
ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอทีม่ีผลกำรปฏิบัติงำน
โครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพือ่เกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ

ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภออู่ทอง   จังหวดัสุพรรณบุรี
โดย นำยศุภวฒัน์ ทวสุีข   ปศุสัตว์อ ำเภออู่ทอง



ประเภท S (ขนาดเลก็)

           (   ) 

                              

            
 



๑. ด้ำนบริหำรจดักำรโครงกำร

๑.๑ ดา้นการเล้ียงดูและใชป้ระโยชน์จากโค-กระบือ โครงการ ธคก.



๑.๑.๑ เกษตรกรทีเ่ป็นสมำชิกม ีคอกสัตว์ 
คอกสตัวเ์กษตรกรต าบลดอนคา มีลกัษณะคอกสตัวท่ี์แตกต่างกนั



คอกสตัวข์องเกษตรกรต าบลพลบัพลาไชย

คอกสตัวเ์กษตรกรฟาร์มตน้แบบภายใต ้โครงการ ธคก. ป้ายช่ือโครงการหนา้คอกสตัว์

รางน ้ า รางอาหาร แปลงหญา้แพงโกล่า



คอกสตัวข์องเกษตรกรต าบลบา้นดอน

ลกัษณะคอกสัตวโ์ดยภาพรวม

ป้ายช่ือโครงการหนา้คอกสัตว์ รางน ้า



ป้ายช่ือโครงการหนา้คอกสัตว์ ของเกษตรกรต าบลดอนคา



รางอาหาร



รางน ้า



๑.๑.๒ เกษตรกรที่เป็นสมำชิกมีกำรจัดท ำแปลงหญ้ำ

แปลงหญา้รูซ่ี  ของนางกรกต ศรีทา้วศรีทา้ว

แปลงหญา้แพงโกล่า ของนางวิจิต  มณีวงษ์



แปลงหญา้เนเปียร์ปากช่อง

แปลงหญา้เนเปียร์ ของนางสาวกรกต ศรีทา้ว และนายชิน  ศรีทา้ว แปลงหญา้เนเปียร์ของ นายหิน  หงษเ์วยีงจนัทร์

แปลงหญา้เนเปียร์ ของนางวจิิต  มณีวงษ์ แปลงหญา้เนเปียร์ ของนางสาวจนัทิมา ศรีทา้ว 



การส ารองอาหารสัตว์
 สมาชิกกลุ่มต าบลดอนคามีการส ารองฟางแหง้ และหญา้เนเปียร์หมกั ไวส้ าหรับช่วงฤดูแลง้

ฟางแหง้ของ นางกรกต ศรีทา้ว ฟางแหง้ของ นายประเสริฐ  หงษเ์างวยีงจนัทร์
ฟางแหง้ของ นายสมจิต  วหิก 

ฟางแหง้ของ นายหิน  หงษเ์วยีงจนัทร์ ฟางแหง้ของ นางสาวทศันีย ์ นิลวงศ์ หญา้เนเปียร์หมกัของ นางสาวจนัทิมา ศรีทา้ว



หญา้เนเปียร์สับดว้ยเคร่ือง แลว้น าเกบ็เป็นหญา้สดใส่ถงัส ารองไวเ้ล้ียงสัตว ์



การน าวตัถุดิบในทอ้งถ่ินมาเป็นอาหาร

ละอองขา้วโพด ไวส้ าหรับผสมอาหารใหส้ัตว์

ตน้ขา้วโพดตวัผูท่ี้ตดัท้ิง น ามาสับเล้ียงสัตว์



๑.๑.๓ มกีำรปรับปรุงพนัธ์ุโดยวิธีผสมเทียม หรือใช้พ่อพนัธ์ุดอีย่ำงทั่วถึง

ลูกโคของ นายสมจิต  วิหค คืนลูกเกิดตวั
ท่ี ๑ แลว้ และใหลู้กเกิดตวัท่ี ๒ และ ๓ 
โดยปรับปรุงพนัธ์ุดว้ยการผสมเทียมพ่อ

