
โครงการธนาคารโค-กระบอืเพือ่เกษตรกร  ตามพระราชดาํร ิ
 

ความเป็นมา 
ด้วยในการเสด็จพระราชดําเนินออกตรวจเยี่ยมราษฎร เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๒๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทราบว่ามีราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการพฒันาท่ีราบเชิงเขา จังหวัด
ปราจีนบุรี ตามพระราชดาํริ  ตอ้งเช่าโค - กระบือมาใชแ้รงงานในราคาแพงเป็นจาํนวนมาก  และเม่ือจาํหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรแลว้ แทบไม่เหลืออะไรเลย   เพราะเงินท่ีไดต้อ้งจ่ายเป็นค่าเช่าโค - กระบือเสียเกือบ
หมด จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ ให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโค-กระบือเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรผูย้ากจน ใหมี้โอกาสไดโ้ค - กระบือไวใ้ชแ้รงงานเป็นของตนเอง โดยการให้ยืมเพ่ือการผลิตหรือ
วิธีการอ่ืนในราคาถกู โดยทรงดาํริว่า  “โค-กระบือ เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
ไทย แต่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทํานาส่วนใหญ่ ไม่มีโค-กระบือเป็นของตนเอง ต้องเช่าผู้อื่นมา ถ้าได้มี
โครงการธนาคารโค-กระบือ จะสามารถช่วยเหลอืเกษตรกร โดยให้ยืมเพื่อการผลิต หรือให้เช่าซ้ือ เพื่อเป็น
ของตนเอง”  กรมปศุสตัวจึ์งไดน้าํกระบือของกรมปศุสตัว ์จาํนวน ๒๘๐ ตวั ไปใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร
ผูย้ากจน ในพ้ืนท่ีโครงการพฒันาท่ีราบเชิงเขา จงัหวดัปราจีนบุรี ตามพระราชดาํริเป็นคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 
๒๕๒๒  การดาํเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดาํริ  ไดมี้การพฒันาและขยาย
การดาํเนินงานครอบคลุมไปทัว่ประเทศจนถึงปัจจุบนั โดยเปิดโอกาสประชาชนทัว่ไปร่วมแสดงมุฐิตาจิตร 
บริจาคหรือไถ่ชีวิตโค - กระบือ  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

การไถ่ชีวิตโค – กระบือเพ่ือเสด็จพระราชกุศลในโครงการธนาคารโค - กระบือเพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชดาํริ เป็นชีวิตทานบารมีอนัยิง่ใหญ่  เป็นการต่อชีวิตโค - กระบือท่ีอยูใ่นวยัเจริญพนัธุใ์ห้รอดพน้
จากความตายเฉพาะหนา้และมีชีวิตยนืยาวต่อไป    

 

วตัถุประสงค์ 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรท่ีมีฐานะยากจน ได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน  เพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร เป็นการช่วยใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอีกทางหน่ึง  ทั้งยงัเป็นการรักษาชีวิตโค - กระบือ  ให้
หลุดพน้จากความตายเฉพาะหนา้  ไดมี้โอกาสขยายพนัธุเ์พ่ิมข้ึนโดยไม่สูญพนัธุ ์
 

การให้บริการ 
๑. ใหย้มืเพ่ือการผลิต 
๒. ใหเ้ช่าซ้ือ 
๓. ใหย้มืพ่อพนัธุโ์ค-กระบือ 
๔. ใหเ้ช่าเพ่ือใชแ้รงงาน 
 
 

 
 



คุณสมบัตเิกษตรกร 
ธนาคารโค - กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดาํริ ไดก้าํหนดคุณสมบติัเกษตรกร ท่ีจะขอรับ

บริการตามโครงการ ธคก. ดงัน้ี 
๑. มีสญัชาติไทย อายตุั้งแต่ ๒๐ ปีข้ึนไป (ไม่เกิน ๖๕ ปี) มีภูมิลาํเนาอยูใ่นพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
๒. มีอาชีพหลกัทาํนา  ทาํไร่  ทาํสวน หรือเล้ียงสตัว ์เท่านั้น 
๓.  มีฐานะยากจน (มีรายไดไ้ม่ถึงเกณฑ์ จปฐ.๑ ฉบบัท่ีเป็นปัจจุบนั ของกรมพฒันาชุมชน) 

โดยขอใหพ้ฒันาชุมชนอาํเภอ รับรองรายไดต้ามความเป็นจริง 
  หรือให้คณะกรรมการหมู่บ้านของเกษตรกร รับรองว่ารายช่ือเกษตรผูข้อรับความ

