการเลี้ยงดูและการใช้ประโยชน์จากโค-กระบือโครงการ ธคก. (15 คะแนน) 
  1.1.1  เกษตรกรที่เป็นสมาชิก มีคอกสัตว์ รางน้ า รางอาหาร และป้ายชื่อโครงการ     

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของสมาชิกทั้งหมด (5 คะแนน) 
1.1.2  เกษตรกรที่เป็นสมาชิก  มีการจัดท าแปลงหญ้าหรือมีการส ารองอาหาร ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 ของสมาชิกทั้งหมด (4 คะแนน) 
1.1.3  มีการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีผสมเทียมหรือใช้พ่อพันธุ์ อย่างเพียงพอ (4 คะแนน) 
1.1.4  มีการเก็บรวบรวมและใช้ประโยชน์จากปุ๋ยคอก (2 คะแนน)  

1.2 การจัดการดา้นสุขภาพสัตว ์ (10 คะแนน)  
1.2.1  มีคอกพักสตัว์หรอืคอกกลางเพื่อกักโรค และมีซองบังคับสัตว์โดยมีการใช้ประโยชน์ 

จากคอกกลางและซองบังคับสัตว์ดังกลา่ว  (3  คะแนน)  
1.2.2  มีการจัดตั้งกองทนุยาสัตว ์และมีการใช้ประโยชน์จากกองทุนฯ  (3 คะแนน)  
1.2.3  มีการถ่ายพยาธิ การเสริมแร่ธาตุหรือวิตามินให้กับสัตว์  (2 คะแนน)  
1.2.4  มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดตามโปรแกรมที่กรมปศุสัตว์ก าหนด (2 คะแนน)  

1.3  ด้านการบริหารและก ากับติดตามโครงการ  (25  คะแนน)  
1.3.1  มีการจัดท าทะเบียนโค-กระบือที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  และมีบัตรประจ าตัวสัตว์ 

หรือเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์  (5 คะแนน)  
1.3.2  มีกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง และมีการจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร      

ที่ถูกต้อง (4  คะแนน)  
1.3.3  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ (3 คะแนน)  
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1.3.4  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน (3 คะแนน)  
1.3.5  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ  (3 คะแนน)  
1.3.6  ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ จากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ 
        (3 คะแนน) 
1.3.7  มีแผนการก ากับ ติดตาม ควบคุมการด าเนินงาน  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของ

โครงการ (2  คะแนน)  
1.3.8  มีแผนหรือการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติ หรือเหตุฉุกเฉิน

ต่างๆ (2 คะแนน) 
 

2. ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานโครงการ ธคก. (คะแนนเต็ม  43  คะแนน)  
2.1 ผลสัมฤทธิ์ด้านลกูเกิด  (14 คะแนน)  

2.1.1 จ านวนลูกโค-กระบือที่เกิด  ตัวที่ 1  โดยคิดเป็นร้อยละ  เมื่อเปรียบเทียบกับ
จ านวนแม่โค-กระบือ  ดังนี้ 

10 – 20 %  = 1 คะแนน  51 – 60 %  = 5 คะแนน 
21 – 30 %  = 2 คะแนน  61 – 70 %  = 6 คะแนน 
31 – 40 %  = 3 คะแนน  71 – 80 %  = 7 คะแนน 
41 – 50 %  = 4 คะแนน  81% ขึ้นไป   = 8 คะแนน  

2.1.2 จ านวนลูกโค-กระบือที่เกิด  ตัวที่ 1 ที่มีอายุครบ 18 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับ
จ านวนแม่โค-กระบือ ดังนี้ 

20 – 30 %  = 1 คะแนน    41 – 50 %  = 3 คะแนน  
31 – 40 %  = 2 คะแนน    51% ขึ้นไป  = 4 คะแนน 

2.1.3 จ านวนลูกโค-กระบือที่เกิดตัวที่ 2,3....โดยคิดเป็นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับ 
จ านวนแม่โค-กระบือ ดังนี้ 

10 – 15 %  = 0.5 คะแนน    21– 25 %   =  1.5  คะแนน 
16 – 20 %  = 1.0 คะแนน    26 % ขึ้นไป  =  2.0  คะแนน   

2.2 ผลสัมฤทธิ์ด้านการขยายผลลูกเกิด   (19 คะแนน)  
2.2.1  จ านวนลูกโค-กระบือตัวที่  1 เพศเมีย อายุครบ 18 เดือน  ที่ได้ด าเนินการส่งมอบ

