
คํานํา 

ดวยจังหวัดชัยภูมิ ไดกําหนดแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการ  “หนวยบําบัดทุกข 
บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดชัยภูมิ ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงคที่จะ 
บูรณาการรวมกันจากทุกภาคี ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรอื่นๆ ออกพบปะประชาชนใน 
พื้นที่ทุกอําเภอของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชน และรวมกันพิจารณาหา 
แนวทางแกไขเพื่อคลายความเดือดรอนของประชาชนใหสําเร็จเปนรูปธรรม ตลอดจน นําบริการ อีกทั้งการ 
แนะนําความรูดานวิชาการดานการพัฒนาอาชีพ เพื่อสรางรายได และนําส่ิงของเพื่อบรรเทาความเดือดรอน 
ไปมอบใหแกประชาชนในพื้นที่ดวย 

ในการนี้  จังหวัดชัยภูมิ จึงไดมอบหมายใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ เปนผูมีหนาที่ 
รับผิดชอบหลัก ในการจัดกิจกรรมสรางกุศลธรรม ตามแผนปฏิบัติงานดังกลาวขึ้น คือ โครงการไถชีวิตโค- 
กระบือ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน”  จังหวัดชัยภูมิ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อไถชีวิตโค-กระบือ ใหไดมีชีวิตอยูจนสิ้นอายุขัย ดวย 
ความมีจิตอันเปยมไปดวยกุศลและเมตตาธรรม ไมคิดเบียดเบียนชีวิตผูอ่ืน อีกทั้งยังเปนการชวยเหลือ 
เกษตรกรที่มีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ใหไดมีโค-กระบือสําหรับใชแรงงานในการเพิ่มผลผลิตทาง 
การเกษตร  ไดมูลสัตวเปนปุยบํารุงดิน และเพื่อผลิตลูก ซึ่งเปนการสงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 
มีรายจายลดลงอีกดวย  โดยเกษตรกรที่ไดรับโค-กระบือไปเลี้ยง จะตองผานประชาคมจากหมูบานหรือ 
ตําบล วามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับโค-กระบือ และจังหวัดชัยภูมิ ไดมอบหมายใหสํานักงานปศุสัตว 
อําเภอเขาไปติดตาม ดูแลสุขภาพสัตวในพื้นที่อยางตอเนื่อง 

โครงการนี้ ไดดําเนินการมาตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 จนถึงเดือนสิงหาคม 2553 ไดไถชีวิต 
โค-กระบือ รวม 447 ตัว ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการในจังหวัดชัยภูมิ นายอําเภอทุกอําเภอ ผูบริหาร 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พอคาคหบดี และผูมีจิตศรัทธาทุกทาน ที่รวมบริจาคเงินในการดําเนินโครงการ 
ดังกลาว เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา 
พระบรมราชินีนาถ ขอใหพระองคทานมีพลานามัยสมบูรณ  และทรงพระเกษมสําราญตราบนานเทานาน 

(นายวันชัย  สุทธิวรชัย) 
ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ
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• 
ภาคผนวก 
โครงการไถชีวิตโค-กระบือ  ก 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานโครงการไถชวิีตโค-กระบือ จังหวัดชัยภูมิ 
คํากลาวถวายสัตยปฏิญาณของเกษตรกร 
ใบแสดงความจํานงโครงการไถชีวติโค-กระบือ จังหวัดชยัภูมิ 
สัญญายืมโค – กระบือ เพื่อการผลิต 
ปายประชาสัมพันธรวมทําบุญไถชีวิตโค - กระบือ



โครงการไถชีวิตโค-กระบือ  จังหวัดชัยภูมิ 
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ภายใตโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชน” 
ประจําปงบประมาณ 2553 

ความเปนมา 
จังหวัดชัยภูมิ ไดกําหนดแผนปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข 

สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดชัยภูมิ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ 2553 
เพื่อนําบริการของสวนราชการ องคกรภาคเอกชน ไปใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อใหหนวยงาน 
ตางๆ รับทราบปญหา ความตองการของประชาชนเพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไขและคอยตอบสนองความ 
ตองการของประชาชนในพื้นที่อําเภอตางๆของจังหวัดชัยภูมิ 

