
โครงการไถชีวิตโคกระบือ จังหวัดชัยภูมิ 
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 
ภายใตโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดชัยภูมิ 

ประจําปงบประมาณ 2554 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่จังหวัดชัยภูมิ ไดกําหนดแผนปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สราง 
รอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดชัยภูมิ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ 2554 เพื่อนํา 
บริการของสวนราชการ องคกรภาคเอกชน ไปใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อใหหนวยงานตางๆ 
รับทราบปญหา ความตองการของประชาชนเพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไขและคอยตอบสนองความตองการของ 
ประชาชนในพื้นที่อําเภอตางๆของจังหวัดชัยภูมิ 

ดวยเหตุนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงไดมอบหมายใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ จัดทําและดําเนินโครงการไถ 
ชีวิตโคกระบือ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภายใตโครงการ “หนวยบําบัดทุกข 
บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดชัยภูมิ อันเปนโครงการที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งแกประชาชนทุกภาค 
สวน ที่มีโอกาสมีสวนรวมในการดําเนินโครงการดังกลาว  และยังเปนการแกไขปญหาการมีอาชีพและมีงานทําภาค 
เกษตรอีกดวย และเพื่อใหโครงการดังกลาวดําเนินไปดวยดี จึงขอชักชวนใหประชาชนและผูมีจิตศรัทธา รวมกัน 
บริจาคเงินเพื่อไถชีวิตโคกระบือจากโรงฆาสัตว หรือตลาดนัดคาสัตว โดยจะมีการไถชีวิตโคกระบือ อยางนอย 
เดือนละ 1 ครั้ง ตามแตกําลังศรัทธา เปนระยะเวลา 1 ป และนําโคกระบือ ที่ไดรับการไถชีวิต ไปมอบใหเกษตรกร 
ผูมีฐานะยากจนและดอยโอกาสนําไปเลี้ยงเพื่อผลิตลูกตอไป 

วัตถุประสงค 

1 . เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหั ว  เนื่ องในโอกาสทรง เจริญ 
พระชนมพรรษา 84 พรรษา ในป 2554 

2. เพื่อใหประชาชนและผูมีจิตศรัทธาไดรวมกันบําเพ็ญอภัยทาน แกชีวิตโคกระบือที่กําลังจะถูก 
นําไปฆา 

3. เพื่อเปนการชวยใหเกษตรกรที่ยากจนในจังหวัดชัยภูมิไดมีโคกระบือไวใชแรงงาน และเพิ่มผลผลิตทาง 
การเกษตร เปนการชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 

เปาหมายและพื้นที่ดําเนินการ 

1. ผูมีจิตศรัทธาบริจาคที่อยูภายในจังหวัดชัยภูมิและนอกจังหวัดชัยภูมิ ก็สามารถบริจาคเขารวม 
โครงการได 

2. การดําเนินงานดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ “บําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มให 
ประชาชน” ของจังหวัดชัยภูมิ 

3. เกษตรกรที่เขารวมโครงการ เปนเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายในการออกใหบริการของแตละอําเภอใน 
แตละเดือน ดังนี้ (วันและสถานที่การปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
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3.1 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบานหนองไผลอม หมูที่ 5 ตําบลหนองบัวใหญ 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
3.2 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ณ องคการบริหารสวนตําบลชีบน หมูที่ 3 ตําบล 

ชีบน อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 
3.3 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553 ณ มูลนิธิเมตตาการกุศล หมูที่ 21 ตําบลบานเพชร 

อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 
3.4 วันพธุที่ 26 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนบานหนองตานา หมูที่ 3 ตําบลโสกปลาดุก อาํเภอ 

หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
3.5 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ 2554 ณ โรงเรียนบานโนนผักหวาน หมูที่ 7 ตําบลแหลมทองอําเภอ 

ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
3.6 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ณ สนามหนาที่วาการอําเภอซับใหญ หมูที่ 1 ตําบล 

ซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ 
3.7 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา หมูที่ 3 ตําบล 

โนนสะอาด อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 
3.8 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 ณ วัดบึงบริบูรณ  หมูที่ 12 ตําบลตาเนิน อําเภอ 

เนินสงา จังหวัดชัยภูมิ 
3.9 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 ณ โรงเรียนบานหนองคู หมูที่ 1 ตําบลหนองคู  อําเภอบาน 

แทน จังหวัดชัยภูมิ 
3.10 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนบานหัวนาคํา  หมูที่ 7 ตําบล 

ถ้ําวัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
3.11 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนบุงคลาวิทยา หมูที่ 11 ตําบลบุงคลา 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
3.12 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนบานดงกลาง หมูที่ 7 ตําบลดงกลาง อําเภอ 

คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
3.13 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนบานสระโพนทอง ตําบลสระโพนทอง อําเภอ 

เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
3 .14 วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา หมูที่ 14 ตําบล 

นาหนองทุม อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 
3.15 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองคอนไทย 

หมูที่ 2 ตําบลหนองคอนไทย อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
3.16 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนบานหนองใหญ หมูที่ 9 ตําบลบานไรอําเภอ 

เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

วิธีดําเนินการ 

1. ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ ใหนโยบายในระดับจังหวัด 
2. ประชาสัมพันธโดยดําเนินการประสานกับสื่อมวลชน เพื่อขอความรวมมือจากหนวยงานราชการ 

องคกรเอกชน พอคาประชาชนผูมีจิตศรัทธา รวมบริจาคสนับสนุนโครงการฯ 
3. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ รวมกับอํา เภอพื้นที่ เปาหมาย รวบรวมเงินที่ไดรับบริจาค 

แลวดําเนินการไถชีวิตโคกระบือ เพื่อเขารวมโครงการ 
4. อําเภอเปาหมายพิจารณาใหคณะกรรมการชุมชน หมูบานเปาหมาย คัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ 

เหมาะสมที่จะไดรับโคกระบือไปเลี้ยง
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5. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอจัดเจาหนาที่บริการดานสุขภาพสัตว ผสมเทียม และใหความรู 

รวมทั้งปจจัยการผลิตอื่นๆเทาที่จําเปน 
6. สํานักงานปศุสัตวอําเภอเปาหมายแตละอําเภอดําเนินการติดตาม กํากับดูแลโคกระบือ และ 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการอยางเครงครัด 

คุณสมบัติของเกษตรกร 

1. เปนเกษตรกรที่ไดรับการพิจารณาวามีความเหมาะสมที่จะไดรับการชวยเหลือ จากแตละอําเภอ 
โดยผานการประชาคมจากคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน ในการปฏิบัติงานตามโครงการ 
“หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดชัยภูมิ 

2. เปนเกษตรกรที่มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปบริบูรณ ขึ้นไป 
3. มีอาชีพทําไร ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตวหรืออาชีพทําการเกษตรอื่นๆ 
4. มีความประพฤติดี และยินดีใหความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
5. มีฐานะยากจน 
6. มีความอดทน ความสามารถและเหมาะสมที่จะดูแลเลี้ยงโคกระบือ ตามโครงการได 

เงื่อนไขของโครงการ 

1. เปนการใหยืมเพื่อการผลิต หมายความวา  ให เกษตรกรผูยากจน ยืมแมโคหรือแมกระบือ 
ของโครงการฯ เพื่อผลิตลูก 

2. ลูกโคหรือลูกกระบือ ที่เกิดมาจากแมโคกระบือของโครงการดังกลาว ตกเปนกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร 
ผูยืมทุกตัว 

3. หามเกษตรกรผูยืม ขายหรือฆา แมโคกระบือโดยเด็ดขาด เมื่อแมโคกระบือตายลงโดยเหตุสุดวิสัย 
หากมีการจําหนายซาก เกษตรกรผูยืมแบงไปครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งใหบริจาคเขารวมโครงการไถชีวิต 
โคกระบือฯ ตอไป 

งบประมาณ

รับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาทั่วไป โดยโคกระบือ ราคาตัวละประมาณ 9,000 บาท หรือจะบริจาค 
ตามกําลังศรัทธาของแตละบุคคลก็ได 

หนวยงานรับผิดชอบ 
-  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
-  สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ 

หนวยงานสนับสนุน 

1. ที่ทําการปกครองจังหวัดชัยภูมิ 
2. อําเภอทุกอําเภอ 
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นพื้นที่เปาหมาย
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ประชาชนและผูมีจิตศรัทธาไดรวมกันบําเพ็ญอภัยทานเพื่อชวยเหลือชีวิตโคกระบือ ใหมีชีวิตอยู 

จนสิ้นอายุขัย ดวยความเมตตาธรรม ไมคิดเบียดเบียนชีวิตผูอื่น 
2. เกษตรกรผูมีฐานะยากจนไดมีอาชีพและมีงานทําตลอดทั้งป อันจะมีผลทําใหเกษตรกรมีฐานะ 

ทางเศรษฐกิจที่ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น 

ลงชื่อ......................................................ผูเสนอโครงการ 
( นางศรีสมัย  โชติวนิช ) 

ปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

ลงชื่อ......................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(.............................................) 

ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมัติโครงการ 
( นายจรินทร  จักกะพาก ) 
ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ


