โครงการธนาคารโค-กระบือเพือ่ เกษตรกร ตามพระราชดําริ
ความเป็ นมา
ด้ว ยในการเสด็ จ พระราชดํา เนิ น ออกตรวจเยี่ย มราษฎร เมื่ อ เดื อ นมี น าคม พ.ศ.๒๕๒๒
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หัว ได้ทรงทราบว่ามี ร าษฎรในพื้น ที่ โ ครงการพัฒนาที่ ร าบเชิ งเขา จังหวัด
ปราจีนบุรี ตามพระราชดําริ ต้องเช่าโค - กระบือมาใช้แรงงานในราคาแพงเป็ นจํานวนมาก และเมื่อจําหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรแล้ว แทบไม่เหลืออะไรเลย เพราะเงินที่ได้ตอ้ งจ่ายเป็ นค่าเช่าโค - กระบือเสี ยเกือบ
หมด จึ งทรงมีพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โปรดเกล้าฯ ให้ก รมปศุสัต ว์จ ัด ตั้งธนาคารโค-กระบื อเพื่อช่ว ยเหลือ
เกษตรกรผูย้ ากจน ให้มีโอกาสได้โค - กระบือไว้ใช้แรงงานเป็ นของตนเอง โดยการให้ยืมเพื่อการผลิตหรื อ
วิธีการอื่นในราคาถูก โดยทรงดําริ ว่า “โค-กระบือ เป็ นเครื่องมือสํ าคัญในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
ไทย แต่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทํานาส่ วนใหญ่ ไม่ มีโค-กระบือเป็ นของตนเอง ต้ องเช่ าผู้อื่นมา ถ้ าได้ มี
โครงการธนาคารโค-กระบือ จะสามารถช่ วยเหลือเกษตรกร โดยให้ ยืมเพื่อการผลิต หรือให้ เช่ าซื้อ เพื่อเป็ น
ของตนเอง” กรมปศุสตั ว์จึงได้นาํ กระบือของกรมปศุสตั ว์ จํานวน ๒๘๐ ตัว ไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผูย้ ากจน ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชดําริ เป็ นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๒๒ การดําเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ได้มีการพัฒนาและขยาย
การดําเนินงานครอบคลุมไปทัว่ ประเทศจนถึงปัจจุบนั โดยเปิ ดโอกาสประชาชนทัว่ ไปร่ วมแสดงมุฐิตาจิตร
บริ จาคหรื อไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
การไถ่ชีวิตโค – กระบือเพื่อเสด็จพระราชกุศลในโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดําริ เป็ นชีวิตทานบารมีอนั ยิง่ ใหญ่ เป็ นการต่อชีวิตโค - กระบือที่อยูใ่ นวัยเจริ ญพันธุใ์ ห้รอดพ้น
จากความตายเฉพาะหน้าและมีชีวิตยืนยาวต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ มี ฐานะยากจน ได้มี โ ค-กระบื อไว้ใช้แ รงงาน เพิ่ มผลผลิต ทาง
การเกษตร เป็ นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ ง ทั้งยังเป็ นการรักษาชีวิตโค - กระบือ ให้
หลุดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า ได้มีโอกาสขยายพันธุเ์ พิ่มขึ้นโดยไม่สูญพันธุ์
การให้บริการ
๑.
๒.
๓.
๔.