พนัธ์ุบราหมนัทุกตวั

ลูกโคของ นายเชนชยั  หนูทอง เกิดเม่ือ  ๒
มีนาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบนัอาย ุ ๓ ปี ๔ เดือน
เกิดจากการผสมเทียมน ้าเช้ือพ่อบราห์มนั 

มอบขยายต่อใหร้ายใหม่แลว้ และปัจจุบนัแม่
โคใหลู้กเกิดตวัท่ี ๒ แลว้



๑.๑.๔ มกีำรเกบ็รวบรวมและใช้ประโยชน์จำกปุ๋ยคอก

มูลสัตวท่ี์ตากแหง้หากเหลือใชแ้ลว้กจ็ะเกบ็ไวส้ าหรับจ าหน่าย

มีการเกบ็มูลสตัวม์าท าปุ๋ยหมกัใส่สวนมะนาว น ามูลสตัวท่ี์ตากแหง้มาใส่ตน้ขา้วโพด



มกีำรน ำมูลสัตว์มำใช้ประโยชน์ โดยกำรท ำ BIO- GAS

บ่อแก๊สของ นายชิน  ศรีทา้ว บ่อแก๊สของ นายหิน  หงส์เวยีงจนัทร์

บ่อแก๊สของ นายสุธน  ใจโอบออ้ม บ่อแก๊สของ นางสาวกรกต ศรีทา้ว



๑.๒ การจดัการดา้นสุขภาพสัตว์

๑.๒.๑ มโีปรแกรมถ่ำยพยำธิ กำรเสริมแร่ธำตุหรือวติำมนิให้กบัสัตว์

สมาชิกแต่ละรายส่วนใหญ่จะสามารถฉีดยาสัตวก์นัเองได ้แต่ในสมาชิก
บางรายท่ีไม่สามารถฉีดวคัซีนเองได ้จะมีตวัแทนกลุ่มรับอาสาช่วยฉีดวคัซีนให ้โดยจะ
มีโปรแกรมถ่ายพยาธิทั้งแบบฉีดและแบบใหกิ้น ทุกๆ ๒-๓ เดือน/คร้ังเป็นอยา่งต ่า
อยา่งสม ่าเสมอ



๑.๒.๒ มีคอกพกัสัตว์หรือคอกกลำงเพือ่กกัโรคและมีซองบังคบัสัตว์

ก่อนมีการมอบสตัวข์องโครงการฯ ท่ีท าการกลุ่มจะท าคอกพกัสตัวช์ัว่คราวก่อนทุกคร้ัง



๑.๒.๓ มกีำรตรวจสุขภำพสัตว์อยู่เสมอ
เม่ือสมาชิกกลุ่มมีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพของสัตว ์กจ็ะสามารถแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีจากส านกังานปศุสัตวอ์  าเภออู่ทอง

มาช่วยตรวจสอบปัญหาต่างๆไดต้ลอดเวลา

โดยหมอผสมเทียมประจ าส านกังานปศุสัตวอ์  าเภออู่ทอง

และโดยอาสาปศุสัตวท่ี์ไดรั้บการอบรมการผสมเทียมแลว้ประจ าส านกังานปศุสัตวอ์  าเภออู่ทอง



๑.๒.๔ มีกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคระบำดตำมโปรแกรมทีก่รมปศุสัตว์ก ำหนด
โดยตวัแทนกลุ่มหรือสมาชิกเองจะเป็นผูม้ารับวคัซีนป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือย  จากส านกังานปศุสัตวอ์  าเภออู่ทอง แลว้น าไปฉีด 

