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แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
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1. หลกัการและเหตุผล: 
  โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดำริ เป็นโครงการตามพระราชดำริ
โครงการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร             
ที่พระราชทานให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการ เนื่องจากในการเสด็จพระราชดำเนินออกตรวจเยี่ยมราษฎรเมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2522 ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ทรงทราบว่า 
มีราษฎรจำนวนมากต้องเช่าโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน ในราคาแพงมาก และ บางครั้งเมื่อจำหน่ายผลผลิต             
ทางการเกษตรแล้วก็แทบไม่เหลืออะไรเลย เพราะเงินที่ได้ต้องจ่ายเป็นค่าเช่าโค-กระบือเกือบหมด จึงทรงมี
พระราชดำริ ให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโค-กระบือขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรได้มีโอกาส       
มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง  โดยการเช่าหรือเช่าซื้อหรือวิธีการอ่ืนใด ในราคาท่ีถูกจากส่วนราชการ 
องค์กร หรือเอกชน ฯลฯ กรมปศุสัตว์จึงได้นำกระบือของกรมปศุสัตว์ จำนวน 280 ตัว ไปให้การช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ยากจนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา   จังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ  ในท้องที่
อำเภอสระแก้ว และอำเภอวัฒนานคร (ในขณะนั้น) เป็นครั้งแรก  

โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นโครงการตามพระราชดำริที่ช่วย
แก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรที่ตรงจุด ไม่เป็นการสร้างภาระหนี้สินให้เกษตรกร สอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ไขปัญหาการละทิ้งถิ่นฐานของเกษตรกร การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และยังช่วย
รักษาสภาพผืนแผ่นดินให้ทวีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน  
2. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 
3. เป้าหมาย : 

1. เกษตรกรมีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร   
 2. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การกำกับดูแลกันเองในชุมชนนั้นๆ เพ่ือเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
 3. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. พื้นที่ดำเนินการ 
 74 จังหวัด ทั่วประเทศ  (กรณี จังหวัดสมุทรสงคราม  สมุทรปราการ  และภูเก็ต  ในพ้ืนที่ไม่มีสัตว์ 
ธคก. ในพื้นที)่ 
 



 

5. ผลลัพธ์ (Outcome) ระดับกิจกรรม/โครงการ 
 1. มีเกษตรกรดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ชุมชนเกิดความความเข้มแข็ง  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การกำกับดูแล
กันเองในชุมชนนั้นๆ  

 
6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ( KPI ) 
 เชิงปริมาณ  : ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรายใหม่ 8,000 ราย 
 เชิงคุณภาพ  : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 
7. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ 
  1. กำหนดนโยบาย และกำหนดระเบียบการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน และหัวหน้าฝ่ายโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร                
ตามพระราชดำริ เป็นเลขานุการ   
  2. จัดสรรงบประมาณให้ สนง.ปศข. และ สนง.ปศจ. 
  3. ประสานการจัดหาโค-กระบือ ที่ได้รับจากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพ่ือสนับสนุนให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ ที่ได้ยื่นแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ 
  4. ประชาสัมพันธ์โครงการในพ้ืนที่เพ่ือขยายการดำเนินโครงการ 
  5. จัดทำทะเบียนโค-กระบือในโครงการทั่วประเทศ 
  6. รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาเขา้ร่วมโครงการ 
  7. จัดทำบัญชีรายได้ของโครงการทั้งจากการบริจาคและการดำเนินโครงการ  
  8. ควบคุมบัญชีเลขท่ีสัญญาและเสนอกรมฯอนุมัติการสนับสนุนโคกระบือให้กับจังหวัดต่างๆ 
  9. แจ้งการตอบรับเงินจากการดำเนินโครงการให้จังหวัด และ ปศข. ทราบ  

10. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวม 
7.2 สำนักงานปศุสัตว์เขต  

  1. มีอำนาจอนุมัติเก่ียวกับการดำเนินโครงการดังต่อไปนี้ 
1)  เปลี่ยนเกษตรกรจากรายเก่าเป็นรายใหม่ หรือจากยืมเพ่ือการผลิต เป็นเช่าซื้อ เป็นต้น 
2) การอนุมัติจำหน่ายและจำหน่ายทะเบียนลูกโค-กระบือที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ 
เกษตรกร 
3) การอนุมัติจำหน่ายและจำหน่ายทะเบียนแม่โค-กระบือที่เกษตรกรได้ปฏิบัติตาม
สัญญาและสัตว์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร 
4) การอนุมัติจำหน่ายและจำหน่ายทะเบียนแม่โค-กระบือ หรือ ลูกโค-กระบือ ซ่ึง
ตาย และไม่มีผู้รับผิดชอบชดใช้ 
5) การอนุมัติจำหน่ายและจำหน่ายทะเบียนแม่โค-กระบือหรือ ลูกโค-กระบือที่
เกษตรกรขอซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
6) การอนุมัติให้ดำเนินการกรณีลูกโค-กระบือที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ ธคก. (ขาย/
ให้บริการรายใหม่) 
 



 

 2. ประชาสัมพันธ์โครงการในพ้ืนที่เพ่ือขยายการดำเนินโครงการ 
3. จัดทำทะเบียนสัตว์ของโครงการในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ  

  4. ติดตามผลการดำเนินโครงการของจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
  

7.3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
  1. ประชาสัมพันธ์โครงการในพ้ืนที่เพ่ือขยายการดำเนินโครงการ 
  2. ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และชี้แจงรายละเอียด ระเบียบและ
หลักเกณฑข์องโครงการให้เกษตรกรทราบ 

3. จัดทำทะเบียนสัตว์ของ ธคก. ที่อยู่ ในจังหวัดนั้นๆ โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบทะเบียนสัตว์ 

4. ติดตามผลการดำเนินการโครงในพ้ืนที่ เช่น  
1) รายงานจำนวนลูกสัตว์เกดิ  
2) การขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ออกจากทะเบียนตามกรณีต่างๆ 
3) การนำส่งเงินซึ่งเป็นรายได้จากการดำเนินโครงการ 

 
7.4 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 

  1. ประชาสัมพันธ์โครงการในพ้ืนที่เพ่ือขยายการดำเนินโครงการ 
  2. ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และชี้แจงรายละเอียด ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของโครงการให้เกษตรกรทราบ 

3. จัดทำทะเบียนสัตว์ของ ธคก. ที่อยู่ในอำเภอนั้นๆ  
4. ติดตามผลการดำเนินการโครงในพ้ืนที่ เช่น  

1) รายงานจำนวนลูกสัตว์เกิด  
2) การให้บริการด้านสุขภาพสัตว์  
3) การให้บริการผสมเทียม 
4) การขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ออกจากทะเบียนตามกรณีต่างๆ 
5) การนำส่งเงินซึ่งเป็นรายได้จากการดำเนินโครงการ 

5. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการในลักษณะคณะกรรมการกลุ่ม 
6. การประสานกับท้องถิ่นในการขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับกลุ่มสมาชิก ธคก. 
7. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา  ใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ สนับสนุนการใช้

แรงงานสัตว์ และการปลูกหรือสำรองพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ยามขาดแคลน 
8. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 



 

8. แผนการปฏิบัติงาน 
 
    ปี 2564 

งานที่ทำ หน่วยนับ แผน 
     ( ผล ) 

1.ประกวดหมู่บ้าน/กลุ่มธนาคารโค-กระบือระดับสำนักงานปศสุัตว์เขต ครั้ง 9 

2.ประชุมสัมมนาร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกร ครั้ง 9 

ธนาคารโค-กระบือ ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต   

3.ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการทั่วประเทศ ครั้ง 1 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรายใหม่ ราย 8,000 

5.ให้คำแนะนำและติดตาม (กพก. ,ปศข.และจังหวัดแห่งละ12 ครั้ง) ครั้ง 1,008 

*หมายเหตุ    การประกวดหมู่บ้าน/ กลุ่มธนาคารโค-กระบือ ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต         
 ระยะเวลาดำเนินการเดอืนธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์  2564 
 
 
9. การจัดสรรงบประมาณ   
 9.1.งบประมาณทั้งสิ้น 4,849,500 บาท 
 

ประเภท - รายการ  
 งบประมาณ  

 ปี 2564 

 รวมทั้งสิ้น   4,849,500 
1  งบดำเนินงาน  4,849,500  

1.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  4,849,500 
1.1.1  ค่าตอบแทน (ค่าอาหารทำการนอกเวลา)  30,000  
1.1.2  ค่าใช้สอย (ระบุ)  583,700 

    - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ  279,400  
    - ค่าจ้างเหมาบริการ  60,600  
    - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  243,700 

1.1.3  ค่าวัสดุ (ระบุ)  4,235,800  

    - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  762,200  

    - วัสดุเวชภัณฑ์  3,473,600 
 
 



 

 9.2.งบประมาณแยกหน่วยเบิกจ่าย 
 

ที ่ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมทั้งสิ้น 

1 กพก. (ส่วนกลาง) 30,000 164,200 3,483,800 3,678,000 
2 สนง.ปศจ.กรุงเทพมหานคร  1,000 3,000 4,000 
3 ปศข. 1  26,000 12,000 38,000 
4 สนง.ปศจ.ปทุมธานี  1,000 5,000 6,000 
5 สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา  1,000 5,000 6,000 
6 สนง.ปศจ.อ่างทอง  1,500 8,000 9,500 
7 สนง.ปศจ.สิงห์บุรี  1,000 3,000 4,000 
8 สนง.ปศจ.ชัยนาท  5,000 10,000 15,000 
9 สนง.ปศจ.นนทบุรี  1,000 2,000 3,000 
10 สนง.ปศจ.ลพบุรี  1,000 4,000 5,000 
11 สนง.ปศจ.สระบุรี  1,500 5,000 6,500 
12 ปศข. 2  26,000 12,000 38,000 
13 สนง.ปศจ.ตราด  1,000 5,000 6,000 
14 สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี  1,000 5,000 6,000 
15 สนง.ปศจ.สระแก้ว  1,500 8,000 9,500 
16 สนง.ปศจ.ระยอง  1,000 4,000 5,000 
17 สนง.ปศจ.นครนายก  1,000 4,000 5,000 
18 สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา  2,000 5,000 7,000 
19 สนง.ปศจ.ชลบุร ี  1,000 4,000 5,000 
20 สนง.ปศจ.จันทบุรี  1,000 3,000 4,000 
21 ปศข.3  31,000 30,000 61,000 
22 สนง.ปศจ.บุรีรัมย์  5,000 15,000 20,000 
23 สนง.ปศจ.สุรินทร์  5,000 15,000 20,000 
24 สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ  5,000 15,000 20,000 
25 สนง.ปศจ.อุบลราชธานี  5,000 15,000 20,000 
26 สนง.ปศจ.ยโสธร  2,000 10,000 12,000 
27 สนง.ปศจ.อำนาจเจริญ  2,000 10,000 12,000 
28 สนง.ปศจ.ชัยภูม ิ  4,000 13,000 17,000 
29 สนง.ปศจ.นครราชสีมา  8,000 18,000 26,000 