ให้ยมื เพื่อการผลิต
ให้เช่าซื้อ
ให้ยมื พ่อพันธุโ์ ค-กระบือ
ให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน

คุณสมบัตเิ กษตรกร
ธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ได้กาํ หนดคุณสมบัติเกษตรกร ที่จะขอรับ
บริ การตามโครงการ ธคก. ดังนี้
๑. มีสญ
ั ชาติไทย อายุต้งั แต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป (ไม่เกิน ๖๕ ปี ) มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นพื้นที่รับผิดชอบ
๒. มีอาชีพหลักทํานา ทําไร่ ทําสวน หรื อเลี้ยงสัตว์ เท่านั้น
๓. มีฐานะยากจน (มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ จปฐ.๑ ฉบับที่เป็ นปั จจุบนั ของกรมพัฒนาชุมชน)
โดยขอให้พฒั นาชุมชนอําเภอ รับรองรายได้ตามความเป็ นจริ ง
หรื อให้ค ณะกรรมการหมู่บ้านของเกษตรกร รั บ รองว่ ารายชื่ อ เกษตรผูข้ อรั บความ
ช่วยเหลือนี้ มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี เหมาะสมที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการฯ
๔. ยินดีให้ความร่ วมมือกับทางราชการ และปฏิบตั ิตามระเบียบของโครงการฯ
๕. ยังไม่เคยได้รับโคหรื อกระบือจากโครงการอื่นๆ มาก่อน
๖. มีความเหมาะสม และความสามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูโคหรื อกระบือได้ดี
๗. สามารถร่ วมกันจัดตั้งเป็ นกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโค - กระบือ โครงการธนาคารโค - กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในระดับหมู่บา้ น และระดับตําบลได้
การขอรับบริการ
เกษตรกรที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากโครงการ ธคก. สามารถติดต่อขอรับแบบแสดง
ความจํานงขอรั บการช่ ว ยเหลือได้ที่สํานัก งานปศุสัต ว์อาํ เภอในพื้น ที่ หรื อที่ สํานัก งานปศุสัต ว์จ ังหวัด
สุพรรณบุรี
การบริจาคเข้ าร่ วมโครงการ
๑. บริจาคเป็ นเงิน
๑.๑ บริ จาคด้วยตนเองที่ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ตึกวิชาการ
ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์ หรื อกองคลังกรมปศุสัตว์ ที่อยู่ ๖๙/๑ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร
๑๐๔๐๐
๑.๒ โอนเงิ น ผ่า นทางธนาคาร ชื่ อ บัญ ชี “ธนาคารโค-กระบื อ เพื่ อ เกษตรกร ตาม
พระราชดําริ ” เลขที่ ๐๓๐-๖-๐๑๒๓๙-๑ บัญชีกระแสรายวันธนาคารกรุ งไทย (จํากัด) มหาชน สาขาราชเทวี
กรุ งเทพฯ และกรุ ณาส่ งสําเนาใบโอนเงิน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ของผูบ้ ริ จาค ไปที่ธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดําริ สํานักพัฒนาการปศุสตั ว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุ งเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรื อส่งโทรสารสําเนาใบโอนเงินไปที่ หมายเลข ๐-๒๖๕๓-๔๙๒๖ เพื่อการตอบ
รับ “ใบรับบริ จาค”
๑.๓ ธนาณั ติ หรื อตัว๋ แลกเงิ น หรื อเช็ ค ระบุ ผูร้ ั บเงิ น คื อ “ธนาคารโค - กระบื อเพื่ อ
เกษตรกร ตามพระราชดําริ ” ที่อยู่กองงานพระราชดําริ และกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุ งเทพฯ ๑๐๔๐๐ กรณี ธนาณัติสงั่ จ่าย ปณ.ราชเทวี กรุ งเทพฯ ๑๐๔๐๐ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของผู้
บริ จาคให้ทราบ เพื่อการตอบรับ “ใบรับบริ จาคเงิน”

๒. บริจาคเป็ นโคหรือกระบือ
เป็ นโค หรื อกระบือ เพศเมีย อายุประมาณ ๒-๔ ปี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมที่จะ
ใช้เป็ นแม่พนั ธุ์ ไม่มีอวัย วะส่ วนหนึ่ งส่ ว นใดพิก าร ปราศจากโรคติ ด ต่ อถึงคนหรื อสัต ว์ด ้ว ยกัน เพื่อให้
เกษตรกรผูย้ ากจนที่ได้รับมอบโค หรื อกระบือ สามารถขยายพันธุแ์ ละใช้แรงงานได้
สถานที่ตดิ ต่อประสานงานโครงการ ฯ
๒.๑ ส่วนกลาง กลุ่มโครงการพิเศษ กองงานพระราชดําริ และกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่ อ ๓๓๘๑-๕ โทร./โทรสาร ๐๒๖๕๓-๔๙๒๖