ในการนี้ ทานผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ  (นายวันชัย  สุทธิวรชัย) จึงไดมอบหมายให 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ จัดทําและดําเนินโครงการไถชีวิตโค-กระบือ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข 
สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส 
พระบรมราชาภิเษก ปที่ 60 อันเปนโครงการที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งแกประชาชนทุกภาคสวน ที่มีโอกาส 
มีสวนรวมในการดําเนินโครงการดังกลาว  และยังเปนการแกไขปญหาการมีอาชีพและมีงานทําภาคเกษตร 
อีกดวย และเพื่อใหโครงการดังกลาวดําเนินไปดวยดี จึงขอชักชวนใหประชาชนและผูมีจิตศรัทธา รวมกัน 
บริจาคเงินเพื่อไถชีวิตโค-กระบือจากโรงฆาสัตว หรือตลาดนัดคาสัตว โดยจะมีการไถชีวิตโค-กระบือ อยาง 
นอยเดือนละ 1 ครั้ง ตามแตกําลังศรัทธา เปนระยะเวลา 1 ป และนําโค-กระบือ ที่ไดรับการไถชีวิต ไปมอบ 
ใหเกษตรกรผูมีฐานะยากจนและดอยโอกาสนําไปเลี้ยงเพื่อผลิตลูกตอไป



วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษกปที่ 60 
2. เพื่อใหประชาชนและผูมีจิตศรัทธาไดรวมกันบําเพ็ญอภัยทาน แกชีวิตโค-กระบือที่กําลังจะถูกนําไปฆา 
3. เพื่อเปนการชวยใหเกษตรกรที่ยากจนในจังหวัดชัยภูมิไดมีโค-กระบือไวใชแรงงาน และเพิ่มผลผลิต 

ทางการเกษตร เปนการชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ตามกําหนดการออกหนวยปฏิบัติงานโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มให 
ประชาชน” ในพื้นที่อําเภอตางๆ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  ตั้งแต  เดือนตุลาคม  2552 – กันยายน  2553 

คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะไดรับโค-กระบือจากโครงการฯ 

1. เปนผูมีฐานะยากจน 
2. มีอาชีพหลักในการทําไร ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตวหรืออาชีพทําการเกษตรอ่ืนๆ 
3. เปนเกษตรกรที่มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปบริบูรณ 
4. ไดรับการพิจารณาจากการประชาคมจากกรรมการหมูบาน/ชุมชน วาเปนผูที่มีความเหมาะสม 
5. มีความประพฤติดี และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ 
6. มีความอดทนและซื่อสัตย  มีความสามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูโค-กระบือที่ไดรับจากโครงการฯ 

ไดเปนอยางดี 

เงื่อนไขของโครงการ 

1. ใหเกษตรกรที่ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชนวามีความเหมาะสม รับโค- 
กระบือไปเลี้ยงดู เพื่อใชแรงงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และผลิตลูก 

2. ลูกโค-กระบือที่เกิดจากแมโค-กระบือดังกลาว ตกเปนกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรทุกตัว 
3. หามมิใหเกษตรกรนําโค-กระบือที่ไดรับไป “ขาย” หรือ “ฆา” โดยเด็ดขาด



บัญชีสรุปผลการไถชีวิตโค – กระบือ 

โครงการไถชีวิตโค-กระบือ  จังหวัดชัยภมูิ 
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 

ภายใตโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บาํรุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” 

มีผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคเพื่อไถชีวิตโค-กระบือแลวทั้งสิ้น  447 ตัว (โค 444  ตัว,กระบือ 3 ตัว)โดย 
ไดนําโค-กระบือดังกลาว ไปมอบใหเกษตรกรในพื้นที่อําเภอตางๆ ตามกําหนดการดําเนนิโครงการ “หนวย 
บําบัดทุกข   บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” แลวจํานวน 14 อําเภอ 