 

 
 

ที ่ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมทั้งสิ้น 

30 ปศข. 4  36,000 30,000 66,000 
31 สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด  7,000 17,000 24,000 
32 สนง.ปศจ.เลย  2,000 9,000 11,000 
33 สนง.ปศจ.หนองคาย  2,000 9,000 11,000 
34 สนง.ปศจ.มุกดาหาร  3,000 12,000 15,000 
35 สนง.ปศจ.นครพนม  5,000 15,000 20,000 
36 สนง.ปศจ.มหาสารคาม  5,000 15,000 20,000 
37 สนง.ปศจ.ขอนแก่น  4,000 13,000 17,000 
38 สนง.ปศจ.หนองบัวลำภู  2,000 5,000 7,000 
39 สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์  3,000 11,000 14,000 
40 สนง.ปศจ.อุดรธานี  2,000 5,000 7,000 
41 สนง.ปศจ.สกลนคร  7,000 16,000 23,000 
42 สนง.ปศจ.บึงกาฬ  3,000 10,000 13,000 
43 ปศข. 5 

 
28,000 27,000 55,000 

44 สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 
 

2,000 9,000 11,000 
45 สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 

 
2,000 8,000 10,000 

46 สนง.ปศจ.ลำพูน 
 

1,000 4,000 5,000 
47 สนง.ปศจ.ลำปาง 

 
2,000 8,000 10,000 

48 สนง.ปศจ.แพร่ 
 

2,000 5,000 7,000 
49 สนง.ปศจ.น่าน 

 
4,000 13,000 17,000 

50 สนง.ปศจ.เชียงราย 
 

4,000 13,000 17,000 
51 สนง.ปศจ.พะเยา 

 
2,000 10,000 12,000 

52 ปศข. 6 
 

26,000 27,000 53,000 
53 สนง.ปศจ.พิษณุโลก 

 
2,000 9,000 11,000 

54 สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ 
 

1,000 5,000 6,000 
55 สนง.ปศจ.สุโขทัย 

 
2,000 5,000 7,000 

56 สนง.ปศจ.ตาก 
 

1,000 4,000 5,000 
57 สนง.ปศจ.อุทัยธานี 

 
2,000 5,000 7,000 

 



 

 

ที ่ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมทั้งสิ้น 

58 สนง.ปศจ.อุตรดิตถ์ 
 

2,000 6,000 8,000 
59 สนง.ปศจ.พิจิตร 

 
1,000 4,000 5,000 

60 สนง.ปศจ.นครสวรรค์ 
 

2,000 5,000 7,000 
61 สนง.ปศจ.กำแพงเพชร 

 
1,000 3,000 4,000 

62 ปศข. 7 
 

26,000 19,000 45,000 
63 สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี 

 
2,000 8,000 10,000 

64 สนง.ปศจ.กาญจนบุรี 
 

2,000 10,000 12,000 
65 สนง.ปศจ.ราชบุรี 

 
2,000 6,000 8,000 

66 สนง.ปศจ.เพชรบุร ี
 

2,000 6,000 8,000 
67 สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
2,000 6,000 8,000 

68 สนง.ปศจ.สมุทรสาคร 
 

1,000 2,000 3,000 
69 สนง.ปศจ.นครปฐม 

 
2,000 5,000 7,000 

70 ปศข. 8 
 

26,000 19,000 45,000 
71 สนง.ปศจ.ระนอง 

 
2,000 5,000 7,000 

72 สนง.ปศจ.ชุมพร 
 

2,000 7,000 9,000 
73 สนง.ปศจ.กระบี่ 

 
1,000 4,000 5,000 

74 สนง.ปศจ.นครศรีธรรมราช 
 

2,000 8,000 10,000 
75 สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี 

 
2,000 6,000 8,000 

76 สนง.ปศจ.พังงา 
 

1,000 3,000 4,000 
77 สนง.ปศจ.พัทลุง 

 
2,000 6,000 8,000 

78 สนง.ปศจ.ตรัง 
 

1,000 4,000 5,000 
79 ปศข. 9 

 
23,000 15,000 38,000 

80 สนง.ปศจ.สงขลา 
 

3,000 7,000 10,000 
81 สนง.ปศจ.ยะลา 

 
1,000 5,000 6,000 

82 สนง.ปศจ.นราธิวาส 
 

2,000 6,000 8,000 
83 สนง.ปศจ.ปัตตานี 

 
1,000 5,000 6,000 

84 สนง.ปศจ.สตูล 
 

1,000 5,000 6,000 
 รวมทั้งสิ้น 30,000  583,700  4,235,800  4,849,500  

 
 



จัดสรรงบประมาณ ปี 2564 
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมรอง ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

 

ที ่ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทน 

ค่าอาหารทำการ
นอกเวลา 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าจ้างเหมา

บริการ 
ค่าใช้จ่าย
สัมมนา 

รวมค่าใช้
สอย 

วัสดุ
เชื้อเพลิง 

วัสดุเวชภัณฑ์ รวมค่าวัสดุ รวมทั้งสิ้น 

1  กพก. (ส่วนกลาง) 30,000 5,900 60,600 97,700 164,200 10,200 3,473,600 3,483,800 3,678,000 
2 สนง.ปศจ.กรุงเทพมหา

นคร 
- 

1,000 
- - 1,000 

3,000 
- 3,000 4,000 

  รวมทั้งสิ้น 30,000 6,900 60,600 97,700 165,200 13,200 3,473,600 3,486,800 3,682,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จัดสรรงบประมาณ ปี 2564 
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมรอง ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

 

ที่ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าจ้างเหมา
บริการ 

ค่าใช้จ่าย
สัมมนา 

รวมค่าใช้สอย วัสดุเชื้อเพลิง รวมค่าวัสดุ 

1 ปศข. 1 10,000 - 16,000 26,000 12,000 12,000 38,000 
2 สนง.ปศจ.ปทุมธานี 1,000 - - 1,000 5,000 5,000 6,000 
3 สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา 1,000 - - 1,000 5,000 5,000 6,000 
4 สนง.ปศจ.อ่างทอง 1,500 - - 1,500 8,000 8,000 9,500 
5 สนง.ปศจ.สิงห์บุรี 1,000 - - 1,000 3,000 3,000 4,000 
6 สนง.ปศจ.ชัยนาท 5,000 - - 5,000 10,000 10,000 15,000 
7 สนง.ปศจ.นนทบุรี 1,000 - - 1,000 2,000 2,000 3,000 
8 สนง.ปศจ.ลพบุรี 1,000 - - 1,000 4,000 4,000 5,000 
9 สนง.ปศจ.สระบุรี 1,500 - - 1,500 5,000 5,000 6,500 

 รวมทั้งสิ้น 23,000 - 16,000 39,000 54,000 54,000 93,000 
 
 
 
 



 

จัดสรรงบประมาณ ปี 2564 
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมรอง ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

 

ที ่ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าใช้จ่าย
สัมมนา 

รวมค่าใช้สอย วัสดุเชื้อเพลิง รวมค่าวัสดุ 

1 ปศข. 2 10,000 16,000 26,000 12,000 12,000 38,000 
2 สนง.ปศจ.ตราด 1,000 - 1,000 5,000 5,000 6,000 
3 สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี 1,000 - 1,000 5,000 5,000 6,000 
4 สนง.ปศจ.สระแก้ว 1,500 - 1,500 8,000 8,000 9,500 
5 สนง.ปศจ.ระยอง 1,000 - 1,000 4,000 4,000 5,000 
6 สนง.ปศจ.นครนายก 1,000 - 1,000 4,000 4,000 5,000 
7 สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา 2,000 - 2,000 5,000 5,000 7,000 
8 สนง.ปศจ.ชลบุร ี 1,000 - 1,000 4,000 4,000 5,000 
9 สนง.ปศจ.จันทบุรี 1,000 - 1,000 3,000 3,000 4,000 

 รวมทัง้สิ้น 19,500 16,000 35,500 50,000 50,000 85,500 
 
 
 
 



 

จัดสรรงบประมาณ ปี 2564 
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมรอง ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

 

ที ่ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าใช้จ่าย
สัมมนา 

รวมค่าใช้สอย วัสดุเชื้อเพลิง รวมค่าวัสดุ 

1 ปศข.3 15,000 16,000 31,000 30,000 30,000 61,000 
2 สนง.ปศจ.บุรีรัมย ์ 5,000 - 5,000 15,000 15,000 20,000 
3 สนง.ปศจ.สุรินทร์ 5,000 - 5,000 15,000 15,000 20,000 
4 สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ 5,000 - 5,000 15,000 15,000 20,000 
5 สนง.ปศจ.อุบลราชธานี 5,000 - 5,000 15,000 15,000 20,000 
6 สนง.ปศจ.ยโสธร 2,000 - 2,000 10,000 10,000 12,000 
7 สนง.ปศจ.อำนาจเจริญ 2,000 - 2,000 10,000 10,000 12,000 
8 สนง.ปศจ.ชัยภูม ิ 4,000 - 4,000 13,000 13,000 17,000 
9 สนง.ปศจ.นครราชสีมา 8,000 - 8,000 18,000 18,000 26,000 

 รวมทั้งสิ้น 51,000 16,000 67,000 141,000 141,000 208,000 
 
 
 
 



 

จัดสรรงบประมาณ ปี 2564 
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมรอง ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

