
กลุมเกษตรกรผูเล้ียงโค 
โครงการธนาคารโค กระบอื  เพื่อเกษตรกร 

ตามพระราชดําริ 
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลขามเฒา ,ลําคอหงษ ,พลสงคราม 

อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 

 



กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําร ิ
ศูนยบรกิารและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลขามเฒา ,ลําคอหงษ ,พลสงคราม 

อําเภอโนนสงู จังหวัดนครราชสีมา 

ความเปนมา 
  เมื่อป 2546 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลขามเฒา ,ลําคอหงส ,

พลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไดขอรับการสนับสนุนโค กระบือ จากกรมปศุสัตว เพื่อแกไข
ปญหาและปรับปรุงแผนพัฒนาดานปศุสัตว ใหกับกลุมเกษตรกรในพื้นที่       และกรมปศุสัตวไดแจงให
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สภาพแวดลอม ความเหมาะสม 
ความสามารถในการเลี้ยงดูโคกระบือ พรอมทั้งชี้แจงโครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
ใหกับเกษตรกรผูขอรับสนับสนุนในพื้นที่ มีเกษตรกรขอรับบริการ จํานวน 545 ราย    ซึ่งสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดนครราชสีมารวมกับสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 3 ไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร
ในพื้นที่แลว มีเกษตรกรที่สมควรไดรับการชวยเหลือและกรมปศุสัตวอนุมัติใหชวยเหลือ จํานวน 113 ราย โดย
ใหสถานีพัฒนาอาหารสัตวบุรีรัมยเปนผูสงมอบโค จํานวน 113 ตัว ใหกับเกษตรกรในชวงเดือน สิงหาคม 2546 
และ กุมภาพันธ 2547 สรุปไดดังนี้ 

ที ่ ตําบล เกษตรกรยื่นแบบ ชวยเหลือ 
1 ต.พลสงคราม อ.โนนสงู 26 ราย 8 ราย 
2 ต.ลําคอหงษ อ.โนนสูง 319 ราย 74 ราย 
3 ต.ขามเฒา อ.โนนสงู 197 ราย 31 ราย 
 รวม 545 ราย 113 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการ 
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ อําเภอโนนสูง ไดมี

การคัดเลือกผูแทนเกษตรกรในแตละหมูบานที่เปนคณะกรรมการทาํหนาที่เปนหวัหนากลุม คอยตดิตามดูแล
สมาชิกในการเลี้ยงดูโคของโครงการฯใหอยูรอดปลอดภัยใหผลผลิตทีด่ี และทําหนาที่ประสานงานกับประธาน
กลุมตําบล หรือเจาหนาที่ เพือ่แจงขอมูลการเกิดลูก , โคเจ็บปวย  ตลอดจนแจงขาวสารจากทางราชการใหกับ
สมาชกิ ซึ่งมีรายนามดงันี ้
คณะกรรมการฯศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลขามเฒา 
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หมูที่ ตําบล อําเภอ 
1 นายเอี่ยม  ปกกลาง ประธานกลุมตําบล 2 ขามเฒา โนนสูง 
2 นางแฉลม  มุงรวยกลาง หัวหนากลุม 1 ขามเฒา โนนสูง 
3 น.ส.ขนิษฐา  ลายนอก หัวหนากลุม 3 ขามเฒา โนนสูง 
4 นายพรอม  มุงขอบกลาง หัวหนากลุม 4 ขามเฒา โนนสูง 
5 นายแกว  เฉลากลาง หัวหนากลุม 7 ขามเฒา โนนสูง 
6 นางแชม  มุงขอบกลาง หัวหนากลุม 12 ขามเฒา โนนสูง 
7 นายสีมวง  แรมเมือง เลขากลุมตําบล 9 ขามเฒา โนนสูง 

 
คณะกรรมการฯศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลลําคอหงษ 
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หมูที่ ตําบล อําเภอ 

1 นายวิเชียร  กอเผือกกลาง ประธานกลุมตําบล 7 ลําคอหงษ โนนสูง 
2 นายสรอย มุงปนกลาง หัวหนากลุม 5 ลําคอหงษ โนนสูง 
3 นางสาย สุดสาคร หัวหนากลุม 11 ลําคอหงษ โนนสูง 
4 นางวันเพ็ญ  จันตะเภา หัวหนากลุม 1 ลําคอหงษ โนนสูง 
5 นายเสงี่ยม  แตกลาง หัวหนากลุม 2 ลําคอหงษ โนนสูง 
6 นางระเบียบ  บุตรดาเลิศ หัวหนากลุม 3 ลําคอหงษ โนนสูง 
7 นางสมพร ขุนจรินทร หัวหนากลุม 6 ลําคอหงษ โนนสูง 
8 นางลํารอง  ขอชมกลาง หัวหนากลุม 9 ลําคอหงษ โนนสูง 
9 นายอภิชาติ ปล่ังกลาง เลขากลุมตําบล 8 ลําคอหงษ โนนสูง 

 
คณะกรรมการฯศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลพลสงคราม 

1 นายเทิน  จงคลาดกลาง ประธานกลุมตําบล 3 พลสงคราม โนนสูง 



ผลการดาํเนนิงาน 
จากการดําเนนิงานโครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในพืน้ที่มกีารใหความ

ชวยเหลือบริการและผลการปฏิบัติงานดงันี ้
ที ่ รายการ จํานวน หมายเหต ุ
1 ประชุมกลุม 5 คร้ัง ต้ังแตเร่ิมโครงการฯ 
2 สนับสนนุแรธาตุกอน 226 กอน ทุกราย / 2 คร้ัง 
3 สนับสนนุยาถายพยาธ ิ 226 ขวด ทุกราย / 2 คร้ัง 
4 สนับสนนุซีลีเนียมผง 226 ซอง ทุกราย / 2 คร้ัง 
5 รักษาพยาบาลสัตว 28 ตัว  
6 แกปญหาผสมไมติด 5 ตัว  
7 แกปญหาคลอดยาก 6 ตัว  
8 จํานวนลกูเกิดของโครงการ 19 ตัว ณ วันที่ 7 มกราคม 2548 
    - เพศผู 7 ตัว  
    - เพศเมีย 12 ตัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกจิกรรม 
ประชุมชี้แจงรายละเอยีดโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาํริ ใหกบักลุมเกษตรกร  
ตําบลขามเฒา , ลําคอหงส ,พลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนตุลาคม 2546 

  
 

  
 

  
 

 



ภาพกจิกรรม 
คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด โดยสํานักงานปศสัุตวจังหวัดนครราชสีมาและสํานกัสุขศาสตรสัตวและ
สุขอนามัยที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรรายครัวเรือน ชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2546 

  
 

  
 

  
 

 



ภาพกจิกรรม 
ประชุมทาํสัญญายืมเพื่อการผลิตกับเกษตรกร ผูไดรับการอนุมัติใหชวยเหลือ เมื่อสิงหาคม 2546 และเดือน
กุมภาพนัธ 2547 
 

  
 

  
 

  
 



ภาพกจิกรรม 
สงมอบโคตามสัญญาใหกบัเกษตรกร ผูไดรับการอนุมติัใหชวยเหลือ เมื่อเดือนสงิหาคม 2546 และเดือน
กุมภาพนัธ 2547 

  
 

  
 

  
 

 



ภาพกจิกรรม 
ประชุมติดตามการดําเนนิงานติดตามแกไขปญหาและเลือกตั้งคณะกรรมการ เมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 2547 

  
 

  
 

  
 

 