ให้สมาชิกรายใหม่ โดยคิดเป็นร้อยละเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนลูกโค-กระบือ    
เพศเมียตามข้อ 2.1.2  ดังนี้ 

  1 – 10 %  = 1 คะแนน  41 – 50 %  = 5 คะแนน 
11 – 20 %  = 2 คะแนน  51 – 60 %  = 6 คะแนน 
21 – 30 %  = 3 คะแนน  61 – 70 %  = 7 คะแนน 
31 – 40 %  = 4 คะแนน  71% ขึ้นไป  = 8 คะแนน   

2.2.2  จ านวนลูกโค-กระบือตัวที่ 1 เพศผู้ อายุครบ 18 เดือน ที่จ าหน่ายออกจากทะเบียน 
โดยคิดเป็นร้อยละเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนลูกโค-กระบือเพศผู้ตาม ข้อ 2.1.2 

31 – 40 %  =  1 คะแนน  61 – 70 %   = 4  คะแนน 
41 – 50 %  =  2 คะแนน  71 – 80 %   = 5  คะแนน  
51 – 60 %  =  3  คะแนน  81 % ขึ้นไป  = 6  คะแนน   
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2.2.3  ราคาจ าหน่ายลูกโค-กระบือเพศผู้ มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับราคา      
ซื้อขายโค-กระบือในท้องถิ่น (3 คะแนน) 

2.2.4  มีการคัดเลือกลูกโค-กระบือตัวที่ 1 เพศผู้ ที่มีลักษณะดีเพื่อใช้เป็นพ่อพันธุใ์นกลุ่ม 
        (2 คะแนน)  

2.3 ผลสัมฤทธิ์การมอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือ โดยคิดเป็นร้อยละจากจ านวนแม่โค-กระบือ 
ที่สัญญายืมครบ 5 ปี และแม่โค-กระบือที่เข้าหลักเกณฑ์เง่ือนไขมอบกรรมสิทธิ์เป็นกรณีพิเศษ  

1 – 10 %  = 1 คะแนน  51 – 60 %  = 6 คะแนน 
11 – 20 %  = 2 คะแนน  61 – 70 %  = 7 คะแนน 
21 – 30 %  = 3 คะแนน  71 – 80 %  = 8 คะแนน 
31 – 40 %  = 4 คะแนน  81 – 90 %  = 9 คะแนน 
41 – 50 %  = 5 คะแนน                91 % ขึ้นไป = 10 คะแนน 
    

3. ด้านแนวคิดการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการ ธคก.  (คะแนนเต็ม  7 คะแนน)  
3.1  วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานโครงการ ธคก. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ความยั่งยืน (5 คะแนน)  
3.2  แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ ธคก.  (2 คะแนน)  

 

รวมหลกัเกณฑ์การพิจารณา  3  ด้าน  100  คะแนน 
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ตัวอย่างส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
โครงการคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มีผลการปฏิบัติงาน  โครงการธนาคารโค-กระบือ 

เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  ดีเด่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปศุสัตว์อ าเภอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประจ าปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ได้รับรางวัลการประกวดส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอที่มี
ผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าร ิดีเด่น ประจ าปี 2561 
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ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  ไดร้ับรางวัลการประกวดส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มีผล
การปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าร ิดีเด่น ประจ าปี 2561 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุ่งช้าง  จังหวัดนา่น  ไดร้ับรางวัลการประกวดส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มผีลการ
ปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ดีเด่น ประจ าปี 2561 
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บทที่ 7  
ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
 การด าเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  ที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายๆ เช่น  เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีอาชีพที่มั่นคง  มีรายได้เพิ่มขึ้น  พึ่งพาตนเองได้ มีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น  เกิดความสามัคคีในชุมชน  มีการอนุรักษ์สืบสานประเพณี  วัฒนธรรม  รวมถึงการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตามพบว่าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่         
ยังประสบปัญหาอุปสรรคที่ต้องการค าแนะน าและแนวทางการแก้ไขอีกเช่นกัน  ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถ
แยกตามประเด็นปัญหา ดังนี้ (รายงานการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน กองงานพระราชด าริและ
กิจกรรมพิเศษ ประจ าปี พ.ศ. 2561 )  