ที ่ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าใช้จ่าย
สัมมนา 

รวมค่าใช้
สอย 

วัสดุ
เชื้อเพลิง 

รวมค่าวัสดุ 

1 ปศข. 4 18,000 18,000 36,000 30,000 30,000 66,000 
2 สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด 7,000 - 7,000 17,000 17,000 24,000 
3 สนง.ปศจ.เลย 2,000 - 2,000 9,000 9,000 11,000 
4 สนง.ปศจ.หนองคาย 2,000 - 2,000 9,000 9,000 11,000 
5 สนง.ปศจ.มุกดาหาร 3,000 - 3,000 12,000 12,000 15,000 
6 สนง.ปศจ.นครพนม 5,000 - 5,000 15,000 15,000 20,000 
7 สนง.ปศจ.มหาสารคาม 5,000 - 5,000 15,000 15,000 20,000 
8 สนง.ปศจ.ขอนแก่น 4,000 - 4,000 13,000 13,000 17,000 
9 สนง.ปศจ.หนองบัวลำภู 2,000 - 2,000 5,000 5,000 7,000 
10 สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ 3,000 - 3,000 11,000 11,000 14,000 
11 สนง.ปศจ.อุดรธานี 2,000 - 2,000 5,000 5,000 7,000 
12 สนง.ปศจ.สกลนคร 7,000 - 7,000 16,000 16,000 23,000 
13 สนง.ปศจ.บึงกาฬ 3,000 - 3,000 10,000 10,000 13,000 

 รวมทั้งสิ้น 63,000 18,000 81,000 167,000 167,000 248,000 



 

จัดสรรงบประมาณ ปี 2564 
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมรอง ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

 

ที ่ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าเบีย้เลี้ยง 

ค่าใช้จ่าย
สัมมนา 

รวมค่าใช้สอย วัสดุเชื้อเพลิง รวมค่าวัสดุ 

1 ปศข. 5 12,000 16,000 28,000 27,000 27,000 55,000 
2 สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 2,000 - 2,000 9,000 9,000 11,000 
3 สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 2,000 - 2,000 8,000 8,000 10,000 
4 สนง.ปศจ.ลำพูน 1,000 - 1,000 4,000 4,000 5,000 
5 สนง.ปศจ.ลำปาง 2,000 - 2,000 8,000 8,000 10,000 
6 สนง.ปศจ.แพร ่ 2,000 - 2,000 5,000 5,000 7,000 
7 สนง.ปศจ.น่าน 4,000 - 4,000 13,000 13,000 17,000 
8 สนง.ปศจ.เชียงราย 4,000 - 4,000 13,000 13,000 17,000 
9 สนง.ปศจ.พะเยา 2,000 - 2,000 10,000 10,000 12,000 

 รวมทั้งสิ้น 31,000 16,000 47,000 97,000 97,000 144,000 
 
 
 
 



 

จัดสรรงบประมาณ ปี 2564 
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมรอง ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำร ิ

 

ที ่ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าใช้จ่าย
สัมมนา 

รวมค่าใช้สอย วัสดุเชื้อเพลิง รวมค่าวัสดุ 

1 ปศข. 6 10,000 16,000 26,000 27,000 27,000 53,000 
2 สนง.ปศจ.พิษณุโลก 2,000 - 2,000 9,000 9,000 11,000 
3 สนง.ปศจ.เพชรบูรณ ์ 1,000 - 1,000 5,000 5,000 6,000 
4 สนง.ปศจ.สุโขทัย 2,000 - 2,000 5,000 5,000 7,000 
5 สนง.ปศจ.ตาก 1,000 - 1,000 4,000 4,000 5,000 
6 สนง.ปศจ.อุทัยธานี 2,000 - 2,000 5,000 5,000 7,000 
7 สนง.ปศจ.อุตรดิตถ์ 2,000 - 2,000 6,000 6,000 8,000 
8 สนง.ปศจ.พิจิตร 1,000 - 1,000 4,000 4,000 5,000 
9 สนง.ปศจ.นครสวรรค์ 2,000 - 2,000 5,000 5,000 7,000 
10 สนง.ปศจ.กำแพงเพชร 1,000 - 1,000 3,000 3,000 4,000 

 รวมทั้งสิ้น 24,000 16,000 40,000 73,000 73,000 113,000 
 
 
 



 

จัดสรรงบประมาณ ปี 2564 
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมรอง ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

 

ที ่ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าใช้จ่าย
สัมมนา 

รวมค่าใช้
สอย 

วัสดุเชื้อเพลิง รวมค่าวัสดุ 

1 ปศข. 7 10,000 16,000 26,000 19,000 19,000 45,000 
2 สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี 2,000 - 2,000 8,000 8,000 10,000 
3 สนง.ปศจ.กาญจนบุรี 2,000 - 2,000 10,000 10,000 12,000 
4 สนง.ปศจ.ราชบุร ี 2,000 - 2,000 6,000 6,000 8,000 
5 สนง.ปศจ.เพชรบุรี 2,000 - 2,000 6,000 6,000 8,000 
6 สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,000 - 2,000 6,000 6,000 8,000 
7 สนง.ปศจ.สมุทรสาคร 1,000 - 1,000 2,000 2,000 3,000 

 รวมทั้งสิ้น 21,000 16,000 37,000 57,000 57,000 94,000 
 
 
 
 
 
 
 



 

จัดสรรงบประมาณ ปี 2564 
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมรอง ธนาคารโค-กระบอืเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

 

ที ่ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายสัมมนา รวมค่าใช้สอย วัสดุเชื้อเพลิง รวมค่าวัสดุ 

1 ปศข. 8 10,000 16,000 26,000 19,000 19,000 45,000 
2 สนง.ปศจ.ระนอง 2,000 - 2,000 5,000 5,000 7,000 
3 สนง.ปศจ.ชุมพร 2,000 - 2,000 7,000 7,000 9,000 
4 สนง.ปศจ.กระบี่ 1,000 - 1,000 4,000 4,000 5,000 
5 สนง.ปศจ.นครศรีธรรมราช 2,000 - 2,000 8,000 8,000 10,000 
6 สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธาน ี 2,000 - 2,000 6,000 6,000 8,000 
7 สนง.ปศจ.พังงา 1,000 - 1,000 3,000 3,000 4,000 
8 สนง.ปศจ.พัทลุง 2,000 - 2,000 6,000 6,000 8,000 
9 สนง.ปศจ.ตรัง 1,000 - 1,000 4,000 4,000 5,000 

 รวมทั้งสิ้น 23,000 16,000 39,000 62,000 62,000 101,000 
 
 
 
 



 

จัดสรรงบประมาณ ปี 2564 
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมรอง ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

 

ที ่ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายสัมมนา รวมค่าใช้สอย วัสดุเชื้อเพลิง รวมค่าวัสดุ 

1 ปศข. 9 7,000 16,000 23,000 15,000 15,000 38,000 
2 สนง.ปศจ.สงขลา 3,000 - 3,000 7,000 7,000 10,000 
3 สนง.ปศจ.ยะลา 1,000 - 1,000 5,000 5,000 6,000 
4 สนง.ปศจ.นราธิวาส 2,000 - 2,000 6,000 6,000 8,000 
5 สนง.ปศจ.ปัตตานี 1,000 - 1,000 5,000 5,000 6,000 
6 สนง.ปศจ.สตูล 1,000 - 1,000 5,000 5,000 6,000 

 รวมทัง้สิ้น 15,000 16,000 31,000 43,000 43,000 74,000 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร 
    ตามพระราชดำริ ร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 

....................................................................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2522 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี          
ตามพระราชดำริ ทรงทราบว่ามีราษฎรจำนวนมากต้องเช่าโค-กระบือไว้ใช้แรงงานในราคาแพงมาก และ
บางครั้งเมื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็แทบไม่เหลืออะไรเลย เพราะเงินที่ได้ต้องจ่ายเป็นค่าเช่า
โค-กระบือเกือบหมด จึงทรงมีพระราชดำริ ให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโค-กระบือขึ้นในปี พ.ศ.2522            
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนได้มีโอกาสมีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง โดยการเช่าหรือเช่าซื้อ
หรือวิธีการอ่ืนใด ในราคาที่ถูกจากส่วนราชการองค์กรหรือเอกชน ฯลฯ 
 ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่ าวขึ้น โดยใช้กระบือของกรมปศุสัตว์  
จำนวน 280 ตัว นำไปให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา จังหวัด
ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ในท้องที่อำเภอสระแก้ว และอำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี ในขณะนั้น 
เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2522 และ ดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมาพร้อมได้ขยายการดำเนินการไปทั่วประเทศ 
และได้เน้นให้เกษตรกรและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้  
จะเป็นการระดมความคิดของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวาง         
แนวทางการดำเนินโครงการ การบริหารจัดการที่เหมาะสม และเกิดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน 
รวมทั้งจะได้ข้อเสนอแนะต่างๆ นำไปพัฒนาการดำเนินโครงการ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันเป็นการ
สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
2. วัตถุประสงคก์ารฝึกอบรม 
 1.เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรในพ้ืนที่ รับทราบพระราชดำริ วัตถุประสงค์ของโครงการ                 
เพ่ือปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ 
 2.เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ เพ่ือประโยชน์ 
ของเกษตรกรและโครงการ 
 3.เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ ร่วมเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ร่วมกันวางแผนแนวทาง กำหนดรูปแบบที่เหมาะสม              
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย (คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระบุจำนวน) 
 เกษตรกรที่อยู่ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพ้ืนที่ จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นเกษตรกรที่จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรธนาคารโค-กระบือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ ธคก. ในพ้ืนที่
เขต 1-9 จำนวน เขตละ 25 ราย ยกเว้นเขต 4 จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้น 230 ราย 
 
 
 



 

 

 

4. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรในการฝึกอบรม 
4.1 จำนวนชั่วโมง  :  8 ชั่วโมง  
4.2 หัวข้อวิชา :  การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร 

ตามพระราชดำริ 
4.3 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร    

ตามพระราชดำริ และมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ เพ่ือประโยชน์แก่เกษตรกร 
4.4 ประเด็นเนื้อหา :  

1. รูปแบบแนวทางการดำเนินโครงการที่เหมาะสม สำหรับโครงการธนาคารโค-กระบือ         
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตามบริบทชุมชน 

4.5 เทคนิควิธีการ :  การบรรยาย ศึกษาดูงานและการสัมมนากลุ่มย่อย 
4.6 ประเมินผลการฝึกอบรม : สังเกตระหว่างฝึกอบรม / แบบประเมินผลการประชุมสัมมนา 

     
5. สถานที่จัดฝึกอบรม 
 สถานที่ของส่วนราชการในจังหวัดหรืออำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุ
สัตว์ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาปศุสัตว์ประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต หรืออ่ืนๆที่ปศุสัตว์เขตแต่ละแห่งพิจารณา
ตามความเหมาะสม  
 