ทุกๆ 6 เดือนอยา่งสม ่าเสมอ ในปริมาณตวัละ ๒ ซีซี เขา้บริเวณใตผ้วิหนงัของสัตว์

ทางกลุ่มจะแจง้ใหส้มาชิกทุกรายมารับวคัซีนไปฉีดใหก้บัสัตวข์องตนเอง

โดยตอ้งน าถงัแช่หรือกระติกพร้อมน ้าแขง็มาใส่วคัซีน



ฝังไมโครชิฟกบัสัตวใ์นกลุ่มทุกตวั

เม่ือวนัท่ี ๑๐ พ.ค.๕๙ ทางกรมปศุสตัวมี์นโยบายใหท้ าการติดไมโครชิฟกบัสตัว์ ธคก. ทุกตวั



๑.๒.๕ มกีำรจัดตั้งกองทุนยำสัตว์ และมกีำรใช้ประโยชน์จำกกองทุนฯ

ตูย้าและเวชภณัฑป์ระจ าท่ีท าการกลุ่ม ต าบลดอนคา

ทางกลุ่มจะมียาส าหรับเกษตรกรในกลุ่ม หากรายใดท่ีตอ้งการน าไปฉีดสตัว์

ตูย้าประจ าส านกังานปศุสัตวอ์  าเภออู่ทอง



๑.๓ ดา้นการบริหารและก ากบั ติดตาม โครงการ

๑.๓.๑ มแีผนกำรก ำกบั ตดิตำม ควบคุมกำรด ำเนินงำนเพือ่ให้เป็นไปตำมระเบียบโครงกำรฯ

ทางส านกังานปศุสัตวอ์  าเภออู่ทอง จะตรวจติดตามสัตว ์ การแจง้ลูกเกิดเกิด  การ
เจ็บป่วยของสัตว ์หรือปัญหาต่างๆของสมาชิกโครงการฯ ทุกๆเดือนหรือตามสถานการณ์
เร่งด่วน จากหลายๆช่องทาง ดงัน้ี

๑.ประธานกลุ่มหรือผูรั้บผิดชอบหลกัของกลุ่ม 
๒.สมาชิกโครงการโดยตรง
๓.อาสาปศุสัตว ์เจา้หนา้ท่ีผสมเทียม และเจา้หนา้ท่ีปศุสัตวอ์  าเภออู่ทอง



๑.๓.๒ มีกำรจัดท ำทะเบียนโค-กระบือทีถู่กต้องเป็นปัจจุบัน 
และมบีัตรประจ ำตวัสัตว์ หรือเคร่ืองหมำยประจ ำตวัสัตว์

ดา้นหนา้จะระบุประวติัและรูปพรรณของตวัสัตว์

G[เg แ

บตัรประจ าตวัสตัว์

ทะเบียนโค-กระบือท่ีถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั เบอร์หูประจ าตวัสตัว์



๑.๓.๓ มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ และไม่มีรำยงำนตกค้ำง 

รายงานลูกเกิดประจ าเดือน
แบบรายงานลูกเกิดตวัแรก  ประธานจะมีไวส้ าหรับรับแจง้

ลูกเกิดสัตวใ์นกลุ่ม

รายงานผลการปฏิบติังานโครงการ ธคก. ประจ าเดือน



๑.๓.๔ กำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้ปฏิบัติงำน

 ๑. ปัจจุบนังบประมาณ ปี ๖๐ มีการน าอุปกรณ์แทป็เลตมาใชใ้นการข้ึนทะเบียน
เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์และใชจุ้ดพิกดัแผนท่ีฟาร์ม

๒. เกษตรกรเร่ิมมีการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการส่ือสารดา้นเทคโนโลยท่ีีเป็น
ประโยชน์ต่อการเล้ียงสัตวม์ากข้ึน เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ยทููป เป็นตน้



๑.๓.๕ มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและมีการกระจายตวัของสมาชิกครอบคลุมพ้ืนท่ี
 จ านวนสัตวโ์ครงการฯ ต าบลดอนคา ( ณ  ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙)

 มีสัตวท์ั้งส้ิน ๑๑๙ ตวั จ านวนเกษตรกร ๑๑๙ ราย
 ประกอบดว้ย         โค  ๑๑๔   ตวั ,  กระบือ    ๕    ตวั

การกระจายสมาชิกกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการ                                                                                            
หมู่ ๑ จ านวน ๑ ราย
หมู่ ๒ จ านวน ๔ ราย
หมู่ ๓ จ านวน ๙ ราย
หมู่ ๔ จ านวน ๔๓ ราย
หมู่ ๕ จ านวน ๑        ราย
หมู่ ๖ จ านวน ๖ ราย
หมู่ ๗ จ านวน ๑ ราย
หมู่ ๑๐ จ านวน ๑๐ ราย
หมู่ ๑๑ จ านวน ๑๔ ราย
หมู่ ๑๓ จ านวน ๙         ราย
หมู่ ๑๕ จ านวน ๑        ราย
หมู่ ๑๖ จ านวน ๓ ราย
หมู่ ๑๗ จ านวน ๕        ราย
หมู่ ๑๘ จ านวน ๑ ราย
หมู่ ๑๙ จ านวน ๗ ราย
หมู่ ๒๐ จ านวน ๕ ราย



จ ำนวนสัตว์โครงกำรฯ ต ำบลบ้ำนดอน ( ณ  ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๙)

มีสตัวท์ั้งส้ิน ๓ ตวั           จ านวนเกษตรกร       ๓ ราย

ประกอบดว้ย      โค      ๓      ตวั

การกระจายสมาชิกกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการ                                                                              

เน่ืองจากต าบลบา้นดอนพ่ึงเร่ิมเขา้โครงการฯ เม่ือ  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ น้ี จึงมีสมาชิกเพียง หมู่ ๓  เท่านั้น

จ ำนวนสัตว์โครงกำรฯ ต ำบลพลบัพลำไชย ( ณ  ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๙)
มีสตัวท์ั้งส้ิน ๑๓ ตวั จ านวนเกษตรกร ๙ ราย

ประกอบดว้ย  โค   ๗   ตวั ,  กระบือ   ๖ ตวั ( พ่อกระบือ  ๕  ตวั, แม่กระบือ  ๑  ตวั)
การกระจายสมาชิกกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

เน่ืองจากต าบลพลบัพลาไชย ไดมี้การมอบกรรมสิทธ์ิไปเป็นจ านวนหน่ึงแลว้ 
ปัจจุบนัมีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการฯ เม่ือ  ปี ๒๕๕๗                                                                                        

หมู่ ๗ จ านวน ๙ ราย



๑.๓.๖ ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร

เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ร่วมกนัท าพิธีมอบโค จ านวน ๒๒ ตวั 
เม่ือวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

โดย นายสนัติ  อจัยตุโภคิน ปศุสตัวจ์งัหวดัสุพรรณบุรีเป็นประธานในการมอบโค



เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ร่วมกนัท าพิธีมอบโค จ านวน ๒๐ ตวั 
เม่ือวนัท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

โดย นายไพฑูรย ์ รักษป์ระเทศ นายอ าเภออู่ทองเป็นประธานในการมอบโค



เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ร่วมกนัท าพิธีมอบโค จ านวน ๓๐ ตวั 
เม่ือวนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

โดย นายธีรชยั  ทศรฐ นายอ าเภออู่ทองเป็นประธานในการมอบโค



พิธีมอบโค จ านวน ๑๙ ตวั(ขยายรายใหม่)
เม่ือวนัท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

โดย นายครรชิต   เม้ียนละมา้ย  หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์ฯ เป็นประธาน



๑.๓.๗ ไดรั้บสนบัสนุน วสัดุ อุปกรณ์ งบประมาณ จากหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ
ไดรั้บการอบรมท าแร่ธาตุอดักอ้นใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค ธคก. ดอนคา
โดย กลุ่มพฒันาเทคโนโลยกีารปศุสตัว ์ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัสุพรรณบุรี

เม่ือวนัท่ี ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗



ไดรั้บการอบรม การท าบ่อแก๊สชีวภาพ จากกลุ่มยทุธศาสตร์ฯ
ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัสุพรรณบุรี

ไดส้นบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพ จากกลุ่มยทุธศาสตร์ฯ

จะมีวธีิท าบ่อแก๊สดว้ยวธีิท าพิมพห์รือก าแพงเพื่อช่วยบลอ็กใหเ้กิดแก๊สไดม้ากและช่วยท าใหพ้ลาสติกไม่ขาดเร็ว

โดย ประธานกลุ่ม นายชิน  ศรีทา้ว ไดเ้ป็นผูอ้บรมสอนวธีิท าบ่อในลกัษณะท่ีไม่ตอ้งขดุหลุม



ทางกลุ่มไดรั้บการสนบัสนุน หญา้แหง้อดักอ้น 
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัแลง้

เม่ือวนัท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โดยมีตวัแทนมอบ คือ นายสนัติ อจัยติุโภคิน ปศุสตัวจ์งัหวดัสุพรรณบุรี

และร่วมมอบโดย นายศุภวฒัน์ ทวสุีข ปศุสัตวอ์  าเภออู่ทอง



มกีำรประชุมกลุ่ม

สมุดบนัทกึวำระกำรประชุม



๑.๓.๘ มีแผนหรือการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภยัธรรมชาติ
หรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ

๑. สมาชิกโครงการฯส่วนใหญ่จะมีการเตรียมเสบียงอาหารไวใ้นฤดูแลง้ 
เช่น ฟางแหง้  หญา้หมกั เป็นตน้

๒. สมาชิกกลุ่มจะไดรั้บการเตือนภยั ค าแนะน า ค  าปรึกษา ในเร่ืองต่างๆ
ท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงสตัวไ์ดเ้ป็นประจ า จากการจดัรายการวทิยชุุมชนคน
เมืองอู่ทอง คล่ืนความถ่ี  ๙๓.๗๕ MHz และมีนายวฒิุชยั คงขม (หมอ
นก) หมอประจ าส านกังานปศุสตัวอ์  าเภออู่ทอง จดัรายการทุกๆวนัพธุ ใน
เวลาเดียวกนั จะคอยแจง้เตือน ประชาสมัพนัธ์ถึงสถานการณ์ทุกๆเร่ือง
เก่ียวกบัดา้นปศุสตัว ์ใหช้าวปศุสตัวทุ์กคนไดรั้บฟังอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ



๒. ด้ำนผลสัมฤทธ์ิในกำรด ำเนินงำนโครงกำร ธคก.

๒.๑ ผลสมัฤทธ์ิดา้นลูกเกิด (ขอ้มูลลูกเกิด ณ วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙)



๒.๑.๑ จ านวนลูกโค-กระบือท่ีเกิด ตวัท่ี ๑ 
โดยคิดเป็นร้อยละ เม่ือเทียบกบัจ านวนแม่โค-กระบือ ณ วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๗   มีลูกเกิดตวัท่ี๑   จ  านวน   ๑๓  ตวั
ปี ๒๕๕๘   มีลูกเกิดตวัท่ี๑   จ  านวน   ๑๙  ตวั
ปี ๒๕๕๙   มีลูกเกิดตวัท่ี๑   จ  านวน     ๑  ตวั

 ดงันั้น เม่ือเทียบกบัแม่โค-กระบือ ณ ๓๑ ธ.ค.๕๗  ( ลูก ๓๓ ตวั/แม่ 
๑๓ ตวั)



๒.๑.๒ จ านวนลูกโค-กระบือท่ีเกิด ตวัท่ี ๑ ท่ีมีอายคุรบ ๑๘ เดือน
เม่ือเทียบกบัจ านวนแม่โค-กระบือ ณ วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗   มีลูกโค-กระบือท่ีเกิด ตวัท่ี ๑ ท่ีมีอายคุรบ ๑๘ เดือน   
คือ  ๖  ตวั

