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** กลุมผูเล้ียงโคกระบือบานหวยหินฝนพัฒนา ** 

 ท่ีทําการกลุมฯ 165 หมูที่ 8 ตําบลวังทอง  อําเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 
 วันท่ีจัดต้ังกลุม 27 ตุลาคม 2548 (ระยะเวลา 5 ป) 
 วันท่ีจดทะเบียนกลุม 18 ตุลาคม 2549 
 เลขท่ีทะเบียน 06372 
 จํานวนสมาชิกเมื่อเริ่มจัดตั้งกลุม จํานวน 12 ราย จํานวนสมาชิก ณ ปจจบุัน จํานวน 42 ราย 

ประธานกลุมฯ นายถวิล  วงศคําจันทร 

คณะกรรมการกลุมฯ



สภาพทั่วไป 
บานหวยหินฝน เปนหมูบานหนึ่งในพื้นที่ตําบลวังทอง  อําเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่สวน 

ใหญเปนที่ราบเชิงเขา มีแหลงน้ําที่สําคัญใชหลอเลี้ยงการทําการเกษตร คือ ลําหวยเจา 

ที่ตั้ง 
บานหวยหินฝนตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของอําเภอภักดีชุมพล มีระยะทางจากที่วาการอําเภอ 

ภักดีชุมพลประมาณ 10 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 90 กิโลเมตร 

การประกอบอาชีพของประชากรในหมูบาน 
ประชากรบานหวยหินฝน สวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร ไดแก 

 การปลูกพืช เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด เปนตน 

 การเลี้ยงสัตว เชน โค กระบือ เปนตน



กิจกรรมความคดิรเิริ่มและความพยายามฟนฝาอปุสรรคในการสรางงาน 
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ เปนอีกอาชีพหนึ่งที่เกษตรกรชาวบานหวยหินฝน เลี้ยงกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ 

เปนอาชีพที่สรางรายไดใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงเปนอยางมาก แตเกษตรกรยังขาดรูปแบบการจัดการการเลี้ยงที่ดี 
ขาดการปรับปรุงพันธุ การจัดการดานอาหารสัตว การพัฒนาสุขภาพสัตว ทําใหโคกระบือที่เลี้ยงเจริญเติบโต 
ชา มีปญหาเรื่องโรค พยาธิ มีสุขภาพไมสมบูรณ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาที่มารับซื้อ ขายไดราคาต่ํา 
เนื่องจากไมมีการรวมกลุมกัน ตางคนตางเลี้ยง และในวันที่ 27 ตุลาคม 2548 จึงไดมีการปรึกษาหารือกัน 
ระหวางผูเลี้ยงโคกระบือดวยกัน วาจะพัฒนารูปแบบการเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ การพัฒนาอาหารสัตว และ 
การพัฒนาสุขภาพสัตวอยางไร จึงจะทําใหการเลี้ยงสัตวมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกร 
ผูเลี้ยงสัตวใหมีการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคกระบือ ใหโคกระบือมีสุขภาพดี ไมมีโรค พยาธิ เจริญเติบโตเร็ว ได 
น้ําหนักเปนที่ตองการของตลาด และไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาที่มารับซื้อ จึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุมข้ึน 
ช่ือวา “กลุมผูเลี้ยงโคกระบือบานหวยหินฝนพัฒนา” มีสมาชิกเริ่มแรกจํานวน 12 ราย ทั้งนี้ เพื่อขอรับการ 
สนับสนุนวิทยากรใหความรูดานการเลี้ยงสัตวที่ถูกตอง การปองกันโรคระบาดสัตว การจัดการดานอาหารสัตว 
จากปศุสัตวอําเภอและปศุสัตวจังหวัด ตลอดจนของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
องคการบริหารสวนตําบลวังทอง สํานักงาน ธ.ก.ส. สาขาภักดีชุมพล  อีกทั้งเพื่อสรางอํานาจการตอรองในการ 
จําหนายโคกระบือ ของสมาชิก ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาที่มารับซื้ออีกดวย 

ตอมา วันที่ 18 ตุลาคม 2549 ไดจดทะเบียนกลุมเปนนิติบุคคล ภายใตช่ือ “กลุมผูเลี้ยงโคกระบือบาน 
หวยหินฝนพัฒนา” พรอมเปดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม และกําหนดใหสมาชิกถือหุนคนละไมเกิน 2 หุนๆละ 
50 บาท โดยเก็บหุนเปนรายเดือน



กิจกรรมความสามารถในการบริหารจัดการสถาบัน 
ปจจุบันกลุมมีสมาชิกทั้งหมด 42 ราย มีโคเนื้อ 215 ตัว เปด จํานวน 360 ตัว ไกพื้นเมือง 750 ตัว 

ภายใตการนําของประธานกลุมฯ คือ นายถวิล  วงศคําจันทร ผูที่มีความมุงมั่นในการบริหารจัดการงาน การ 
บริหารจัดการกลุม ยึดหลักการมีสวนรวมของสมาชิกกลุม คือ รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และมี 
คณะกรรมการบริหารกลุม รวม 13 คน แตละคนมีบทบาทหนาที่อยางชัดเจน กําหนดใหมีการประชุมสมาชิก 
อยูเปนประจํา อีกทั้งจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปทุกป 