6. ช่วงเวลาการฝึกอบรม (ระบุจำนวนวัน เดือน) 
 จำนวน 1 วัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – เดือนมีนาคม 2564 
 
7. วิทยากรและเทคนิคการฝึกอบรม 
 ผู้นำกลุ่ม/ตัวแทนเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่กองงานพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษ หรือที่สำนักงานปศุสัตว์เขตพิจารณาตามความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการฝึกอบรมดังนี้ 

1. การบรรยายเพ่ือสร้างแนวคิด ความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการ
โครงการ 

2. แบ่งกลุ่มสัมมนา อภิปราย ระดมความคิดจากผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และเกษตรกร ร่วมกำหนด
แนวทาง  การดำเนินโครงการ การติดตามประเมินผล และการแก้ไขปัญหา เพื่อการดำเนิน
โครงการที ่เหมาะสม  

3. ทัศนะศึกษาดูงานในพื้นท่ีดำเนินโครงการ 
 
8.ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรม 
 - กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม 
 1. กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  รับผิดชอบเป็นผู้กำหนดแผนการฝึกอบรม/สัมมนาและ
จัดสรรงบประมาณ และติดตาม กำกับดูแล รวบรวมรายงาน 
 2.สำนักงานปศุสัตว์เขตแต่ละแห่ง รับผิดชอบในการดำเนินการฝึกอบรมสัมมนา และกำหนดหัวข้อ
วิชาในการฝึกอบรมสัมมนาให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ  



 

 

 

 
10. งบประมาณการฝึกอบรม     จำนวน  146,600 บาท    

1) แผนงาน :   เสริมสร้างพลังทางสังคม 
2) ผลผลิต  :   พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์  
3) กิจกรรม :   สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
4) โครงการ :  ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
5) อยู่ในแผนงานปกต ิ  

     
11. การประเมินผลและติดตามผล 
 การประเมินผลโครงการ 

1) ประเมินปฏิกิริยาโครงการโดยใช้แบบสอบถามประเมินผลหลักสูตร วิทยากรและ
การจัดฝึกอบรม 

2) ประเมินการเรียนรู้โดยใช้ (เช่น แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังการฝึกอบรม แบบ
ประเมินผลจากการปฏิบัติ แบบรายงานสรุปผลที่ได้จากการแบ่งกลุ่มแสดงความ
คิดเห็น เป็นต้น) 

การติดตามผลโครงการ 
 - ด้านการประเมินการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม ภายใน 6 เดือน 
หลังจากการฝึกอบรม โดยประเมินจากแบบติดตามประเมินผลหลังการพัฒนา   
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และเกษตรกรรับทราบพระราชดำริ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสนองพระราชดำริและเกิดประโยชน์แก่เกษตรกร 
 2. ได้แนวทางการดำเนินงาน และการบริหารจัดการที่เหมาะสม แนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค โดยให้เกษตรกรและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับนโยบายและเกิด
ความยั่งยืน 
 3. ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และเกษตรกรได้ความรู้และประสบการณ์ จากการแลกเปลี่ยนและระดม
ความคิด เพ่ือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองได้ 
13. การติดต่อประสานงาน 
 ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ  กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ กรมปศุสัตว์ โทร./โทรสาร  0-2653-4926 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
รายละเอียดงบประมาณโครงการ 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชดำริ ร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
1. ค่าอาหาร เป็นเงิน  34,500 บาท 
  1.1 สำหรับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม 230  คน         
        - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 150 × 230 คน  (9 รุ่น)  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน   16,100 บาท 
   2.1 สำหรับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม 230 คน (9 รุ่น)  
3. ค่าตอบแทนและยานพาหนะวิทยากร เป็นเงิน   43,200 บาท 
      - วิทยากรจากส่วนราชการ จำนวน 8 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท (9 รุ่น)  
4. ค่ายานพาหนะสำหรับเกษตรกร เป็นเงิน   46,000 บาท 
      - ค่ายานพาหนะสำหรับเกษตรกร จำนวน 1 เที่ยวๆ ละ 200 บาท (9 รุ่น)  
5. ค่าเอกสารการฝึกอบรม เป็นเงิน    6,200 บาท 
  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 146,000 บาท  
  
หมายเหตุ : 1. ค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดใดหมวดหนึ่งไม่พอสามารถถัวเฉลี่ยกันได ้
               2. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เขต 1-9 จำนวน เขตละ 25 ราย  
                  ยกเว้นเขต 4 จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้น 230 ราย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

แบบประเมินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  
ร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ประจำปงีบประมาณ 2564 

วันที่  .......................................  
ณ .................................  อำเภอ.......................  จังหวัด.......................... 

---------------------------------------- 
คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มทีั้งหมด 6 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 6 ตอน เพื่อให้การดำเนิน
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงโครงการต่อไป 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   
คำชีแ้จง โปรดตอบคำถามหรือทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องหนา้ข้อความทุกข้อคำถาม 
1. เพศ  1.) หญิง    2.) ชาย    

2. อายุ ....................................... ปี (เกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) 

3. ตำแหน่ง................................................................ระดับ.................................................................. 

4. สังกัด................................................................................................................................................. 

5. รับผิดชอบโครงการ ธคก........................................ปี 

6. การศึกษาสูงสุด 

  1.) ต่ำกว่าปริญญาตรี   2.) ปริญญาตรี   3.) ปริญญาโท   4.) ปริญญาเอก   

7. ทา่นมีความต้องการในการเข้าอบรมหลักสูตรนี้เพียงใด 

  1.) น้อย   2.) ปานกลาง   3.) มาก  

8. ท่านมีความจำเป็นในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการปฏบิัติงานเพียงใด 

  1.) น้อย   2.) ปานกลาง   3.) มาก 

9. ท่านคาดหวังต่อหลักสูตรนี้เพียงใด 

  1.) น้อย   2.) ปานกลาง   3.) มาก 

ตอนที ่2  การประเมินผลสัมฤทธิต์ามวัตถุประสงค์โครงการ 

คำชี้แจง  ท่านมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโ์ครงการอย่างไร โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพยีงช่องเดียว 

การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตามวัตถุประสงค์โครงการ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน
โครงการ ธคก. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปฏิบัติงานสนอง
พระราชดำริ 

     

2. ท่านไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ ร่วมเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ร่วมกัน
วางแผนแนวทาง กำหนดรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

     

 

เจ้าหน้าท่ี 



 

 

 

ตอนที่ 3   การประเมินด้านการจัดการหลักสูตร  

คำชี้แจง ท่านมีความคิดเห็นต่อการจัดการหลักสูตรอย่างไร โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว 

การประเมินด้านการจัดการหลกัสูตร 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ขอบเขตเนื้อหาที่ฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อครบถ้วน
ตามที่หลักสูตรกำหนด 

     

2. การจัดลำดับเนื้อหาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      
3. ระยะเวลาในการอบรมแต่ละเนื้อหาวิชาเหมาะสม      
4. กิจกรรมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏบิัติมีความ
เหมาะสม 

     

5. หลักสูตรฝึกอบรมครัง้นี้มีประโยชน์คุ้มค่า      
 

ตอนที่ 4   การประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 

คำชี้แจง ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการฝึกอบรมอย่างไร โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว 

การประเมินด้านการบริหารจดัการฝึกอบรม 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. สถานที่ฝึกอบรมมีบรรยากาศโดยรวมเอ้ือต่อการ
เรียนรู ้

     

2. ห้องฝึกอบรมมีขนาดห้องและจำนวนห้องเพียงพอ
เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมและกิจกรรมการ
ฝึกอบรม 

     

3. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      
4. สภาพแวดล้อมในการห้องฝึกอบรม มีความเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ 

     

5. อาหาร เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม      
6. การบริการของเจ้าหน้าที่      
7. การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ      
8. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่      
9. การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่      
10. การบริหารจัดการโครงการโดยรวม      
 

 

 

 

 



 

 

 

ตอนที่ 5   การประเมินด้านวิทยากร 

คำชี้แจง ท่านมีความคิดเห็นต่อวิทยากรอย่างไร โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุดเพียงช่องเดียว 

การประเมินด้านวิทยากร 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตรงตาม
เนื้อหาหลักสูตร 

     

2. วิทยากรมีประสบการณ์ รอบรู้ ในเนื้อหาที่สอน      
3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื่อสารได้นา่สนใจ เข้าใจ
ง่าย ชัดเจน 

     

4. วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า น้ำเสียง กระตุน้การ
เรียนรู ้

     

5. วิทยากรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดี เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

     

6. วิทยากรสามารถตอบคำถามให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ชัดเจน 

     

7. วิทยากรมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

     

8. วิทยากรใช้สื่อการสอน เอกสารการสอน สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาและมีความเหมาะสมตรงตามกลุ่มผู้เข้าอบรม 

     

9. วิทยากรดำเนินการสอนได้ตามเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อวิชา 

     

10. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจตอ่วิทยากรท่านนี้เพียงใด      
 

ตอนที่ 6   ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
6.1  การประชุมสัมมนาในคร้ังต่อไป  ท่านคิดวา่ควรเป็น หลักสูตร หรือ หัวข้อใด ?  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
6.2  ท่านคิดว่าควรไปศึกษาดงูานที่ใด ?    
       กลุ่มเกษตรกร  ธคก. ที่ประสบความสำเร็จในการบรหิาร   
       หน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน  ที่มีการบริหารงานหรือดำเนินกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ  
       อ่ืนๆ  พร้อม
ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6.3 อ่ืนๆ    
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณท่านในการตอบแบบสอบถาม ทุกความคิดเห็นของท่านจะนำไปปรับปรุงโครงการต่อไป 
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำร ิ

 
 



 

 

 

แบบประเมินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  
ร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ประจำปงีบประมาณ 2564 

วันที่  ....................................... 
ณ .................................  อำเภอ.......................  จังหวัด.......................... 