ปี ๒๕๕๘   มีลูกโค-กระบือท่ีเกิด ตวัท่ี ๑ ท่ีมีอายคุรบ ๑๘ เดือน  คือ  
๑  ตวั

ปี ๒๕๕๙   มีลูกโค-กระบือท่ีเกิด ตวัท่ี ๑ ท่ีมีอายคุรบ ๑๘ เดือน  คือ   
- ตวั

ดงันั้น  เม่ือเทียบกบัแม่โค-กระบือ ณ ๓๑ ธ.ค.๕๖  ( ลูก ๗ ตวั/แม่ ๒๙ 
ตวั)



๒.๑.๓  จ านวนลูกโค-กระบือท่ีเกิด ตวัท่ี ๒,๓.... 
โดยคิดเป็นร้อยละ เม่ือเทียบกบัจ านวนแม่โค-กระบือ ณ วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗   ลูกโค-กระบือท่ีเกิด ตวัท่ี ๒,๓  คือ      ๓  ตวั
ปี ๒๕๕๘   ลูกโค-กระบือท่ีเกิด ตวัท่ี ๒,๓    คือ       - ตวั
ปี ๒๕๕๙   ลูกโค-กระบือท่ีเกิด ตวัท่ี ๒,๓      คือ     - ตวั

ดงันั้น  เม่ือเทียบกบัแม่โค-กระบือ ณ ๓๑ ธ.ค.๕๖  ( ลูก ๓ ตวั/แม่ ๒๘ 
ตวั)



๒.๒ ผลสมัฤทธ์ิดา้นขยายลูกเกิด 

๒.๒.๑ จ านวนลกูโค-กระบือตวัท่ี ๑ เพศเมีย อายคุรบ ๑๘ เดือน ท่ีใหด้ าเนินการส่งมอบให้
สมาชิกรายใหม่ โดยคิดเป็นร้อยละเม่ือเทียบกบัจ านวนลกูโค-กระบือตามขอ้ ๒.๑.๒

ปี ๒๕๕๗   ลูก    ๖  ตวั
ปี ๒๕๕๘   ลูก    ๑  ตวั                                  
ปี ๒๕๕๙   ลูก     - ตวั

ดงันั้น  เม่ือเทียบกบัลูกโค-กระบือ ณ ๓๑ ธ.ค.๕๖  ( ลูก ๗ ตวั/ลูกตามขอ้ ๒.๑.๒  คือ  ๗ ตวั)



๒.๒.๒  จ านวนลกูโค-กระบือตวัท่ี ๑ เพศผูอ้ายคุรบ ๑๘ เดือน ท่ีจ าหน่ายออกจาก
ทะเบียนโดยคิดเป็นร้อยละเม่ือเทียบกบัจ านวนลกูโค-กระบือตามขอ้ ๒.๑.๒

ปี ๒๕๕๕   ลูกเพศผูต้วัท่ี ๑    คือ  - ตวั 
ปี ๒๕๕๖   ลูกเพศผูต้วัท่ี ๑   คือ   - ตวั
ปี ๒๕๕๗   ลูกเพศผูต้วัท่ี ๑    คือ - ตวั
ปี ๒๕๕๘   ลูกเพศผูต้วัท่ี ๑   คือ  - ตวั                      
ปี ๒๕๕๙   ลูกเพศผูต้วัท่ี ๑   คือ   - ตวั

(จ าหน่ายพอ่พนัธุ์กระบือ ต.พลบัพลาไชย ๔ ตวั กรณีสตัวอ์ายมุากจึงขอซ้ือไว้
เป็นกรรมสิทธ์ิ)

 ดงันั้น  (ลูกเพศผูต้วัท่ี๑ ท่ีจ าหน่าย คือ  ๐   ตวั/ลูกตามขอ้ ๒.๑.๒  คือ   ๗  ตวั)



๒.๒.๓ มีการคดัเลือกลกูโค-กระบือตวัท่ี ๑ เพศผู ้ท่ีมีลกัษณะดี เพื่อใชเ้ป็นพอ่พนัธ์ุในกลุ่ม

 ๒.๒.๓ มีการคดัเลือกลูกโค-กระบือตวัท่ี ๑ เพศผู ้ท่ีมีลกัษณะดี 
เพื่อใชเ้ป็นพอ่พนัธ์ุในกลุ่ม

