คำกล่ำวรำยงำน
ในพิธีไถ่ชีวติ โค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
โดย นำยพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ
วันเสำร์ที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๒
ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
*******************************

กรำบนมัสกำร พระครูอนุวัตรชินวงศ์ เจ้าคณะอาเภอโนนไทย และคณะสงฆ์
เรียน

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอาเภอโนนไทย
และท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่าน

กระผม นายพศวี ร์ สมใจ ปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ขอขอบพระคุ ณ ท่ าน
เป็ น อย่ า งสู ง ที่ ใ ห้ เ กี ย รติ ม าเป็ น ประธานในพิ ธี ไ ถ่ ชี วิ ต โค-กระบื อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันนี้
เนื่ อ งด้ ว ยในปี ม หามงคลพุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒ กรมปศุ สั ต ว์ ไ ด้ จั ด ท าโครงการ
ไถ่ ชี วิ ต โค-กระบื อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
เพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรม ๒ กิจกรรม
ได้แก่
๑.กิ จกรรมไถ่ ชี วิ ตโค-กระบื อ จ านวน ๔,๙๑๐ ตั ว เพื่ อน าไปส่ งเสริ มอาชี พให้ กั บ
เกษตรกรตามหลักเกณฑ์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
๒.กิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริเป็นกรณีพิเศษ
โครงการธนาคารโค-กระบื อ เพื่ อ เกษตรกร ตามพระราชด าริ เป็ น โครงการ
พระราชดาริโครงการหนึ่ง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต ร ซึ่ งกรมปศุ สั ตว์ รับสนองพระราชด าริ ด าเนิ นการมาตั้ งแต่ ปี พุ ทธศั กราช ๒๕๒๒ เพื่ อ
ช่วยเหลือเกษตรให้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
จากการดาเนินงานที่ผ่านมาโครงการฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
นครราชสี มาไปแล้ วกว่ า ๑๘,๕๒๖ ราย และยั ง มี เกษตรกรอยู่ ใ นความดู แ ลของโครงการกว่ า
๑๐,๘๗๕ ราย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ

ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยการน้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการดาเนินงาน ประกอบกับมีการทางานบูรณาการ
ร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนมีการต่อยอดการใช้ ประโยชน์ เช่น การใช้มูล
สัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การทาแก๊สชีวภาพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น เป็นต้น
ส าหรั บการด าเนิ นงานตามโครงการไถ่ ชี วิ ตโค-กระบื อ เฉลิ มพระเกี ยรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครราชสีมา ได้รับบริจาคจากผู้มีศรัทธาสมทบทุนไถ่
ชีวิตโค-กระบือ รวมทั้งสิ้น ๖๐ ตัว ดังนี้
๑. ได้รับบริจาคเป็นเงิน ๘๑๓,๒๗๔.๗๔ บาท ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จานวน ๓๒ ตัว สานักงานฯได้
คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ตาบลหนองหลัก อาเภอชุมพวง ที่ได้รับผลกระทบปัญหาที่ดินสาธารณะ จานวน ๑๔
ราย รับมอบโค ๑๐ ตัว และกระบือ ๔ ตัว และได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่อาเภอพระทองคา อาเภอ
โนนสูง อาเภอห้วยแถลง และอาเภอโนนไทย รับมอบโค จานวน ๑๘ ตัว ยืมเลี้ยงตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
๒.ได้รับบริจาคตัวสัตว์ เป็นโค ๑๗ ตัว กระบือ ๑๑ ตัว รวม ๒๘ ตัว ได้ดาเนินการรับบริจาคและ
ส่งมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับบริจาคเรียบร้อยแล้ว
๓.มอบกรรมสิ ทธิ์ โค-กระบื อแก่ เกษตรกรที่ ปฏิ บั ติ ตามเงื่ อนไขของโครงการเป็ นกรณี
พิเศษ (เกษตรกรที่ส่งคืนลูกตัวแรกให้กับโครงการและอยู่ในสัญญามาไม่น้อยกว่า ๓ ปี) จานวน ๘๙๕ ราย แม่
และลูกโค-กระบือ รวม ๑,๓๔๑ ตัว มูลค่ารวม ๓๐,๒๙๓,๐๐๐ บาท
ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากวัดโนนไทย และได้รับความ
ร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนายอาเภอโนนไทย เทศบาลตาบลโนนไทย เทศบาลตาบล
โคกสวาย ผู้มีจิตศรัทธาออกโรงทาน และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของโครงการธนาคารโคกระบือในพื้นที่ เป็นอย่างดี
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว กระผมขอเรี ยนเชิญท่านประธาน กล่าวอนุโมทนา
กุศลการไถ่ชีวิตโค-กระบือ และมอบโค-กระบือให้แก่เกษตรกร ต่อไป
ขอเรียนเชิญครับ