ช่วยเหลือน้ี มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี เหมาะสมท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือจากโครงการฯ  
๔. ยนิดีใหค้วามร่วมมือกบัทางราชการ  และปฏิบติัตามระเบียบของโครงการฯ 
๕. ยงัไม่เคยไดรั้บโคหรือกระบือจากโครงการอ่ืนๆ มาก่อน 
๖. มีความเหมาะสม  และความสามารถท่ีจะดูแลเล้ียงดูโคหรือกระบือไดดี้ 
๗. สามารถร่วมกนัจดัตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค - กระบือ โครงการธนาคารโค - กระบือ

เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดาํริ ในระดบัหมู่บา้น และระดบัตาํบลได ้
 

การขอรับบริการ 
 เกษตรกรท่ีประสงคข์อรับความช่วยเหลือจากโครงการ ธคก. สามารถติดต่อขอรับแบบแสดง
ความจาํนงขอรับการช่วยเหลือได้ท่ีสํานักงานปศุสัตว์อาํเภอในพ้ืนท่ี  หรือท่ีสํานักงานปศุสัตว์จังหวดั
สุพรรณบุรี 
 

การบริจาคเข้าร่วมโครงการ 
๑. บริจาคเป็นเงิน 

๑.๑  บริจาคดว้ยตนเองท่ี ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดาํริ ตึกวิชาการ 
ชั้น ๑        กรมปศุสัตว ์หรือกองคลงักรมปศุสัตว ์ท่ีอยู่ ๖๙/๑ ถนนพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
๑๐๔๐๐ 

๑.๒  โอนเงินผ่านทางธนาคาร  ช่ือบัญชี “ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชดาํริ” เลขท่ี ๐๓๐-๖-๐๑๒๓๙-๑ บญัชีกระแสรายวนัธนาคารกรุงไทย (จาํกดั) มหาชน สาขาราชเทวี 
กรุงเทพฯ และกรุณาส่งสาํเนาใบโอนเงิน พร้อมทั้งแจง้ช่ือ ท่ีอยู่ของผูบ้ริจาค ไปท่ีธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชดาํริ สาํนกัพฒันาการปศุสตัวแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลย ีกรมปศุสัตว ์ถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือส่งโทรสารสาํเนาใบโอนเงินไปท่ี หมายเลข ๐-๒๖๕๓-๔๙๒๖ เพ่ือการตอบ
รับ “ใบรับบริจาค” 

๑.๓  ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงิน หรือเช็ค  ระบุผูรั้บเงิน คือ “ธนาคารโค - กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชดาํริ”  ท่ีอยู่กองงานพระราชดาํริและกิจกรรมพิเศษ  กรมปศุสัตว ์ถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ กรณีธนาณัติสัง่จ่าย ปณ.ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ พร้อมทั้งแจง้ช่ือ ท่ีอยู่ ของผู ้
บริจาคใหท้ราบ เพ่ือการตอบรับ “ใบรับบริจาคเงิน” 



๒. บริจาคเป็นโคหรือกระบอื 
เป็นโค หรือกระบือ เพศเมีย อายปุระมาณ ๒-๔ ปี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมท่ีจะ

ใช้เป็นแม่พนัธุ์ ไม่มีอวยัวะส่วนหน่ึงส่วนใดพิการ ปราศจากโรคติดต่อถึงคนหรือสัตว์ด้วยกนั เพ่ือให้
เกษตรกรผูย้ากจนท่ีไดรั้บมอบโค หรือกระบือ สามารถขยายพนัธุแ์ละใชแ้รงงานได ้

สถานที่ตดิต่อประสานงานโครงการ ฯ 
๒.๑ ส่วนกลาง  กลุ่มโครงการพิเศษ กองงานพระราชดาํริและกิจกรรมพิเศษ  กรมปศุสัตว ์

ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  โทร.๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๘๑-๕ โทร./โทรสาร ๐-
๒๖๕๓-๔๙๒๖ 

๒.๒ ส่วนภูมิภาค   สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัสุพรรณบุรี กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์ เลขท่ี ๒๖ หมู่ ๔ ตาํบลร้ัวใหญ่  อาํเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.๐-๓๕๕๕-๕๔๖๖  
โทรสาร ๐-๓๕๕๕-๕๕๙๗ 

ส่ิงที่ผู้บริจาคจะได้รับ 
๑. เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
๒. มีโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรผูย้ากจน 
๓. บุญกุศลในการช่วยชีวิตสตัว ์ก่อใหเ้กิดมงคลแก่ตนและครอบครัว 

 

การเตรียมความพร้อมของเกษตรกรก่อนได้รับโค 
๑. ไดรั้บการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การเล้ียงดูโค-กระบือ และระเบียบปฏิบติัของโครงการ ฯ 
๒. สร้างคอกพกัสตัวท่ี์มัน่คงแข็งแรง มีท่ีใหน้ํ้ า  ท่ีใหอ้าหาร  และท่ีเก็บมลูสตัว ์
๓. จดัทาํแปลงหญา้เล้ียงสตัว ์ และสาํรองอาหารสตัวใ์หเ้พียงพอกบัจาํนวนสตัวท่ี์เล้ียง 
๔. จดัตั้งกลุ่มผูเ้ล้ียงโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดาํริ เพ่ือ

การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการโครงการฯ ใหป้ระสบความสาํเร็จ 
 ๑.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม (ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และร่วมดาํเนินกิจกรรม)   
 ๑.๒  มีกฎระเบียบขอ้บงัคบักลุ่มท่ีเอ้ือต่อความสาํเร็จ (ร่วมปฏิบติั และสร้างสามคัคี) 
 ๑.๓  จดัตั้งกองทุนของกลุ่ม (สร้างความเขม้แข็ง และผลสาํเร็จ) 

  ๑.๔  มีการจดัทาํรายละเอียดทะเบียนสมาชิก และทะเบียนสตัว ์
  ๑.๕  จดัทาํป้ายช่ือสมาชิกโครงการฯ ติดไวท่ี้คอกสตัว ์
  ๑.๖  มีการประชุมกลุ่ม และจดัทาํรายงานการประชุม 
  ๑.๗  มีกิจกรรมของกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เช่น 

- การจดัทาํแปลงหญา้สาธารณะ 
- การใชป้ระโยชนจ์ากคอกกลางในการป้องกนัโรค และผสมพนัธุ ์
- การเก็บสาํรองพืชอาหารสตัว ์

 
 
 
 



การทําสัญญายมืโค-กระบือ เพือ่การผลติ  (อายสุญัญา ๕ ปี) 
๑. ทาํสัญญายืมโคหรือกระบือเพ่ือการผลิต  ต่ออธิบดีกรมปศุสัตว ์โดยมีปศุสัตวจ์งัหวดัเป็น

ผูแ้ทน 
๒. ตอ้งตั้งใจเอาใจใส่เล้ียงดูโคหรือกระบือเป็นอยา่งดี ไม่นาํไปฆ่าหรือขาย ไม่เล้ียงดูดว้ยความ

ประมาท  และตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีปศุสตัว ์
 ๓. หากโคหรือกระบือท่ีได้รับ ตายหรือสูญหายด้วยความประมาท เกษตรกรผูย้ืมและผูค้ ํ้ า
ประกนั จะ ตอ้งชดใชคื้นใหโ้ครงการฯ  ตามมลูค่าท่ีไดท้าํไวใ้นสญัญา 
 ๔. ภายในระยะเวลา ๓ ปีท่ียมืไป  หากไม่มีลกูเกิดจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบหาสาเหตุว่าไม่มี
ลูกเกิดเพราะอะไร  หากพบขอ้บกพร่องอยู่ท่ีผูเ้ล้ียงโครงการฯ จะยกเลิกสัญญาและเรียกสัตวคื์น  โดยท่ี
เกษตรกรจะไม่ไดรั้บค่าชดเชยใดๆ   หากเป็นความพกพร่องท่ีตวัสตัว ์ โครงการฯ จะเปล่ียนตวัสตัวใ์หใ้หม่ 

 หากภายในเวลา ๓ ปีมีลกูเกิด ใหเ้กษตรกรเล้ียงดูลูกท่ีเกิดตวัแรกไปจนมีอายุครบ ๑๘ 
เดือน แลว้ส่งลกูคืนใหก้บัโครงการฯ ตามสญัญา  ส่วนลกูท่ีเกิดตวัถดัไป  โครงการฯจะยกใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ
ของเกษตรกร  เม่ือสญัญาไดส้ิ้นสุดลง (๕ ปี) 

 เม่ือเกษตรกรเล้ียงดูแม่โคหรือกระบือ ครบ ๕ ปี  และส่งคืนลูกเกิดตวัแรกตามสัญญา
แลว้   โครงการฯ จะยกแม่โคหรือกระบือและลกูท่ีเกิดตวัถดัไป ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของเกษตรกรเม่ือสัญญา
ไดส้ิ้นสุดลง  
 

การดูแลโค - กระบือหลงัจากได้รับมอบแล้ว 
๑. การให้อาหาร การสุขาภิบาล การป้องกันโรค และการผสมพนัธุ์สัตว์ ให้เป็นไปตาม

คาํแนะนาํ   ของเจา้หนา้ท่ีปศุสตัว ์
๒. การดูแลลกูเกิดใหม่  ใหแ้จง้ประธานกลุ่มภายใน ๗ วนั  แจง้ปศุสตัวอ์าํเภอภายใน ๓๐ วนั 
๓. การดูแลสัตว์ป่วย สัตว์ตาย หรือสัตว์สูญหาย ให้แจง้ประธานกลุ่ม และปศุสัตว์อาํเภอ 

ภายใน    ๒๔  ชัว่โมง  
 

******************************************* 

 