กลุมผูเลี้ยงโคกระบือ บานหวยหินฝนพัฒนา ไดดําเนินการบริหารจัดการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
ของกลุมที่วางไว โดยกลุมไดคัดเลือกสมาชิก เขารับการอบรมจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเปนอาสา 
ปศุสัตวประจํากลุม ใหบริการดานการปองกันโรคสัตว และการรักษาพยาบาลสัตวปวยเบื้องตน และกลุมฯยัง 
ไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอภักดีชุมพล ในการใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการ 
เลี้ยงสัตวที่ถูกตอง เชน การปรับปรุงพันธุสัตว การพัฒนาอาหารสัตว และการพัฒนาสุขภาพสัตว เพื่อทําใหสัตว 
เจริญเติบโตเร็ว ไมเปนโรค พยาธิ มีสุขภาพสมบูรณดี เปนที่ตองการของตลาด



นอกจากนี้ กลุมผูเลี้ยงโคกระบือบานหวยหินฝนพัฒนา ยังไดรับสินเช่ือจากสํานักงาน ธ.ก.ส. สาขา 
ภักดีชุมพล จํานวน 500,000 บาท เพื่อใหสมาชิกกูยืมนําไปซื้อโคกระบือเลี้ยง และเพื่อดําเนินกิจกรรมดาน 
การเกษตร 

จากความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีของคณะกรรมการกลุมฯ ทําใหสมาชิกเช่ือมั่นในองคกร 
ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกลุมอยางเครงครัด ตลอดจนรวมกันประกอบกิจกรรมของกลุม 
อยางพรอมเพรียงกัน และในป พ.ศ. 2550 ไดรับเงินจากองคการบริหารสวนตําบลวังทอง จํานวน 
85,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดฟางพรอมอุปกรณไวสําหรับบริการอัดฟางใหแกสมาชิกทําใหสมาชิกมีอาหาร 
สํารองเก็บไวใหโคกระบือกินในฤดูที่ขาดแคลนอาหารสัตว



“เครื่องอัดฟางที่ไดรับการสนับสนุนจาก อบต.”



กิจกรรมการมีบทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน 
สมาชิกจะเขารวมประชุมทุกครั้งอยางพรอมเพรียงกัน เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรค และรวมพิจารณา 

ผลการดําเนินงานที่ผานมาของกลุม รวมรับรองรายรับรายจายประจําป เสนอขอคิดเห็นเพื่อกําหนดแผนการ 
ปฏิบัติงานของปถัดไป เสนอปญหาอุปสรรค ตลอดจนรับทราบขอปฏิบัติ หรือประกาศตางๆที่เกี่ยวของ สมาชิก 
รวมกันปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของกลุม และสามารถชําระหนี้เงินกูไดทันตามกําหนด และมีการ 
จายเงินปนผลใหแกสมาชิกในคราวประชุมใหญสามัญประจําปทุกป 

ในดานการปองกันโรคระบาดสัตว สมาชิกจะนําสัตวเลี้ยงของตนเอง มารับบริการฉีดวัคซีนทุกป 
ตามวัน เวลา ที่อาสาปศุสัตวประจํากลุมหรือเจาหนาที่ปศุสัตวอําเภอนัดหมาย



นอกจากนี้ หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาวเสร็จในแตละป สมาชิกจะรวมมือกันใหเครื่องอัดฟางของกลุม นํา 
ฟางขาวมาอัดฟอน จําหนายใหแกสมาชิกและเกษตรกรอื่นๆที่สนใจ นํารายไดเขากองทุนกลุมฯ เปนการสราง 
รายไดใหแกกลุมอีกทางหนึ่งดวย



กิจกรรมการสรางความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 
จากการดําเนินงานของกลุมที่เขมแข็ง ยึดถือระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด ไดรับการยอมรับจาก 

สมาชิก ตลอดจนสถาบันการเงินตางๆ ทําใหกลุมมีทุนดําเนินการ ณ ปจจุบัน จํานวน 661,450 บาท 
ประกอบดวย ทุนเรือนหุน 56,500 บาท เงินสัจจะออมทรัพย 77,950 บาท เงินกูยืมจาก ธ.ก.ส. 500,000 บาท 
รายไดอื่นๆ 27,000 บาท และทรัพยสินของกลุมฯ รวม 1,805,000 บาท ประกอบดวย ราคาโคกระบือของ 
กลุม 1,720,000 บาท เครื่องอัดฟาง 85,000 บาท 

ผลการดําเนินงานของกลุม ในกิจกรรมตางๆ ไดกําไรสุทธิ ดังนี้ 
 ป 2550 ไดกําไร 12,520 บาท 
 ป 2551 ไดกําไร 32,769 บาท 
 ป 2552 ไดกําไร 56,160 บาท



กิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. รณรงคใหสมาชิกใชปุยคอกแทนปุยเคมีในการปลูกพืช เพื่อลดสารเคมีตกคางและลดตนทุนการ 

ผลิต 

2. สงเสริมใหสมาชิกจัดทําปุยอินทรียใชเอง 

3. แนะนําใหสมาชิกนําวัสดุเหลือใชจากการเกษตร เชน ฟางขาว ใบมันสําปะหลัง นํามาใชเลี้ยง 
โคเนื้อ เพื่อลดตนทุนการผลิต และไมกอใหเกิดมลพิษอีกดวย