---------------------------------------- 
คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มทีั้งหมด 6 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 6 ตอน เพื่อให้การดำเนิน
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงโครงการต่อไป 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   

คำชีแ้จง โปรดตอบคำถามหรือทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องหนา้ข้อความทุกข้อคำถาม 

1. เพศ   1.) หญิง    2.) ชาย    
2. อายุ ....................................... ปี (เกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) 
3. กลุ่มเกษตรกร ............................................................................... 
4. จังหวัด........................................................ 
5. เข้าร่วมโครงการ ธคก. .......................................ปี 
6. การศึกษาสูงสุด 

  1.) ต่ำกว่าปริญญาตรี   2.) ปริญญาตรี   3.) ปริญญาโท 

7. ท่านมีความต้องการในการเข้าอบรมหลักสูตรนี้เพียงใด 

  1.) น้อย   2.) ปานกลาง   3.) มาก  

8. ท่านมีความจำเป็นในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการปฏบิัติงานเพียงใด 

  1.) น้อย   2.) ปานกลาง   3.) มาก 

9. ท่านคาดหวังต่อหลักสูตรนี้เพียงใด 

  1.) น้อย   2.) ปานกลาง   3.) มาก 

ตอนที่ 2  การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ 

คำชี้แจง  ท่านมีความคิดเห็นตอ่ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างไร โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว 

การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตามวัตถุประสงคโ์ครงการ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ท่านมีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการ ธคก. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อ
ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ 

     

2. ท่านได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ ร่วมเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมา 
ร่วมกันวางแผนแนวทาง กำหนดรปูแบบที่เหมาะสม เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

     

 

เกษตรกร 



 

 

 

ตอนที่ 3   การประเมินด้านการจัดการหลักสูตร  

คำชี้แจง ท่านมีความคิดเห็นต่อการจัดการหลักสูตรอย่างไร โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว 

การประเมินด้านการจัดการหลกัสูตร 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ขอบเขตเนื้อหาที่ฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อครบถ้วน
ตามที่หลักสูตรกำหนด 

     

2. การจัดลำดับเนื้อหาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      
3. ระยะเวลาในการอบรมแต่ละเนื้อหาวิชาเหมาะสม      
4. กิจกรรมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏบิัติมีความ
เหมาะสม 

     

5. หลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้มีประโยชน์คุ้มค่า      
 

ตอนที่ 4   การประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 

คำชี้แจง ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการฝึกอบรมอย่างไร โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว 

การประเมินด้านการบริหารจดัการฝึกอบรม 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. สถานที่ฝึกอบรมมีบรรยากาศโดยรวมเอ้ือต่อการ
เรียนรู ้

     

2. ห้องฝึกอบรมมีขนาดห้องและจำนวนห้องเพียงพอ
เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมและกิจกรรมการ
ฝึกอบรม 

     

3. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      
4. สภาพแวดล้อมในการห้องฝึกอบรม มีความเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ 

     

5. อาหาร เคร่ืองดื่ม มีความเหมาะสม      
6. การบริการของเจ้าหน้าที่      
7. การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ      
8. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่      
9. การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่      
10. การบริหารจัดการโครงการโดยรวม      
 

 

 

 



 

 

 

ตอนที่ 5   การประเมินด้านวิทยากร 

คำชีแ้จง ท่านมีความคิดเห็นต่อวิทยากรอย่างไร โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุดเพียงช่องเดียว 

การประเมินด้านวิทยากร 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตรงตาม
เนื้อหาหลักสูตร 

     

2. วิทยากรมีประสบการณ์ รอบรู้ ในเนื้อหาที่สอน      
3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื่อสารได้นา่สนใจ เข้าใจ
ง่าย ชัดเจน 

     

4. วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า น้ำเสียง กระตุน้การ
เรียนรู ้

     

5. วิทยากรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดี เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

     

6. วิทยากรสามารถตอบคำถามให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ชัดเจน 

     

7. วิทยากรมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

     

8. วิทยากรใช้สื่อการสอน เอกสารการสอน สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาและมีความเหมาะสมตรงตามกลุ่มผู้เข้าอบรม 

     

9. วิทยากรดำเนินการสอนได้ตามเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อวิชา 

     

10. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจตอ่วิทยากรท่านนี้เพียงใด      
 

ตอนที่ 6   ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
6.1  การประชุมสัมมนาในคร้ังต่อไป  ท่านคิดวา่ควรเป็น หลักสูตร หรือ หัวข้อใด ?  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
6.2  ท่านคิดว่าควรไปศึกษาดงูานที่ใด ?    
       กลุ่มเกษตรกร  ธคก. ที่ประสบความสำเร็จในการบรหิาร   
       หน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน  ที่มีการบริหารงานหรือดำเนินกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ  
       อ่ืนๆ  พร้อม
ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6.3 อ่ืนๆ    
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณท่านในการตอบแบบสอบถาม ทุกความคิดเห็นของท่านจะนำไปปรับปรุงโครงการต่อไป 
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำร ิ

 



 

 

 

ขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติงาน 
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ 

โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดำริ  เป็นโครงการที่สำคัญและครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งประเทศ  มีหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
มีการบริหารโครงการในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน  และได้มอบอำนาจ
ให้ปศุสัตว์เขตเป็นผู้กำกับดูแลในพ้ืนที่   9 เขตปศุสัตว์ทั่วประเทศ   ซึ่งในการดำเนินโครงการให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น  มีกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่สำคัญ  ได้แก่ 

1. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ    
2. การสนับสนุนโค-กระบือให้แก่เกษตรกร 
3. การกำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน 
4. การมอบโค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร 
เมื่อดำเนินการครบทั้ง 4 กระบวนการข้างต้น จะช่วยส่งเสริมด้านปศุสัตว์เพ่ือแก้ปัญหาความ

ยากจนให้แก่เกษตรกร ทำให้มีโอกาสได้รับโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์ มีทรัพย์สิน  มีอาชีพ และมีรายได้
เพ่ิมข้ึน  

กระบวนการบริหารจัดการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ 

 

ที่มา : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ, 2561 
 

 

 

 



 

 

 

จากกระบวนการบริหารจัดการโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดำริ 
ข้างต้น  มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ืออำนวยประโยชน์แก่เกษตรกร 
สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 1. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรเพื่อขอรับบริการความช่วยเหลือโค-กระบือ 
 2. การสนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกร กรณีส่งมอบสัตว์จากส่วนกลาง 
 3. การนำลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 ไปให้บริการแก่เกษตรกร 
 4. การเปลี่ยนเกษตรกรผู้ยืมจากรายเก่าเป็นรายใหม่ 
 5. การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกร กรณีครบสัญญายืมเพ่ือการผลิตตามระเบียบและ
เงือ่นไขของโครงการ 
 6. การขออนุมัติกรณีเกษตรกรขอซื้อโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์  
 7. การขอจำหน่ายทะเบียนกรณีโค-กระบือ ตาย 
 8. การจำหน่ายโค-กระบือออกจากทะเบียน กรณีสูญหาย 
 9. การดำเนินการลูกโค-กระบือเพศผู้ ตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน 
 10. การรับและนำส่งเงิน 
 
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อขอรับบริการความช่วยเหลือโค-กระบือ 
 ขั้นตอนนี้นับว่าเป็นขั้นตอนแรกในการเข้าร่วมโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตาม
พระราชดำริ  เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากซึ่งต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรม  โปร่งใส และเป็นความต้องการ
ของเกษตรกรอย่างแท้จริง  ซึ่งการมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. เกษตรกรแจ้งความจำนงขอรับบริการความช่วยเหลือต่อปศุสัตว์อำเภอในพ้ืนที่  โดยกรอกแบบ
แสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ และให้
ผู้รับรองคุณสมบัติเกษตรกรระดับท้องถิ่น เช่น นายกเทศมนตรี นายยกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชนอำเภอ/กิ่งอำเภอ ลงนามรับรองแบบแสดงความจำนง พร้อมแนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน แบบคำรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีรายได้เกิน
เกณฑ์ จปฐ.) ของเกษตรกรให้ถูกต้องและครบถ้วน 

2.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของเกษตรกร ตามเกณฑ์ที่
กำหนด โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1)  เกษตรกรมีสัญชาติไทยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป 
2)  มีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน หรือเลี้ยงสัตว์ 
3)  มีความประพฤติดี และยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ 
4)  ยังไม่เคยได้รับโคหรือกระบือจากโครงการอื่นๆมาก่อน 
5)  มีความเหมาะสมและสามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูโค-กระบือได้ 
6)  มีรายได้ไม่เกินเกณฑ์ จปฐ.1 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน) หรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

หมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนนั้นๆ ว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือจากนั้นส่งเอกสารหลักฐาน
ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจารณาต่อไป 

3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 3 คน ทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบและ
คัดเลือกเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับรองคุณสมบัติของเกษตรกรดังกล่าว 
เสนอต่อปศุสัตว์เขตพิจารณากลั่นกรองสถานภาพ ความเหมาะสมแล้วนำเสนอโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 



 

 

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อขอรับบริการความช่วยเหลือโค-กระบือ 

 



 

 

 

การอบรม ชี้แจง หลักเกณฑ์ ระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด  ดำเนินการอบรม ชี้แจง หลักเกณฑ์  ระเบียบโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ  ให้เกษตรกรทราบก่อนรับมอบสัตว์  โดยเกษตรกรต้องมี
โรงเรือน รางน้ำ รางอาหาร แปลงหญ้า ที่เก็บมูลสัตว์ เป็นต้น  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. แบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ  
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
4. แบบคำรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีรายได้เกินเกณฑ์ จปฐ.) 
5. แบบสรุปรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ 

 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าขั้นตอนนี้มีความสำคัญมาก  ดังนั้นจึงต้องสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร
ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้เข้าใจวัตถุประสงค์และระเบียบข้อบังคับของโครงการอย่างละเอียด 
เพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาเมื่อเข้าร่วมโครงการไปแล้ว เช่น การไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโครงการ  
การนำสัตว์ของโครงการไปขายก่อนครบกำหนดสัญญา  เป็นต้น  ในการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ควรพิจารณาความพร้อมของครอบครัวและคุณสมบัติส่วนบุคคลของเกษตรกรด้วย เกษตรกรควรมีการ
เตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับมอบสัตว์จากโครงการ เช่น มีพ้ืนที่เพียงพอสำหรับเลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับ     
มีการจัดทำแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ไว้ล่วงหน้า  มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและมีการทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น    

หากตรวจสอบแล้วพบว่าเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม หรือไม่พร้อมที่จะ
ดูแลสัตว์ของโครงการ ซึ่งหากได้รับสัตว์ไปแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต  ให้ดำเนินการรับสมัคร
เกษตรกรรายใหม่ที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
2. การสนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกร กรณีส่งสัตว์จากส่วนกลาง (กรมปศุสัตว์)  
 เมื่อกรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดำริ  แล้ว  จะมีการส่งมอบสัตว์ของโครงการและจัดทำสัญญายืมโค-กระบือ
จากโครงการ ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 