โดยจะดําเนินการในครั้งตอไป ตามกําหนดการปฏิบัติงานโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข 
สรางรอยยิ้มใหประชาชน”  วันที่ 16 กันยายน 2553  ณ โรงเรียนบานหนองกระโจม หมู 16 ตําบลวะ 
ตะแบก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับท่ี  อําเภอ  วัน เดือน ป 
จํานวนสัตว (ตัว) 

หมายเหตุ 
โค  กระบือ 

1  บานเขวา  19 พฤศจกิายน 2552  10  0 
2  หนองบัวระเหว  17 ธันวาคม 2552  15  0 
3  บําเหน็จณรงค  25 มกราคม 2553  23  0 
4  บานแทน  11 กุมภาพันธ 2553  17  0 
5  เนินสงา  24 กุมภาพันธ 2553  18  0 
6  เกษตรสมบูรณ  11 มีนาคม 2553  19  0 
7  ภูเขียว  25 มีนาคม 2553  12  0 
8  แกงครอ  8 เมษายน 2553  24  0 
9  หนองบัวแดง  12 พฤษภาคม 2553  17  0 
10  คอนสวรรค  26 พฤษภาคม 2553  42  0 
11  ภักดีชุมพล  10 มิถุนายน 2553  19  1 
12  เมืองชัยภูมิ  24 มิถุนายน 2553  156  2 
13  ซับใหญ  15 กรกฎาคม 2553  31  0 
14  คอนสาร  19 สิงหาคม 2553  41  0 

รวม  444  3 
ยอดสะสมทั้งสิ้น  447  ตัว



โครงการไถชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา ป 2553 

ณ ลานหนาตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ 
วันท่ี  24  มิถุนายน  2553 

เนื่องในวโรกาสที่ใกลวันคลายวันประสูติของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทานอาจารย 
ทูลเกลา  สุริยวงศ  พล.ต.อ.ปทีป  ตันประเสริฐ (รรท.ผบ.ตร.) นายวันชัย  สุทธิวรชัย (ผูวาราชการจังหวัด 
ชัยภูมิ) และชาวชัยภูมิ จึงไดรวมไถชีวิตโคเปนกรณีพิเศษ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส เฉลิมพระ 
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ 
ตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จํานวนทั้งสิ้น 156 ตัว ซึ่งการบริจาคทานในการไถชีวิตโคที่กําลังจะถูกฆา ถือเปนมหา 
ทานที่ยิ่งใหญ ซึ่งผูมอบและผูเกี่ยวของจะไดรับผลบุญอยางเต็มเปยม และผูรับก็จะไดรับความสุขในความ 
ชวยเหลือนั้น ผลบุญกุศลดังกลาว และความสมัครสมานสามัคคีในการรวมแรงรวมใจในการบริจาคทานจะมี 
สวนชวยใหประเทศชาติ ไดรับอานิสงค ชวยขจัดความบาดหมาง และความแตกแยกของสังคม และนําพา 
ประเทศผานพนวิกฤตไปไดในที่สุด



ทานอาจารยทูลเกลา  สุริยวงศ  พล.ต.อ.ปทปี  ตันประเสริฐ (รรท.ผบ.ตร.) 
นายวันชยั  สุทธิวรชยั (ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ) และชาวชัยภูมิ จึงไดรวมไถชีวิตโค – กระบือ 

จํานวน  158  ตัว







วันท่ี  19  พฤศจิกายน  2552 
ณ  องคการบริหารสวนตําบลลุมลาํชี  หมูท่ี  16  ตําบลลุมลาํชี  อําเภอบานเขวา  จํานวน  10  ตัว



วันท่ี  17  ธันวาคม  2552 
ณ  โรงเรียนบานทาโปง  หมูท่ี 4  ตําบลวังตะเฆ  อําเภอหนองบัวระเหว  จํานวน  15  ตัว



วันท่ี  25  มกราคม  2553 
ณ  โรงเรียนบางอําพันธวิทยาคม  หมูท่ี 1  ตาํบลบานตาล  อาํเภอบาํเหน็จณรงค  จํานวน  23  ตัว



วันท่ี  11  กุมภาพันธ  2553 
ณ  โรงเรียนบานนายม  หมูท่ี 8  ตาํบลสระพัง  อําเภอบานแทน  จํานวน  17  ตัว