ยงัไม่มีการคดัลูกโค-กระบือตวัท่ี ๑ เพศผู ้เพื่อใชเ้ป็นพอ่
พนัธ์ุ แต่อนาคตคาดวา่จะมีการคดัเลือกเป็นพอ่พนัธ์ุ



๒.๓ ผลสมัฤทธ์ิการมอบกรรมสิทธ์ิแม่โค-กระบือ ใหก้บัเกษตรกร
ท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญายมืเพื่อการผลิต 
โดยคิดเป็นร้อยละจากจ านวนแม่โค-กระบือ ท่ีครบสญัญา ๕ ปี

เม่ือวนัท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ๒๕๕๕   มอบกรรมสิทธ์ิแม่โคใหก้บัเกษตรกร
ต าบลดอนคา ท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญายมืเพื่อการผลิต เน่ืองจากครบ ๕ รอบ ๖๐ 
พรรษาสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมรากุมารี  จ านวนแม่โค    ๘   ตวั 





๓.ดา้นแนวคิดการด าเนินงานเพื่อพฒันาโครงการ ธคก.



๓.๑ วิสัยทศัน์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานโครงการ ธคก. 
เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและความยัง่ยนื

 มุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชน์แก่เกษตรกรสูงสุด
 เพ่ือเป็นอาชีพเสริม เพ่ิมรายไดใ้หเ้กษตรกร
 มุ่งเนน้การท างานเป็นกลุ่มหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ
 มุ่งเนน้การปรับปรุงพนัธ์ุดว้ยการผสมเทียม เพ่ือไดล้กูสัตวท่ี์มีคุณภาพ



๓.๒ แนวทางการแกปั้ญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ ธคก.

๑. ทางส านักงานปศุสัตว์อ  าเภออู่ทอง มีจุดประสงค์มุ่งเน้นเกษตรกรท่ีมีความ
ประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ ธคก. จะตอ้งรวมเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือผา่นการจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนจากทางส านักงานเกษตรอ าเภอมาก่อน เพ่ือความมัน่คงและความยัง่ยืนของการบริหาร
กลุ่มในอนาคต

๒. มุ่งเน้นเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯท่ีมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และ
ระเบียบโครงการฯ เน่ืองจากปัจจุบนัพบว่ามีเกษตรกรท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการเป็นจ านวน
มาก แต่ขาดคุณสมบติัหลายประการ เช่น อยากไดแ้ต่ไม่มีเวลาใส่ใจดูแลเล้ียงดูสัตว ์หรือเห็น
รายอ่ืนไดก้็อยากไดบ้า้งแต่ตนนั้นไม่มีสถานท่ีเล้ียง หรือรายท่ีไดส้ัตวไ์ปแลว้นั้นบางรายเป็น
การเพ่ิมภาระหรือเพ่ิมปัญหาใหก้บัครอบครัว และบางรายไดส้ัตวไ์ปแลว้ไม่มีความตั้งใจในการ
เล้ียงดูแลใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ  เป็นตน้

๓. การคดัเลือกประธานกลุ่มของแต่ละกลุ่ม เน้นบุคคลท่ีมีความเป็นผูน้ า มีความ
รับผิดชอบและมีเวลาให้กบัส่วนรวมเป็นหลกั เป็นตวัอย่างและเป็นท่ีพ่ึง คอยให้ค าปรึกษา
ปัญหาใหก้บัสมาชิกในกลุ่มได้



ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการด าเนินโครงการ ธคก.

๑.เพิ่มจ านวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวแ์ละเพื่อเพิ่มจ านวนโค-กระบือ 
ใหม้ากข้ึน

๒.เกษตรกรมีรายไดจ้ากการเล้ียงโค-กระบือ มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี
ข้ึนจนอาจเป็นอาชีพหลกัไดใ้นอนาคต



จบบริบูรณ์