 
 
ขั้นตอนการสนับสนนุโค-กระบือให้เกษตรกร กรณีส่งมอบสัตว์จากส่วนกลาง 

 1. กรมปศุสัตว ์
    1)  ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ตามลำดับก่อน-หลัง 

2)  ประสานสำนักงานปศุสัตว์เขต  แจ้งชนิดและจำนวนสัตว์ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่        
ส่งมอบสัตว์ 



 

 

 

3) ขออนุมัติกรมปศุสัตว์ เพ่ือนำสัตว์ให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกร พร้อมแจ้งเลขที่สัญญาโดย
ดำเนินการตามระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างเคร่งครัด 

 2. สำนักงานปศุสัตว์เขต 
1)  ประสานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด แจ้ง ชนิดและจำนวนสัตว์ วัน เวลา  สถานที่ ส่งมอบสัตว์ 

2)  กำกับ ดูแล การส่งมอบสัตว์ 
3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 

1) ประสานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ แจ้ง ชนิดและจำนวนสัตว์ วัน เวลา  สถานที่ ส่งมอบสัตว์ 
2) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพ่ือรับมอบสัตว์ 
3) จัดเตรียมสถานที่ลงสัตว์ คอกพักสัตว์ น้ำ พืชอาหารสัตว์ เป็นต้น 

4. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 
1)  ประสานกลุ่มเกษตรกร แจ้ง ชนิดและจำนวนสัตว์ วัน เวลา  สถานที่ ส่งมอบสัตว์ 
2)  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพ่ือรับมอบสัตว์ 
3)  จัดเตรียมสถานที่ลงสัตว์ คอกพักสัตว์ น้ำ พืชอาหารสัตว์ เป็นต้น 
4)  เมื่อสัตว์ถึงพ้ืนที่แล้วให้ตรวจสภาพสัตว์   หากพบว่าไม่สมบูรณ์หรือบาดเจ็บจากการขนส่ง

ให้ส่งคืนมากับรถยนต์ของโรงฆ่าสัตว์ที่บรรทุกไป  และรายงานการตรวจรับมอบสัตว์ให้กรม
ปศุสัตว์ทราบ 

5)  จัดทำสัญญายืมเพ่ือการผลิตกับเกษตรกรคู่สัญญา และรายงานให้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  
สำนักงานปศุสัตว์เขต และกรมปศุสัตว์ทราบ ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกรทีส่่งมอบสัตว์จากสว่นกลางในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
 

             
รายละเอียดสำคัญของสัญญายืมเพื่อการผลิต โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร 
ตามพระราชดำริ 

1. สัญญายืมโค-กระบือเพ่ือการผลิต  มีกำหนดระยะเวลา  5  ปี 
 2. ผู้ยืมห้ามนำโค-กระบือที่ยืมเคลื่อนย้ายออกนอกพ้ืนที่เขตอำเภอของผู้ยืมโดยเด็ดขาด  เว้นแต่
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ยืม คือปศุสัตว์จังหวัดซึ่งเป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ 
 3. ให้ลูกโค-กระบือตัวแรกที่เกิดจากแม่โค-กระบือที่ให้ยืมตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ ธคก. ทันที จนเมื่อ
ลูกโค-กระบือมีอายุครบ 18 เดือนแล้ว ผู้ยืมจะต้องส่งมอบลูกโค-กระบือดังกล่าวให้แก่ ธคก. ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 



 

 

 

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

5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการยืมและผู้ยืมได้ส่งมอบลูกโค-กระบือ ที่มีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ให้แก่ผู้ให้ยืมแล้วและปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้ให้ยืมตกลงยกกรรมสิทธิ์ในลูกโค-กระบือ 
ตัวต่อ ๆ ไปให้เป็นของผู้ยืม 
 6. ตลอดระยะเวลาแห่งการยืมตามสัญญา ผู้ยืมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำดังนี้ 
     1)  จัดให้โค-กระบือที่ยืมได้อยู่ในคอกที่แข็งแรง สะอาด น้ำท่วมไม่ถึงตามคำแนะนำของสัตวแพทย์
ของกรมปศุสัตว์ หรือปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ และตั้งน้ำให้โค-กระบือกินได้ตลอดเวลา 

    2)  เมื่อโค-กระบือที่ยืมเข้าคอก ต้องจัดการปิดคอกให้แน่นหนา ผูกหรือล่าม หรือทำการอย่างอ่ืนใด
ที่จำเป็นโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของโค-กระบือที่ยืม เพ่ือป้องกันไม่ให้โค-กระบือหลุดจากคอกได้ 

    3)  ต้องจัดหาหญ้า น้ำ ไว้เลี้ยงโค-กระบือที่ยืมอย่างเพียงพอในแต่ละวันมิให้ขาด 
    4)  ในระหว่างที่ใช้โค-กระบือที่ยืมทำงาน ห้ามผู้ยืมใช้งานโค-กระบือหนักเกินสมควรหรืออาจ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของโค-กระบือ ทั้งนี ้ผู้ยืมจะต้องให้โค-กระบือท่ียืมได้มีเวลาพักผ่อนตามควร 
แก่กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่โค-กระบือที่ยืมท้องแก่หรือเพ่ิงตกลูก ผู้ยืมจะต้องให้โค-กระบือที่ยืมหยุด
พัก จะนำออกไปใช้งานมิได้ ทั้งต้องดูแลโค-กระบือเป็นพิเศษ และในกรณีที่โค-กระบือที่ยืมแสดงอาการ
ผิดปกติ ผู้ยืมต้องรีบไปแจ้งต่อสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ เพ่ือขอให้ไปตรวจ
รักษา จนกว่าโค-กระบือท่ียืมจะมีอาการเป็นปกต ิทั้งนี ้โดยผู้ยืมจะต้องจ่ายค่ายาเอง 

    5)  ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอันอาจเป็นภยันตรายแก่โค-กระบือที่ยืม เช่น อุทกภัย วาตภัย
อัคคีภัย หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายแก่โค-กระบือที่ยืม ผู้ยืมจะต้องกระทำการทุกอย่างเพ่ือ
ป้องกันมิให้โค-กระบือท่ียืมได้รับภยันตรายหรืออันตรายจากเหตุดังกล่าว 

    6)  ผู้ยืมจะต้องนำโค-กระบือที่ยืมไปให้สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์หรือปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่  
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดทุกครั้ง ตามระยะเวลาและสถานที่ท่ีปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ได้นัดหมายไว้ 

    7)  ผู้ยืมจะต้องระมัดระวังเอาใจใส่ดูแลและบำรุงรักษาโค-กระบือที่ยืม มิให้เกิดการบาดเจ็บ
เจ็บป่วย หรือมีสุขภาพทรุดโทรม หรือสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หากโค-กระบือที่ยืมเกิดสูญหาย หรือถูก
โจรกรรม ผู้ยืมต้องรีบออกติดตามนำกลับคืนโดยพลัน พร้อมทั้งต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตาม 
กฎหมาย กรณีนี้ผู้ยืมต้องกระทำการทุกวิธีอย่างเต็มความสามารถของผู้ยืม เพ่ือให้ได้โค-กระบือที่ยืมกลับคืน 
     8)  ถ้าโค-กระบือที่ยืมได้ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว 
     9)  ผู้ยืมจะนำโค-กระบือที่ยืมไปให้ผู้อื่นใช้งาน หรือใช้ประโยชน์ หรือให้เช่า หรือจำหน่าย ไม่ว่า
ด้วยวิธีการใดมิได้เป็นอันขาด 

7. ถ้าโค-กระบือที่ยืมได้ตกลูกออกมาในระหว่างระยะเวลาตามสัญญานี้ ผู้ยืมจะต้องระมัดระวังดูแล
บำรุงรักษาโค-กระบือที่ยืมและลูกโค-กระบือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปลอดภัยด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้ยืมเอง ทั้งนี้ ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาลูกโค-กระบือที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้แก่ ผู้ให้ยืมเช่นเดียวกับ
โค-กระบือท่ียืมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ด้วย 

8.  ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในการสูญหายหรืออันตรายใดๆ  อันเกิดขึ้นแก่โค-กระบือที่ยืมหรือลูก      
โค-กระบือไม่ว่า กรณีใด เว้นแต่กรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย และผู้ให้ยืมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยืมไม่ต้อง
รับผิดชอบ 

 



 

 

 

9. ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบทันที 
    1)  ถ้าโค-กระบือที่ยืมหรือลูกโค-กระบือได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือตาย และโค-กระบือที่ยืม

ตั้งท้องหรือตกลูก 
    2)  ถ้าจะต้องจัดการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือป้องกันภยันตรายหรืออันตรายใดๆ อันจะเกิดขึ้นแก่

โค-กระบือท่ียืม หรือลูกโค-กระบือ 
    3)  ถ้าบุคคลภายนอกเข้ามาอ้างสิทธิใด ๆ เหนือโค-กระบือท่ียืม หรือโค-กระบือที่ยืมหรือลูกโค-

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

ทันที เว้นแต่โค-กระบืออยู่ระหว่างการตั้งท้อง อนุโลมให้เกษตรกรยืมตามสัญญาต่อไป   เมื่อสัญญาได้ระงับ
ตามวรรคแรก ผู้ยืมจะต้องส่งมอบโค-กระบือที่ยืมคืนให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สัญญาได้ระงับ
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ยืมเอง หากผู้ยืมไม่ส่งมอบโค-กระบือที่ยืมคืนให้แก่ผู้ให้ยืมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  
ผู้ยืมจะต้องชำระค่าโค-กระบือท่ียืมตามราคาประเมินที่กำหนดไว้ให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน 7 วัน 

11. หากผู้ยืมไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดย     
มิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน  เมื่อผู้ให้ยืมได้บอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ยืมจะต้องส่งมอบโค-กระบือที่ยืมพร้อม
ลูกโค-กระบือที่เกิดจากโค-กระบือที่ยืม(หากมี) คืนแก่ผู้ให้ยืมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ให้ยืมบอกเลิก
สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ยืมเอง หากผู้ยืมไม่ส่งมอบโค-กระบือที่ยืมพร้อมลูกโค-กระบือดังกล่าวให้แก่ผู้
ให้ยืมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ยืมจะต้องชำระค่าโค-กระบือตามราคาประเมินที่กำหนดไว้ และราคาลูก
โค-กระบือตามราคาท้องตลาดให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน 7 วัน 
 12. สัญญายืมโค-กระบือ โครงการ ธคก. ทำขึ้น 2  ฉบับ  เก็บไว้ที่เกษตรกร(ผู้ยืม)  1  ฉบับ  และ
เก็บไว้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (ผู้ให้ยืม)  1 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