1. ปัญหาด้านเกษตรกร   ได้แก่ 
 1. เกษตรกรไม่เข้าใจระเบียบ หลักเกณฑ์  เง่ือนไขของโครงการ 
 2. เกษตรกร ลักลอบขายสัตว์ ก่อนครบสัญญา 
 3. เกษตรกรมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่โครงการก าหนด  
 แนวทางแก้ไข 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องชี้แจงให้เกษตรกรเข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของ
โครงการให้ชัดเจนก่อนรบัมอบสัตว์ และติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
 2. ก าหนดมาตรการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกษตรกรท าผิดสัญญา กระท าการทจุริต ปรับเป็นเงิน 2 เท่า 
ตามราคาประเมินสัตวใ์นสัญญา เป็นการป้องปราบไม่ให้เกษตรกรกระท าผดิ  

2.  ปัญหาด้านเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน   ได้แก่ 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนไม่เพียงพอในการก ากับ ดูแล ติดตามสตัว์ในพื้นที่ 
 2. การโยกยา้ยสลับสับเปลี่ยนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจระเบียบ หลักเกณฑ์ ของโครงการ 
 4. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ เห็นว่าเป็นโครงการที่ยุ่งยาก เป็นงานฝาก สรา้งภาระ 
 5. การทุจริตต่อหน้าที ่
 แนวทางแก้ไข 
 1. พิจารณาจดัสรรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับจ านวนสัตวใ์นพื้นที่ การสรา้งเครือข่ายกลุม่
เกษตรกร  อาสาปศุสัตว ์เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน   
 2. หน่ายงานระดับ กรม/เขต ควรจัดประชุมชี้แจงและเน้นย้ าระเบียบ หลักเกณฑ์ ของโครงการ 
 3. ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 4. สร้างรูปแบบการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 5. ปลูกฝังสร้างจิตสานึก ทัศนะคติทีด่ ีค านึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก ปฏิบัติงาน     
   เพื่อสนองพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร 
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3. ปัญหาด้านตัวสัตว์  ได้แก่ 
 1. โค-กระบือ ที่จดัส่งจากส่วนกลางบางครั้งมีขนาดค่อนข้างเล็ก อายุน้อย ต้องใช้เวลาเลี้ยงเพื่อ
ฟื้นฟู สุขภาพเป็นเวลานาน จึงจะสามารถให้ลูกตวัแรกได้  
 แนวทางแก้ไข 
 1. เคร่งครัดในการคดัเลือกสัตว์จากต้นทางให้มีคณุลักษณะตามเกณฑท์ี่ก าหนดของโครงการ  
 2. จัดสรรงบประมาณจัดซ้ือสัตว์ในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับสัตว์ที่มีความเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อม   
 ของแต่ละพื้นที ่และลดค่าใช่จา่ยดา้นการขนส่ง  

4. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ   ได้แก่ 
 1. งบประมาณประจ าปีที่ได้รับการจัดสรรจากสว่นกลางไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในพื้นที ่
 2. ระบบบริหารโครงการด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปยังไม่สามารถด าเนินการได้  
แนวทางแก้ไข 
 1. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจาก ธคก. โดยจัดท าเป็นโครงการตดิตามการด าเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความส าเรจ็ของโครงการ 
 2. เร่งรัดการใชร้ะบบบริหารโครงการด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการด าเนินงานโครงการธนาคาร        
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  เน่ืองจากที่ผ่านมาพบว่าในบางพื้นที่ไม่ต้องการให้มีสัตว์ของ    
โครงการ ธคก. เพราะเห็นว่าเป็นงานที่มีความยุ่งยาก ต้องมีการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ เป็นภาระ 
และมีระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการตามสัญญาของเกษตรกรแต่ละรายมากกว่า 5 ปี ซึ่งทัศนคติ
ดังกล่าวถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของโครงการเป็นอย่างมาก  ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน      
จึงควรเห็นแก่ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโครงการ  เป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ ก่อเกิดรายได้  
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  และที่ส าคัญเพื่อเป็นการสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ให้คงอยู่สืบต่อไป  
 2. คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นเพียงเครื่องมือส าหรับแนะน าวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของโครงการ  แต่ในการปฏิบัติงานจริงมีความซับซ้อนและอาจมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง 
ผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความช านาญ ในการแก้ไขปัญหาควบคู่กับการ
ใช้คู่มือปฏิบัติงาน 
 3. ควรมีการอบรม ชี้แจง ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
น าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 4. ควรจัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและส าหรับเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจ แบบฉบับพกพา โดย        
เน้นเนื้อหา หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ส าคัญ เข้าใจง่าย เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องอีกช่องทางหน่ึง 
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