โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว
สําหรับเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว)
ที่เขารวมโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติ
ภายใต โครงการธนาคารโค–กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริฯ

กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
กรมปศุสตั ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
โทรศัพท 0 2653 4444 ตอ 2271 E-mail :- transfer6@dld.go.th

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
"....ธนาคารโคและกระบือ ก็คือ การรวบรวมโคและกระบือโดยมี
บัญชีควบคุม ดูแล รักษา แจกจาย ใหยืม เพื่อใชประโยชนในการเกษตร
และเพิ่มปริมาณโคและกระบือตามหลักการของธนาคาร ธนาคารโคและ
กระบือ เปนเรื่องใหมของโลกที่มีความจํา เปนเกิดขึ้น เพราะปจจุบัน
มีความคิดแตจะใชเครื่องกลไกเปนเครื่องทุนแรงในกิจการเกษตร แตเมื่อ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงแพงขึ้น ความกาวหนาในการใชเครื่องกลไกเสียไป
จําเปนตองหันมาพึ่งแรงงานจากสัตวที่เคยใชอยูกอน เมื่อหันกลับมา
ปรากฏวามีปญหามาก เพราะชาวนาไมมีเงินซื้อโคและกระบือมาเลี้ยง
เพื่อใชแรงงาน
ธนาคารโคและกระบื อ พอจะอนุ โ ลมใช ไ ด เ หมื อ นธนาคาร
ที่ดํา เนิน การเกี่ย วกับ การเงิน เพราะโดยความหมายทั่ว ไป ธนาคาร
ก็ดําเนินกิจการเกี่ยวกับสิ่งมีคามีประโยชน การตั้งธนาคารโคและกระบือ
ก็มิใชวาตั้งโรงขึ้นมาเก็บโคหรือกระบือ เพียงแตมีศูนยกลางขึ้นมา เชน
อาจจัดใหกรมปศุสัตวเปนศูนยรวม ใครจะสมทบธนาคารโคและกระบือ
ก็ไมจําเปนตองนําโคและกระบือไปมอบให อาจบริจาคในรูปของเงิน...."
พระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานแกสมาชิกกลุมเกษตรกรทั่วประเทศ
ณ บริเวณโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
เมื่อวันพืชมงคล 14 พฤษภาคม 2523
เกี่ยวกับโครงการธนาคารโคและกระบือตามพระราชดําริ

๑

คูมือปฏิบัติงานโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว
สําหรับเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกรเลีย้ งสัตว)
ที่เขารวมโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติ
ภายใต โครงการธนาคารโค–กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริฯ
 หลักการและเหตุผล
ดวยกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงานโครงการคัดเลือกเกษตรกร
สถาบันเกษตรกร และสหกรณดีเดนแหงชาติเปนประจําทุกป เพื่อคนหาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ
ที่มีผลงานดีเดน เพื่อเปนการยกยองประกาศเกียรติคุณและเผยแพรผลงานใหปรากฏตอสาธารณชน เสริมสราง
ขวัญและกําลังใจในการสรางผลงานที่เปนประโยชนตอสวนรวม และเปนแบบอยางในแนวทางปฏิบัติของบุคคล
สถาบันอื่นตอไป ในสวนความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว คือ เกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบัน
เกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว)
ดังนั้น เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกเกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวที่เขารวมโครงการ
ให มีความมั่นคงในอาชีพดานการเลี้ยงสัตว เปนตนแบบหรือเปนตัวอยางที่ดีใหแกเกษตรกรผูสนใจ และเปน
การยกระดับการเลี้ยงสัตวของประเทศใหมีมาตรฐาน กรมปศุสัตวจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ดานปศุสัตวสําหรับเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) ที่เขารวมโครงการ
คัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติ ภายใตโครงการธนาคารโค–กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดําริ ขึ้น เพื่อสนับสนุนดานการสรางอาชีพและรายไดที่มั่นคง ยั่งยืนตอไป
 วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการประกอบอาชีพดานปศุสัตว
2. เพื่อสงเสริมอาชีพการเลี้ยงโค – กระบือใหเกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวดีเดน ใหปรากฏและ
เปนแบบอยางในการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว
3. เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตโคเนื้อ – กระบือ ใหเพียงพอตอการบริโภค
 เปาหมายการดําเนินงาน
1. เกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด จํานวน 77 จังหวัดๆ ละ 1 รายๆ ละ 5 ตัว รวม 385 ตัว
2. สถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด จํานวน 77 จังหวัดๆ ละ 1 กลุมๆ
ละ 15 ตัว รวม 1,155 ตัว
เปาหมาย
เกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว)
1. เกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด
(จํานวน 77 จังหวัดๆ ละ 1 รายๆ ละ 5 ตัว)
สถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว)
1. กลุมเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด
(จํานวน 77 จังหวัดๆ ละ 1 กลุมๆ ละ 15 ตัว)
กลุมดําเนินการบริหารจัดการภายในกลุม

[กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว]

หนวยนับ

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ราย/ตัว

77/385

77/385

77/385

กลุม/ตัว

77/1,155

77/1,155

77/1,155

[โครงการคัดเลือกฯ]

[สงเสริมอาชีพ ธคก.]
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 พื้นที่เปาหมายของโครงการ

ในพื้นที่ 77 จังหวัด

 ระยะเวลาดําเนินการ

ยื่นแบบแสดงความจํานงภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

 การดําเนินการ
1. การบริหารโครงการ
1) ระดับกรมปศุสัตว บริหารจัดการภายใตโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ
ดีเดนแหงชาติ ในสวนความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว คือ เกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกร
ดีเด น (กลุ มเกษตรกรเลี้ ยงสั ตว ) ระดั บจั งหวัด โดยกองส งเสริ มและพัฒนาการปศุสั ตว ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ.2562
มีหนาที่ กําหนดภาพรวมการดําเนินงานและขับเคลื่อนโครงการฯ ตลอดจนการแกไขปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดระดับกรมปศุสัตว
2) ระดับเขต บริหารจัดการภายใตโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดน
แหงชาติ คือ เกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
มีหนาที่ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ ตลอดจนการแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในระดับเขต
3) ระดับจังหวัด บริหารจัดการภายใตโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดน
แหงชาติ ในสวนความรับผิดชอบของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด คือ เกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบัน
เกษตรกรดี เด น (กลุ มเกษตรกรเลี้ ยงสั ตว) ระดับจังหวัด โดยสํ านักงานปศุ สั ตว จั งหวั ด ประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
มีหนาที่ คัดเลื อกเกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ ยงสั ตว ) และสถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกร
เลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด ที่เขารวมโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติ ติดตาม
และขับเคลื่อนโครงการฯ ตลอดจนการแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดในระดับจังหวัด
2. หลักเกณฑและคุณสมบัติ
1) ตองเปนเกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) และเปนเกษตรกรที่เปนสมาชิกของสถาบันเกษตรกรดีเดน
(กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
2) ยังไมเคยไดรับโคหรือกระบือจากโครงการอื่นๆ มากอน กรณีที่เกษตรกรไดรับการสนับสนุนโค –
กระบือ จากโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระดําริ กรมปศุสัตว มาแลว จะไดรับการสนับสนุน
โค - กระบือ รวมแลวตองไมเกิน รายละ 5 ตัว
3) เกษตรกรตาม ข อ 1 ต องแจ งความประสงค โดยยื่ นแบบแสดงความจํ านงขอเข ารวมโครงการ
กับสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ภายในเดือนพฤษภาคม 2562
4) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกร
o มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว จํานวน 3 – 5 ไร
o มีแหลงน้ําที่สามารถรองรับการเลี้ยงสัตวไดอยางเพียงพอ
o มีคอกหรือโรงเรือนสําหรับเลี้ยงสัตวที่แข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสม และผานการพิจารณาของ
ปศุสัตวอําเภอ
o มีบานพักที่อยูใกลคอกหรือโรงเรือนที่สามารถดูแลสัตวได
5) เกษตรกรที่ไดรับคัดเลือกจะตองทําสัญญากับกรมปศุสัตว และปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ของโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระดําริฯ อยางเครงคัด
[กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว]