 
การมอบโคให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยืมเพ่ือการผลิตในพ้ืนที่จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.  การนำลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 ไปให้บริการแก่เกษตรกร 
 เมื่อเกษตรกรส่งคืนลูกโค-กระบือ เพศเมียที่มีอายุครบ 18 เดือน ก็จะนำไปขยายผลให้บริการแก่
เกษตรกรกรรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 



 

 

 

การนำลูกโค-กระบือเพศเมียตัวท่ี 1 ไปให้บริการแก่เกษตรกร 
 1. เกษตรกรแจ้งความจำนงขอรับบริการความช่วยเหลือต่อปศุสัตว์อำเภอในพ้ืนที โดยกรอกแบบ
แสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ และให้
ผู้รับรองคุณสมบัติเกษตรกรระดับท้องถิ่น เช่น นายกเทศมนตรี นายยกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชนอำเภอ/กิ่งอำเภอ ลงนามรับรองแบบแสดงความจำนง พร้อมแนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน แบบคำรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีรายได้เกิน
เกณฑ์ จปฐ.) ของเกษตรกรให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของเกษตรกร ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
พร้อมตรวจสอบทะเบียนลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน ตามสัญญายืมเพ่ือการผลิต      
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ และเสนอสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดดำเนินการต่อไป 
 3. คณะกรรมการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจำนวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติของเกษตรกรดังกล่าว พร้อมตรวจสอบทะเบียนลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน 
สัญญายืมเพ่ือการผลิต ตามบัญชีทะเบียนลูกโค-กระบือของจังหวัด เสนอต่อสำนักงานปศุสัตว์เขตพิจารณา
ความเหมาะสม แล้วนำเสนอขออนุมัติเลขที่สัญญาต่อโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
กรมปศุสัตว์ โดยแนบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ 
 1) แบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ 
 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 3) สำเนาทะเบียนบ้าน 
 4) แบบคำรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีรายได้เกินเกณฑ์ จปฐ.) 
 5) แบบสรุปรายชื่อเกษตรกรทีย่ื่นแบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ  
 6) ทะเบียนแมโ่ค-กระบือของลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน 

 4. เมื่อได้รับการอนุมัติเลขที่สัญญา จากโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ    
กรมปศุสัตว์แล้ว ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการจัดทำสัญญาและสัญญาค้ำประกันกับเกษตรกร       
จำนวน 2 ชุด มอบให้เกษตรกรหรือผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ชุด และเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
จำนวน 1 ชุด โดยให้ปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาแทนกรมปศุสัตว์  และต้องมีผู้ค้ำประกัน
สัญญาโดยเป็นกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หรือบุคคลที่เชื่อถือได้ในท้องถิ่น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 4.  การเปลี่ยนเกษตรกรผู้ยืมสัตวจ์ากรายเก่าเป็นรายใหม่   
 เมื่อเกษตรกรผู้ยืมโค-กระบือรายเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูแลสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อไป  ให้ดำเนินการเปลี่ยนผู้ยืมที่มีคุณสมบัติรายใหม่  ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 
 



 

 

 

 
ขั้นตอนการเปลี่ยนเกษตรกรผูย้ืมสัตว์จากรายเกา่เปน็รายใหม่ 

1. เกษตรกรแจ้งความจำนงขอรับบริการความช่วยเหลือต่อปศุสัตว์อำเภอในพ้ืนที โดยกรอกแบบ
แสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ และให้
ผู้รับรองคุณสมบัติเกษตรกรระดับท้องถิ่น เช่น นายกเทศมนตรี นายยกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชนอำเภอ/กิ่งอำเภอ ลงนามรับรองแบบแสดงความจำนง พร้อมแนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน แบบคำรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีรายได้เกิน
เกณฑ์ จปฐ.) ของเกษตรกรให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 2.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของเกษตรกรรายใหม่ ตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด พร้อมตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเกษตรกรรายเก่า เช่น ชื่อ ที่อยู่ ชนิดสัตว์ เลขที่สัญญา  เป็นต้น 
และเสนอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการต่อไป 

3. คณะกรรมการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจำนวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติของเกษตรกรรายใหม่   พร้อมตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเกษตรกรรายเก่า  เช่น  ชื่อ ที่อยู่  
ชนิดสัตว์  เลขที่สัญญา  ตามบัญชีทะเบียนโค-กระบือของจังหวัด เสนอต่อสำนักงานปศุสัตว์เขตพิจารณา
ความเหมาะสม  แล้วนำเสนอขออนุมัติเลขที่สัญญาต่อโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
กรมปศุสัตว์ โดยแนบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ 
     1)  แบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ 

    2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
    3)  สำเนาทะเบียนบ้าน 
    4)  แบบคำรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีรายได้เกินเกณฑ์ จปฐ.) 
    5)  แบบสรุปรายชื่อเกษตรกรทีย่ื่นแบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ  
    6)  ข้อมูลเกษตรกรรายเก่า เช่น  ชื่อ  ที่อยู่  ชนิดสัตว์  เลขที่สัญญา 

4.  เมื่อได้รับการอนุมัติเลขที่สัญญา  จากโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
กรมปศุสัตว์แล้ว   ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการจัดทำสัญญาและสัญญาค้ำประกันกับเกษตรกร จำนวน 
2 ชุด มอบให้เกษตรกรหรือผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ชุด และเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 1 ชุด 
โดยให้ปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาแทนกรมปศุสัตว์  และต้องมีผู้ค้ำประกันสัญญาโดยเป็น
กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านหรือบุคคลที่เชื่อถือได้ในท้องถิ่น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5.  การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้เกษตรกร กรณีครบกำหนดสัญญายืมเพื่อการผลิต  
 เมื่อเกษตรกรที่ยืมโค-กระบือจากโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดำริ  ได้
ส่งคืนลูกตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน พร้อมได้ปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโครงการ เมื่อสัญญาครบ  
5  ปี จะได้รับมอบกรรมสิทธิ์  ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
6.  การขออนุมัติกรณีเกษตรกรขอซื้อโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์  
 เมื่อเกษตรกรได้รับอนุมัติให้ซื้อโค-กระบือที่ยืมเป็นกรรมสิทธิ์  และได้ชำระเงินครบตามราคาที่
ประเมินแล้ว ให้ดำเนินการขอจำหน่ายโค-กระบือออกจากทะเบียน ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 

 



 

 

 

กรณีเกษตรกรประสงค์จะขอซื้อโคหรือกระบือ ของ ธคก. ให้ปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 
1.  การขอจำหน่ายสัตว์ให้คำนึงถึงสภาพของโคหรือกระบือขณะที่เกษตรกรเสนอซื้อตามราคาของ

โคหรือกระบือในท้องตลาดขณะนั้น โดยให้ประเมินราคาขายโคหรือกระบือ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเพ่ือจำหน่ายและราคาปศุสัตว์ฉบับปัจจุบัน   

2.  ให้จัดส่งบันทึกการประเมินราคา  ประกอบคำขอซื้อโคหรือกระบือของเกษตรกร พร้อมทั้งผล
การพิจารณาความเหมาะสม เสนอไปยังปศุสัตว์เขตเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ 

3.  เมื่อปศุสัตว์เขตอนุมัติแล้ว ให้เรียกเก็บเงินค่าซื้อโคหรือกระบือจากเกษตรกรผู้ขอซื้อทั้งหมด 
แล้วนำส่ง ธคก. และมอบกรรมสิทธิ์โคหรือกระบือให้เกษตรกรที่ขอซื้อได้และรายงานผลให้ ธคก. ทราบเพ่ือ
จำหน่ายทะเบียน 

จำหน่ายได้ในราคาที่ระบุไว้ในสัญญาโดยให้ดำเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการ
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ  พ.ศ. 2556  หมวด 4 ข้อ 31 โดยอนุโลม  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1.  สำเนาหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้อโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร 
2.  สำเนาสัญญายืมโค-กระบือ โครงการ ธคก. 
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเกษตรกร 
4.  ข้อมูลโค-กระบือ เช่น  พันธุ์  เพศ  อายุ  น้ำหนัก  ฯลฯ  พร้อมภาพถ่าย 
5.  รายงานคณะกรรมการประเมินราคา โค-กระบือ 
6.  สำเนาหนังสือสำนักงานปศุสัตว์เขต กรณีอนุมัติให้เกษตรกรซื้อโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์ 
7.  สำเนาใบเสร็จรับเงิน  แบบ ธคก. กง.1 (สีฟ้า)  
8.  สำเนาใบนำฝากเงินเข้าบัญชีโครงการ ธคก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
7.  การขออนุมัติจำหน่ายทะเบียน กรณีสัตว์ตายก่อนครบสัญญา 
 เมื่อโค-กระบือของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่เกษตรกรยืมไปได้
ตายลงก่อนครบกำหนดสัญญา  ให้ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายออกจากทะเบียน  ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
 

 
    
 
 



 

 

 

 
ขั้นตอนการขอจำหน่ายโค-กระบือออกจากทะเบียน กรณีตายก่อนครบสัญญา  
 1. ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 คน เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจำหน่ายสัตว์จาก
โครงการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการชันสูตรซาก โดยจัดทำใบชันสูตรซากว่าตายด้วยสาเหตุใด แล้ว
ดำเนินการจำหน่ายซากหรือจำหน่ายหนัง หากซากไม่เหมาะสมที่จะให้บริโภคหรือไม่ได้จำหน่ายหนัง ให้
ชี้แจงเหตุผลและระบุด้วยว่าทำลายซากโดยวิธีใด  
 2. ให้คณะกรรมการตามข้อ 1 สอบสวนข้อเท็จจริงว่าโค-กระบือตายเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือความ
ประมาทของเกษตรกร 
 3. ให้ปศุสัตว์จังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบสัตว์ของโครงการ ธคก. จัดส่งใบชันสูตรซาก 
สำเนาใบส่งเงินค่าจำหน่ายซากหรือจำหน่ายหนัง เงินค่าชดใช้ความเสียหายหากเกิดจากความประมาท และ
บันทึกของคณะกรรมการสอบสวนไปยังปศุสัตว์เขตภายใน  30 วัน เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ
จำหน่ายบัญชี เมื่อปศุสัตว์เขตอนุมัติแล้วต้องรายงานผลให้ ธคก. กรมปศุสัตว์ทราบเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
8.  การขออนุมัติจำหน่ายทะเบียน กรณีสัตว์ตายสูญหาย 
 เมื่อโค-กระบือที่ยืมไปเกิดการสูญหายในระหว่างสัญญา ให้ดำเนินการจำหน่ายออกจากทะเบียน 
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการขอจำหนา่ยโค-กระบือออกจากทะเบียน กรณีสญูหาย  
 1. ให้เกษตรกรแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และปศุสัตว์อำเภอ แล้วคัดสำเนาบันทึกแจ้งความส่ง 
ปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือแจ้งปศุสัตว์เขต โดยให้รายงานการติดตามทุกระยะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 6 เดือน 
 2. ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 คน เพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริงว่าโค-กระบือสูญหาย
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือความประมาทของเกษตรกร 



 

 

 

 3. ให้จัดส่งบันทึกคณะกรรมการสอบสวน สำเนาใบนำส่งเงินค่าชดใช้ความเสียหายหากเกิดจาก
ความประมาทของเกษตรกร ไปยังปศุสัตว์เขตเพ่ือพิจารณาอนุมัติ แล้วให้ปศุสัตว์เขตรายงานผลให้ ธคก.    
กรมปศุสัตว์ทราบเพ่ือดำเนินการต่อไป 
9.  การจัดการลูกโค-กระบือเพศผู้ ตัวท่ี 1 อายุครบ 18 เดือน  
 การจัดการลูกโค-กระบือ  เพศผู้ตัวที่ 1  อายุครบ  18  เดือน  มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
 

 



 

 

 

ขั้นตอนการจัดการลูกโค-กระบือเพศผู้ตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน  
กรณีจำหน่ายเพื่อนำเงินเข้าโครงการ ธคก. 
 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตรวจสอบทะเบียนลูกโค-กระบือเพศผู้ตัวที่ 1 ที่มีอายุครบ 18 เดือน 
 2. ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินราคาลูกโค -กระบือ โดยคำนึงถึงสภาพ
และราคาซื้อขายโค-กระบือตามท้องตลาดในขณะนั้น พร้อมจัดส่งบันทึกการประเมินราคา ทะเบียน
เกษตรกร เลขท่ีสัญญายืมเพ่ือการผลิตของแม่โค-กระบือ รูปถ่ายลูกโค-กระบือ เพื่อประกอบคำขอซื้อ พร้อม
ทั้งผลการพิจารณาความเหมาะสม เสนอสำนักงานปศุสัตว์เขตเพ่ือขออนุมัติ 
 3. เมื่อสำนักงานปศุสัตว์เขตอนุมัติแล้ว ให้เรียกเก็บเงินค่าซื้อลูกโค-กระบือเต็มจำนวน แล้วนำเงิน
ส่งโครงการ (ตามรายละเอียดการรับและนำส่งเงิน)   และจำหน่ายทะเบียนลูกโค-กระบือออกจากบัญชี 
แล้วรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ 
  
กรณีนำไปเปน็พ่อพันธุ ์  
 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตรวจสอบทะเบียนลูกโค-กระบือเพศผู้ตัวที่ 1 ที่มีอายุครบ 18 เดือน 
 2. ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณลักษณะความเหมาะสม สุขภาพ
ความสมบูรณ์พันธุ์ พร้อมคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเกษตรกรของโครงการ จำนวน 1 คน โดยภายในกลุ่มต้องมี
แม่โคหรือแม่กระบือ ของ ธคก. ไม่ต่ำกว่า 50 ตัว เสนอผ่านสำนักงานปศุสัตว์เขต  
 3. สำนักงานปศุสัตว์เขต เสนอกรมปศุสัตว์อนุมัติเลขที่สัญญายืมโค-กระบือพ่อพันธุ์ 
 
10. การรับและนำส่งเงิน 

1 การรับและนำสง่เงินบรจิาค  
 1) ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในใบรับเงินบริจาค 

(1) กรณีรับเงินที่กรมปศุสัตว์ หรือรับเงินนอกสถานที่ในส่วนกลาง ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นผู้ลงชื่อในใบรับเงินบริจาคและให้
นำเงินส่งกองคลังภายในวันถัดไป 

(2) กรณีรับเงินที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์เขตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต
เป็นผู้ลงชื่อในใบรับเงินบริจาค 

(3) กรณีรับเงินที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์จังหวัด
มอบหมายเป็นผู้ลงชื่อในใบรับเงินบริจาค 

 ให้ปศุสัตว์ เขตนำเงินที่ ได้รับตาม (2) หรือปศุสัตว์จังหวัดนำเงินที่ ได้รับตาม (3) เข้า
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจังหวัดนั้น โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
สาขาราชเทวี กรุงเทพ ฯ ชื่อบัญชี ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ รหัส 030-6-
01239-1 ภายในสิ้นเดือนทุกเดือน หากมีเงินเกินกว่า 10,000 บาท ให้นำส่งภายใน 3 วันทำการ 

2) ให้สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่มีสัตว์ ธคก. ทำรายงาน
การรับบริจาคเงิน และหรือโค-กระบือ ประจำเดือน พร้อมแนบสำเนาใบรับเงินบริจาค พร้อมสำเนาใบโอน
เงินเข้าบัญชี ธคก. หรือสำเนาใบอนุโมทนาบัตร รวบรวมส่งให้กองคลัง ผ่านกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  
กรมปศุสัตว์  ทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

 
 
 



 

 

 

2. การนำส่งเงินกรณีเกษตรกรขอซื้อโค-กระบือไว้เป็นกรรมสิทธิ์   การจำหน่ายซากหรือหนัง  การ
ชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากความประมาท  และเงินรายได้อ่ืนๆ 

1) ให้ผู้รับเงินออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ ธคก. กำหนด(ใบเสร็จรับเงิน ธคก. กง.1 สีฟ้า)   
โดยให้นำเงินที่ได้รับเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจังหวัดนั้น  และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาราชเทวี กรุงเทพฯ ชื่อบัญชี ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
รหัส  030-6-01239-1 ภายในสิ้นเดือนทุกเดือน   หากมีเงินเกินกว่า  10,000 บาท  ให้นำส่งภายใน 3 วัน
ทำการ 

2) ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทำรายงานการนำส่งเงินกรณีต่างๆ ประจำเดือน พร้อมแนบ
สำเนาใบเสร็จรับเงิน ธคก. ก.ง. 1  พร้อมสำเนาใบโอนเงินเข้าบัญชี ธคก. รวบรวมส่งให้กองคลัง ผ่านกอง
งานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  กรมปศุสัตว์  ทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

 
 
 
 
 
 
 



การรายงานผลการดำเนินงาน 
 

  สำนักงานปศุสัตว์เขตรายงานผลการดำเนินงานและทะเบียนสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดต่อกรมปศุสัตว์  
  รอบท่ี 1/2564  (มกราคม - มีนาคม 2564) 
 รอบท่ี 2/2564  (เมษายน - มิถุนายน 2564) 
 รอบท่ี 3/2564  (กรกฎาคม - กันยายน 2564) 
 รอบท่ี 4/2564  (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข้อมูลทะเบียนสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
รอบท่ี 1/2564  (มกราคม - มีนาคม 2564) 

 

เขต 
  ยืมเพ่ือการผลิต (บันทึกข้อมูล) 

รวมยืมเพ่ือการผลิต (คำนวณด้วย
สูตร) เช่าซื้อ (บันทึกข้อมูล) พ่อพันธุ์ (บันทึกข้อมูล) รวมท้ังหมด (คำนวณด้วยสูตร) 

จังหวัด อำเภอ เกษตรกร สัญญาเกา่ เกษตรกร สัญญาใหม่ เกษตรกร โค กระบือ รวม เกษตรกร โค กระบือ รวม เกษตรกร โค กระบือ รวม เกษตรกร โค  กระบือ รวม 

  (ราย) 
โค

(ตัว) 
กระบือ
(ตัว) 

รวม
(ตัว) (ราย) 

โค
(ตัว) 

กระบือ
(ตัว) 

รวม
(ตัว) (ราย) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ราย) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ราย) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ราย) (ตัว) (ตัว) (ตัว) 

                                                    

 

 
                                                  

                                                  

                                                  

 
                                                  

                                                  

                                                  

 

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

 รวม...อำเภอ                                                 

 รวมเขต                                                 

 
 



 

 

 

สรุปข้อมูลทะเบียนลูกเกิด  โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
รอบท่ี 1/2564  (มกราคม - มีนาคม 2564) 

 

เขต 

     โค   กระบือ  

จังหวัด อำเภอ 
แม่โค 

 ลูกตัวที ่1   ลูกตัวที ่2   ลูกตัวที ่3   รวม  แม่
กระบือ 

 ลูกตัวที ่1   ลูกตัวที ่2   ลูกตัวที ่3   รวม  

    
 เพศ
ผู ้ 

 เพศ
เมีย   รวม  

 เพศ
ผู ้ 

 เพศ
เมีย  

 
รวม  

 เพศ
ผู ้ 

 เพศ
เมีย  

 
รวม  

 
ท้ังสิ้น  

 เพศ
ผู ้ 

 เพศ
เมีย   รวม  

เพศ
ผู ้ 

 เพศ
เมีย   รวม  

 เพศ
ผู ้ 

 เพศ
เมีย   รวม  

 
ท้ังสิ้น  

รวม                       

  

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

รวม                       

รวมเขต                       



 

 

 

 
ทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ  เพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ  รอบท่ี 1/2564  (มกราคม - มีนาคม 2564) 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด.............................. 
ประเภทสัญญายืมเพื่อการผลิต  ตามระเบียบ ธคก. 2556 

 

ที ่
ช่ือ - สกุล 

หมายเลขบัตร
ประชาชน 

ที่อยู่ 
โค กระบือ 

มอบสัตว์ให้
เมื่อ 

สัญญาเลขท่ี 
ลูกตัวท่ี 1 ลูกตัวท่ี 2 

หมาย
เหต ุคำ

หน้า 
ช่ือ นามสกลุ เลขท่ี 

หมู่
ที ่

ตำบล อำเภอ เพศ วันท่ีเกิด เพศ วันท่ีเกิด 

                  

                  

                  

                  

                  

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 