วันท่ี  11  กุมภาพันธ  2553 
ณ  โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม  หมูท่ี 4  ตาํบลรังงาม  อาํเภอเนินสงา  จํานวน  17  ตัว



วันท่ี  11  มีนาคม  2553 
โรงเรียนบานโคกสงา  หมูท่ี 9  ตําบลหนองโพนงาม  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จํานวน  19  ตัว



วันท่ี  25  มีนาคม  2553 
องคการบริหารสวนตาํบลธาตุทอง  ตาํบลธาตุทอง  อําเภอภเูขียว  จาํนวน  15  ตัว



วันท่ี 8  เมษายน  2553 
โรงเรียนบานโคกกุง  หมูท่ี 13  ตาํบลโคกกุง  อาํเภอแกงครอ  จํานวน  24 ตัว



วันท่ี  12  พฤษภาคม  2553 
โรงเรียนบานไทรงาม  หมูท่ี  11  ตําบลวังชมพู  อาํเภอหนองบัวแดง  จํานวน  17  ตัว



วันท่ี  26  พฤษภาคม  2553 
โรงเรียนบานหนองไฮโคกสงา  หมูท่ี 2  ตาํบลหวยไร  อําเภอคอนสวรรค  จาํนวน  42  ตัว



วันท่ี  10  มิถุนายน  2553 
โรงเรียนบานหนองปลอง หมูท่ี 2  ตาํบลบานเจียง  อําเภอภกัดีชมุพล  จํานวน  19  ตัว



โครงการไถชีวิตโคเพื่อถวายเปนพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ 
วันที่  24  มิถุนายน  2553 

สถานีตํารวจภูธรจังหวัดชยัภูมิ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จํานวน  158  ตัว



วันท่ี  15  กรกฎาคม  2553 
โรงเรียนบานซับใหม  หมูท่ี 5 ตาํบลตะโกทอง อําเภอซับใหญ  จํานวน  31  ตัว



วันท่ี  19  สิงหาคม  2553 
โรงเรียนบานนํ้าอุน   หมูท่ี 5 ตําบลทุงนาเลา   อําเภอคอนสาร   จํานวน  41  ตัว



สรางกุศล         ชวยประชาชน       และชวยสัตว 
สรางประวัติ      สรางศรัทธา          คณาไฉน 
สรางอาชีพ สรางรอยย้ิม         เกษตรกรไทย 
อิ่มเอมใจ          ทั้งผูให                และผูรับ



ปายเชิญชวนรวมทําบุญไถชีวิตโค – กระบือ





สรุปผลการดําเนินงาน 

(ณ วันที่ 26 สิงหาคม  2553) 

มีผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคเพื่อไถชีวิตโค-กระบือแลวทั้งสิ้น  447 ตัว (โค 444  ตัว,กระบือ 3 ตัว)โดย 
ไดนําโค-กระบือดังกลาว ไปมอบใหเกษตรกรในพื้นที่อําเภอตางๆ ตามกําหนดการดําเนนิโครงการ “หนวย 
บําบัดทุกข   บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” แลวจํานวน 14 อําเภอ ไดแก 

1. 
2. อําเภอหนองบัวระเหว จํานวน 15 ตัว 
3. อําเภอบําเหน็จณรงค จํานวน 23 ตัว 
4. อําเภอบานแทน จํานวน 17 ตัว 
5. อําเภอเนินสงา จํานวน 18 ตัว 
6. อําเภอเกษตรสมบูรณ จํานวน 19 ตัว 
7. อําเภอภูเขียว จํานวน 12 ตัว 
8. อําเภอแกงครอ จํานวน 24 ตัว 
9. อําเภอหนองบัวแดง จํานวน 17 ตัว 
10. อําเภอคอนสวรรค จํานวน 42 ตัว 
11. อําเภอภักดีชุมพล จํานวน 19 ตัว 
12. อําเภอเมืองชัยภูมิ  จํานวน 156  ตัว 
13. อําเภอซับใหญ  จํานวน  31  ตัว 
14. อําเภอคอนสาร  จํานวน  41  ตัว