[โครงการคัดเลือกฯ]

[สงเสริมอาชีพ ธคก.]
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3. การสงมอบโค – กระบือ ตามโครงการ ธคก.
1) คณะกรรมการระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกจากผูมีคุณสมบัติ และอนุมัติใหเกษตรกรดีเดน
(อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด เขารวมโครงการ
2) สํ า นั กงานปศุ สั ตว อํ า เภอ แจงเกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ย งสัตว) และสถาบัน เกษตรกรดีเด น
(กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด เตรียมสถานที่ในการรับและกักกันเพื่อสังเกตการณและเฝาระวังโรค
อยางนอย 15 วัน กอนนําไปเลี้ยงในโรงเรือน
3) ส งมอบโค – กระบื อ ให แก เ กษตรกรดี เ ด น (อาชี พ เลี้ ย งสั ต ว ) และสถาบั น เกษตรกรดี เ ด น
(กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด
4) ปศุสัตวอําเภอในพื้นที่รวมกับอาสาปศุสัตว สังเกตอาการ เฝาระวัง ดูแลสุขภาพโค – กระบือ ที่ไดรับ
เปนเวลาอยางนอย 15 วัน หากไมพบอาการผิดปกติ ใหดําเนินการถายพยาธิภายใน - ภายนอก แลวนําโค –
กระบือ ไปเลี้ยงที่โรงเรือนของเกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกร
เลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด
5) เกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) ระดับ
จังหวัด ทําการยืมโค – กระบือ ตามระเบียบของโครงการ ธคก.
4. การดูแลสุขภาพโค – กระบือ
1) สํา นัก งานปศุสัต วจัง หวัด และสํา นัก งานปศุสัต วอํา เภอรว มกัน ฉีด วัค ซีน ปอ งกัน โรคระบาด
ตามโปรแกรมที่กรมปศุสัตวกําหนด และในกรณีที่มีการระบาดหรือมีความเสี่ยงตอโรคระบาดใหปศุสัตวอําเภอ
ใชดุลยพินิจในการปองกัน ควบคุมโรค ตามความจําเปนและเหมาะสม
2) สํานักงานปศุสัตวอําเภอ และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ติดตามใหคําแนะนํา เสริมสรางสุขภาพ
เชน ใหวิตามินบํารุงรางกาย ถายพยาธิภายใน ตามโปรแกรมที่กรมปศุสัตวกําหนด เชน ในแมโค – กระบือ
ถายพยาธิ ภายในทุ ก 6 เดื อน ในลู กสัตวที่เกิดใหม ถายพยาธิภายในครั้งที่ 1 เมื่ออายุ 3 สัปดาห – 1 เดือน
ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 6 สัปดาห และครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 8 เดือน – 1 ป เปนตน และกําจัดพยาธิภายนอกอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง
5. การผสมเทียมโค – กระบือ
1) สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และน้ําเชื้อโค – กระบือ สําหรับ
การผสมเทียมใหแกโค – กระบือ ครอบคลุมพื้นที่และเพียงพอ
2) สํานักงานปศุสัตวอําเภอ จัดทําบันทึกและรายงานการผสมเทียมโค – กระบือที่เขารวมโครงการ
ตลอดทั้งการติดตามการตั้งทองและลูกเกิด
6. การสนับสนุนพอพันธุกระบือ
เกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด
ตองทําสัญญายืมพอพันธุกระบือ และเลี้ยงดูอยางดีเยี่ยงวิญูชน โดยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ในการยืมสัตว
ของทางราชการ ใหเจาหนาที่ปศุสัตว ตรวจติดตาม และปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ ตลอดทั้งยินยอมให
เจาหนาที่ปศุสัตวนําสัตวกลับคืนในกรณีที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
7. การติดตามและรายงานผลการดําเนินโครงการ
1) เกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด
ที่รวมโครงการ รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน เชน รายงานการฉีดวัคซีนปองกันโรค การถายพยาธิภายในภายนอก รายงานการผสมพันธุ การผสมเทียม รายงานการตั้งทอง รายงานลูกเกิด รายงานการตรวจโรค เปนตน

[กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว]

[โครงการคัดเลือกฯ]

[สงเสริมอาชีพ ธคก.]

๔
2) สํานักงานปศุสัตวอําเภอ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานปศุสัตวเขต ติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานประจําเดือนใหแก กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว และกองงานพระราชดําริและกิจกรรม
พิเศษทราบ
3) กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว สรุปผลการดําเนินโครงการรายงานใหกรมปศุสัตวทราบเปนรายป
8. การประเมินผลโครงการ
1) ผูรับผิ ดชอบโครงการระดั บเขต สรุ ปผลการติ ดตามงานและประเมิ นผลการดําเนินโครงการใน
ภาพรวมใหกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวทราบ
2) ผูรับผิดชอบโครงการระดับกรมฯ ติดตามงานและประเมินผลการดําเนินโครงการในระดับประเทศ
ใหกรมปศุสัตวทราบ
 ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด
ยื่นแบบแสดงความจํานงเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตวฯ พรอมแบบแสดงความจํานง
ขอรับบริการความชวยเหลือ ตามโครงการ ธคก.
2. เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไขของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
1) คุณสมบัติของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
- เป น เกษตรกรและสถาบั น เกษตรกร ที่ เ ข า ร ว มโครงการคั ด เลื อ กเกษตรกร
สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติ
- ไมเคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขของโครงการธนาคารธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดําริ
2) มีแหลงน้ําที่สามารถรองรับการเลี้ยงสัตวและแปลงพืชอาหารสัตวไดตลอดทั้งป
3) มีพื้นที่ปลูกพืช จํานวน 3 - 5 ไร (ขึ้นอยูกับจํานวนสัตวที่ยืม เฉลี่ยตัวละ 1 ไร) และสามารถ
บริหารจัดการพืชอาหารสัตวเลี้ยงสัตวเพียงพอตลอดระยะเวลา 5 ปการเลี้ยงสัตว
4) มีคอกหรือโรงเรือนสําหรับเลี้ยงสัตวที่แข็งแรงทนถาวร รางอาหาร ภาชนะใสน้ํา พรอมลาน
ปลอยอยางเหมาะสม ที่ผานการพิจารณาของปศุสัตวอําเภอ
5) มีภูมิลําเนาที่สามารถดูแลสัตวไดตลอดเวลา
3. สนับสนุนโค – กระบือ ของโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ใหเกษตรกร
ดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด ยืมเลี้ยงตามจํานวน
ที่ตองการ ไมเกินรายละ 5 ตัว โดยทําสัญญายืมเพื่อการผลิตตามระเบียบของ ธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดําริ ทั้งนี้หากเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติ ที่มีเกษตรกร ที่ทําสัญญายืม
โค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริอยูเดิมแลว สามารถทําสัญญายืมเพิ่มไดแตรวมแลวตองไมเกิน 5 ตัว
4. ทําสัญญายืมโค-กระบือเพื่อการผลิต โครงการ ธคก. 1 ตัว ตอ 1 สัญญา
5. เกษตรกรตองสงลูกโค-กระบือ (ธคก.) อายุ 18 เดือน คืนใหโครงการ ธคก. เพื่อขยายผลโครงการฯ
ใหเกษตรกรรายตอไป

[กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว]

[โครงการคัดเลือกฯ]

[สงเสริมอาชีพ ธคก.]