๒.๒ ส่วนภูมิภาค สํานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดสุ พรรณบุรี กลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
การปศุสัต ว์ เลขที่ ๒๖ หมู่ ๔ ตําบลรั้ วใหญ่ อําเภอเมือ ง จังหวัด สุ พรรณบุ รี โทร.๐-๓๕๕๕-๕๔๖๖
โทรสาร ๐-๓๕๕๕-๕๕๙๗
สิ่งที่ผ้บู ริจาคจะได้ รับ
๑. เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
๒. มีโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรผูย้ ากจน
๓. บุญกุศลในการช่วยชีวิตสัตว์ ก่อให้เกิดมงคลแก่ตนและครอบครัว
การเตรียมความพร้ อมของเกษตรกรก่อนได้ รับโค
๑. ได้รับการฝึ กอบรมถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงดูโค-กระบือ และระเบียบปฏิบตั ิของโครงการ ฯ
๒. สร้างคอกพักสัตว์ที่มนั่ คงแข็งแรง มีที่ให้น้ าํ ที่ให้อาหาร และที่เก็บมูลสัตว์
๓. จัดทําแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ และสํารองอาหารสัตว์ให้เพียงพอกับจํานวนสัตว์ที่เลี้ยง
๔. จัดตั้งกลุ่มผูเ้ ลี้ยงโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ เพื่อ
การมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการโครงการฯ ให้ประสบความสําเร็ จ
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม (ร่ วมคิด ร่ วมตัดสินใจ และร่ วมดําเนินกิจกรรม)
๑.๒ มีกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มที่เอื้อต่อความสําเร็ จ (ร่ วมปฏิบตั ิ และสร้างสามัคคี)
๑.๓ จัดตั้งกองทุนของกลุ่ม (สร้างความเข้มแข็ง และผลสําเร็ จ)
๑.๔ มีการจัดทํารายละเอียดทะเบียนสมาชิก และทะเบียนสัตว์
๑.๕ จัดทําป้ ายชื่อสมาชิกโครงการฯ ติดไว้ที่คอกสัตว์
๑.๖ มีการประชุมกลุ่ม และจัดทํารายงานการประชุม
๑.๗ มีกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น
- การจัดทําแปลงหญ้าสาธารณะ
- การใช้ประโยชน์จากคอกกลางในการป้ องกันโรค และผสมพันธุ์
- การเก็บสํารองพืชอาหารสัตว์

การทําสัญญายืมโค-กระบือ เพือ่ การผลิต (อายุสญ
ั ญา ๕ ปี )
๑. ทําสัญญายืมโคหรื อกระบือเพื่อการผลิต ต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยมีปศุสัตว์จงั หวัดเป็ น
ผูแ้ ทน
๒. ต้องตั้งใจเอาใจใส่เลี้ยงดูโคหรื อกระบือเป็ นอย่างดี ไม่นาํ ไปฆ่าหรื อขาย ไม่เลี้ยงดูดว้ ยความ
ประมาท และต้องปฏิบตั ิตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ปศุสตั ว์
๓. หากโคหรื อกระบือที่ ได้รั บ ตายหรื อสูญหายด้ว ยความประมาท เกษตรกรผูย้ ืมและผูค้ ้ าํ
ประกัน จะ ต้องชดใช้คืนให้โครงการฯ ตามมูลค่าที่ได้ทาํ ไว้ในสัญญา
๔. ภายในระยะเวลา ๓ ปี ที่ยมื ไป หากไม่มีลกู เกิดจะต้องได้รับการตรวจสอบหาสาเหตุว่าไม่มี
ลูกเกิดเพราะอะไร หากพบข้อบกพร่ องอยู่ที่ผเู้ ลี้ยงโครงการฯ จะยกเลิกสัญญาและเรี ย กสัต ว์คืน โดยที่
เกษตรกรจะไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆ หากเป็ นความพกพร่ องที่ตวั สัตว์ โครงการฯ จะเปลี่ยนตัวสัตว์ให้ใหม่
¾ หากภายในเวลา ๓ ปี มีลกู เกิด ให้เกษตรกรเลี้ยงดูลูกที่เกิดตัวแรกไปจนมีอายุครบ ๑๘
เดือน แล้วส่งลูกคืนให้กบั โครงการฯ ตามสัญญา ส่วนลูกที่เกิดตัวถัดไป โครงการฯจะยกให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของเกษตรกร เมื่อสัญญาได้สิ้นสุดลง (๕ ปี )
¾ เมื่อเกษตรกรเลี้ยงดูแม่โคหรื อกระบือ ครบ ๕ ปี และส่ งคืนลูกเกิดตัวแรกตามสัญญา
แล้ว โครงการฯ จะยกแม่โคหรื อกระบือและลูกที่เกิดตัวถัดไป ให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของเกษตรกรเมื่อสัญญา
ได้สิ้นสุดลง
การดูแลโค - กระบือหลังจากได้ รับมอบแล้ว
๑. การให้อาหาร การสุ ข าภิ บาล การป้ องกัน โรค และการผสมพัน ธุ์สัต ว์ ให้เป็ นไปตาม
คําแนะนํา ของเจ้าหน้าที่ปศุสตั ว์
๒. การดูแลลูกเกิดใหม่ ให้แจ้งประธานกลุ่มภายใน ๗ วัน แจ้งปศุสตั ว์อาํ เภอภายใน ๓๐ วัน
๓. การดูแลสัต ว์ป่วย สัต ว์ต าย หรื อสัต ว์สูญหาย ให้แจ้ง ประธานกลุ่ม และปศุสัต ว์อาํ เภอ
ภายใน ๒๔ ชัว่ โมง
*******************************************