๕
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีขวัญและกําลังใจในการประกอบอาชีพดานปศุสัตว
2. มีอาชีพที่สรางรายไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
3. มีปริมาณการผลิตโคเนื้อ – กระบือเพิ่มขึ้น
4. มีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวตนแบบในการเลี้ยงโคเนื้อ – กระบือเพิ่มขึ้น

[กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว]

[โครงการคัดเลือกฯ]

[สงเสริมอาชีพ ธคก.]

๖

สําหรับเกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด
หนังสือแสดงความจํานงเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว
ที่เขารวมโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติ กรมปศุสัตว
ภายใต โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
*****************************

เรียน ปศุสัตวจังหวัด..........................................................

วันที่..........เดือน................................พ.ศ...............

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................ อายุ.............ป
เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................ที่อยูบานเลขที่....................หมูที่............
ถนน...................................แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ.....................................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย..........................พิกัด Latitude………………..Longitude......................
หมายเลขโทรศัพท...............................................
ขอแสดงความจํานง
 เขารวมโครงการ โดยขอรับ โค จํานวน.......................ตัว กระบือ จํานวน.....................ตัว
 ไมเขารวมโครงการ
ไดรับโคหรือกระบือจากโครงการอื่นๆ
 เคยไดรับ จาก........................................................................... จํานวน.....................ตัว
 ไมเคยไดรับ
พื้นที่สําหรับปลูกพืชอาหารสัตว จํานวน.................................ไร
แหลงน้ํา
 เพียงพอ  ไมเพียงพอ
คอกหรือโรงเรือน
 มี
 ไมมี
ยิน ดีป ฏิบัติตามสัญญากับ กรมปศุสั ตว และปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขของโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริฯ อยางเครงครัด
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................ผูยื่นความจํานง
(.....................................................)
ลงชื่อ....................................................ปศุสัตวอําเภอ
(.....................................................)
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

ลงชื่อ....................................................ปศุสัตวจังหวัด
หมายเหตุ : หนังสือแสดงความจํานงเก็บ
ไวเปนหลักฐานกับสํานักงานปศุสัตวเขต

(.....................................................)
[กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว]

[โครงการคัดเลือกฯ]

[สงเสริมอาชีพ ธคก.]

๗

สําหรับสถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุม เกษตรกรเลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด
หนังสือแสดงความจํานงเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว
ที่เขารวมโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติ กรมปศุสัตว
ภายใต โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
*****************************
วันที.่ .........เดือน................................พ.ศ...............

เรียน ปศุสัตวจังหวัด..........................................................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................ อายุ.............ป
เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................ที่อยูบานเลขที่....................หมูที่............
ถนน...................................แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ.....................................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย..........................พิกัด Latitude………………..Longitude......................
หมายเลขโทรศัพท...............................................
ขอแสดงความจํานง
 เขารวมโครงการ โดยขอรับ โค จํานวน.......................ตัว กระบือ จํานวน.....................ตัว
 ไมเขารวมโครงการ
ไดรับโคหรือกระบือจากโครงการอื่นๆ
 เคยไดรับ จาก........................................................................... จํานวน.....................ตัว
 ไมเคยไดรับ
พื้นที่สําหรับปลูกพืชอาหารสัตว จํานวน.................................ไร
แหลงน้ํา
 เพียงพอ  ไมเพียงพอ
คอกหรือโรงเรือน
 มี
 ไมมี
ยิน ดีป ฏิบัติตามสัญญากับ กรมปศุสั ตว และปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขของโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริฯ อยางเครงครัด
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................ผูยื่นความจํานง ลงชื่อ.....................................................ประธานกลุม
(.....................................................)

(.....................................................)
ลงชื่อ..................................................ปศุสัตวอําเภอ

 อนุมัติ

(.....................................................)

 ไมอนุมัติ

ลงชื่อ....................................................ปศุสัตวจังหวัด
(.....................................................)
[กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว]

[โครงการคัดเลือกฯ]

หมายเหตุ : หนังสือแสดงความจํานงเก็บ
ไวเปนหลักฐานกับสํานักงานปศุสัตวเขต

[สงเสริมอาชีพ ธคก.]

แบบฟอรมสํารวจความตองการโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตวสําหรับเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว)
ที่เขารวมโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติ กรมปศุสัตว
ภายใต โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริฯ
สํานักงานปศุสตั วเขต ..................................................................
ที่อยู
พิกัด
ขอรับสัตวชนิด
เลขบัตร
ที่
ชื่อ – สกุล
ประจําตัว
เบอรโทรศัพท
หมายเหตุ
หมู
โค
กระบือ
เลขที่
ตําบล
อําเภอ
Latitude Longitude
ประชาชน
ที่
(ตัว)
(ตัว)
1. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด.....................................................
1) เกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด
2) สถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว ระดับจังหวัด ชื่อกลุม........................................................................

หมายเหตุ : เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวเขต สรุปสงกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว

ลงชื่อ..........................................เจาหนาที่รวบรวมขอมูล
(.....................................................)
สํานักงานปศุสัตวเขต.......................................

๒

สําหรับเกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด
แบบรายงานโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตวสําหรับเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว)
ที่เขารวมโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติ กรมปศุสัตว
ภายใต โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริฯ
สํานักงานปศุสตั วเขต .................................................................. ประจําเดือน .............................................................
ที่อยู
จังหวัด

จํานวนพื้นที่ปลูก
พืชอาหารสัตว (ไร)

ชื่อ-สกุล
เลขที่ หมูที่

ตําบล

อําเภอ

จํานวนสัตวที่ไดรับ
(ตัว)
โค
(ตัว)

กระบือ
(ตัว)

จํานวนสัตวที่มกี ารสง
รวมจํานวน มอบลูกสัตว ตัวที่ 1
อายุครบ 18 เดือน
ลูกสัตว
ทั้งหมด (ตัว) เพศผู เพศเมีย
เพศผู เพศเมีย เพศผู เพศเมีย
(ตัว)
(ตัว)
จํานวนลูกเกิดตัว
ที่ 1 (ตัว)

จํานวนลูกเกิดตัว
ที่ 2 (ตัว)

รวม

หมายเหตุ : รายงานขอมูลให กสส. ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
ทาง transfer6@dld.go.th

[กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว]

ผูร ายงาน .............................................................
(....................................................................)
ตําแหนง.................................................................
เบอรโทร...............................................................
[โครงการคัดเลือกฯ]

[สงเสริมอาชีพ ธคก.]

๓

สําหรับสถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุม เกษตรกรเลี้ยงสัตว) ระดับจังหวัด
แบบรายงานโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตวสําหรับเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว)
ที่เขารวมโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติ กรมปศุสัตว
ภายใต โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริฯ
สํานักงานปศุสตั วเขต .................................................................. ประจําเดือน .............................................................
ที่อยู
จังหวัด

จํานวนพื้นที่ปลูก
พืชอาหารสัตว (ไร)

ชื่อ-สกุล
เลขที่ หมูที่

ตําบล

อําเภอ

จํานวนสัตวที่ไดรับ
(ตัว)
โค
(ตัว)

กระบือ
(ตัว)

จํานวนสัตวที่มกี ารสง
รวมจํานวน มอบลูกสัตว ตัวที่ 1
อายุครบ 18 เดือน
ลูกสัตว
ทั้งหมด (ตัว) เพศผู เพศเมีย
เพศผู เพศเมีย เพศผู เพศเมีย
(ตัว)
(ตัว)
จํานวนลูกเกิดตัว
ที่ 1 (ตัว)

จํานวนลูกเกิดตัว
ที่ 2 (ตัว)

รวม

หมายเหตุ : รายงานขอมูลให กสส. ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
ทาง transfer6@dld.go.th

[กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว]

ผูรายงาน .............................................................
(....................................................................)
ตําแหนง.................................................................
เบอรโทร...............................................................
[โครงการคัดเลือกฯ]

[สงเสริมอาชีพ ธคก.]

