
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสตัวแ์ละกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง 

ภายใต้บนัทึกความร่วมมือระหว่างกรมปศสุตัว ์: ธ.ก.ส. 

 จัดทําโดย กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 



MOU กรมปศุสัตว : ธ.ก.ส.  

โดยมี นายประภัตร โพธสธุน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน  

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จัดทําโดย กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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ความเป็นมา ความเปนมา 

     พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี บริหารประเทศภายใตนโยบายหลัก   

12 ดาน นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง เพ่ือใหประชาชนอยูดี กินดี มีสุข มีความมั่นคง       

ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ในดานการสงเสริมอาชีพภาคเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ โดย นายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งรับผิดชอบ 

กํากับ ดูแลกรมปศุสัตว ในการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว เล็งเห็นวา “โคเน้ือ โคขุน”    

เปนสินคาที่มีศักยภาพในการพัฒนา เพราะตลาดมีความตองการสูง ซึ่งในประเทศ        

มีความตองการบริโภค ประมาณ 1.5 ลานตัว/ป และสงออกตางประเทศ (จีน ลาว 

เวียดนาม มาเลเซีย) อีก ประมาณ 500,000 ตัว/ป โดยมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นทุกป       

จึงมอบหมายให นายสัตวแพทยสรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว จัดทําโครงการสงเสริม

อาชีพการเลี้ยงโคเน้ือ โคขุน เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด ยกระดับการพัฒนา      

ทั้งเกษตรกร และภาคสวนที่เกี่ยวของตลอดหวงโซในอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคเน้ือของประเทศ 

     ในขณะเดียวกัน นายอุตตม  สาวนายน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง            

ไดมอบหมายให ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสรางไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรี      

ไดมีมติเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตอมาไดมีการลงนามบันทึก

ความเขาใจรวมกันระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย กรมปศุสัตว และ

กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ โดยมีเปาหมายในการสนับสนุนสินเช่ืออัตราดอกเบ้ียตํ่า รอยละ 0.01 (วงเงิน

สินเช่ือ 50,000 ลานบาท) ในสินคาและบริการที่มีตลาดรองรับชัดเจน อาทิ การเลี้ยงโคขุน

ในระยะสั้น เปนตน ซึ่งจะสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดที่มั่นคงใหเกษตรกร และ

ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตโคเน้ือใหเปนผูนําในภูมิภาค สามารถผลิตไดเพียงพอกับ

ความตองการในประเทศ และสงออกเพ่ิมขึ้นจากเดิม ประมาณ 500,000 ตัวตอป เปน   

ไมตํ่ากวา จํานวน 1,000,000 ตัวตอป 

จัดทําโดย กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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  ❶ ประชาสัมพันธ/คนหากลุมเปาหมาย โดย ปศุสัตว+ธ.ก.ส. 
        ☞ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ 

        ☞ สํารวจความตองการเบื้องตน ศักยภาพของเกษตรกรในชุมชน/องคกรเกษตรกร 

  ❷ จัดทําแผนชุมชน/แผนธุรกิจ โดย ชุมชน/ภาคีเครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
        ☞ จัดเวที/มีมติใหแผนพัฒนาอาชีพภาคเกษตรของเกษตรกร เชน การเลี้ยงโคขุน เปนสวนหนึ่ง 
               ของแผนชุมชน 
       ☞ รวมกลุมผูสนใจอยางนอย 7 คน ประชุม/จัดเตรียมเอกสาร ย่ืนขอจัดตั้งกลุมเปนวิสาหกิจ 

             ชุมชนกับเกษตรอําเภอ 
      ☞ จัดทําแผนธุรกิจเบื้องตนของกลุม เพ่ือขอความเห็นชอบจาก อปท.+ธ.ก.ส.+หนวยงาน 

            ท่ีเกี่ยวของโดย ธ.ก.ส. จะเปนท่ีปรึกษาการเขียนแผนธุรกิจ   

 “1 ครัวเรือน เปนสมาชิกได 1 กลุม (1 กลุม 1 ธุรกิจ)”  

  ❸ สมัครเขารวมโครงการ ณ สํานักงานปศุสัตวอําเภอ (เฉพาะกรณีดานปศุสัตว) 
        ☞ วิสาหกิจ/องคกรเกษตรกรย่ืนใบสมัครพรอมรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ ณ สํานักงานปศสุัตวอําเภอ 
       ☞ ปศุสัตวอําเภอตรวจสอบและพิจารณาแผนการผลิต+รับรองคุณสมบัติเบื้องตน  

              * แผนธุรกิจตองใชหลักการตลาดนําการผลิต  

              * มีสัญญาหรือบันทึกขอตกลงการซ้ือขายชัดเจน โดยมีเจาหนาท่ีเปนพยาน          

  ❹ องคกรเกษตรกรติดตอขอสินเชื่อ ณ ธ.ก.ส. สาขาในพ้ืนที่ 
        ☞ กลุมรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของ ย่ืนขอสินเชื่อตามแบบ/เงื่อนไขของ ธ.ก.ส.  

        ☞ ธ.ก.ส. สาขา พิจารณาปรับปรุงแผนธุรกิจ/สินเชื่อตามแผนธุรกิจ ภายใตหลักเกณฑ/เงื่อนไข/ 
               วิธีการ ของ ธ.ก.ส. 

        ☞แจงผลการพิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ ตามกรอบระยะเวลาท่ี ธ.ก.ส. กําหนด  

  ❺ ดําเนินการ  

       ☞ กลุมดําเนินการจัดซ้ือจัดหาปจจัยการผลิต และดําเนินงานตามแผน เจาหนาท่ี ติดตาม  
             ใหคําแนะนํา แกไขปญหา 

        ☞ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด/อนุกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ัง ติดตาม ประเมินผล  
              รายงานผลตามลําดับ 

ขั้นตอน การดําเนินงาน 

จัดทําโดย กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

4 



❶ อายุวิสาหกิจชุมชน (วสช.)  เดิม : ไมนอยกวา 6 เดือน 
ขอผอนปรน : จดจัดต้ังกลุมใหมก็ได โดย  

      1) จัดเวที + มีมติใหแผนพัฒนาอาชีพภาคเกษตรของเกษตรกร เชน โคขุน เปนสวนหนึ่งของแผนชมุชน  

      2) ผูแทนกลุมรวบรวมเอกสารยื่นจดต้ัง วสช.กับเกษตรอําเภอ 

      3) ผูแทนกลุมยื่นขอจดทะเบียนกลุมผูเล้ียงสัตวของกรมปศุสัตวกับปศุสัตวอําเภอ  

      4) สมาชิกกลุมไดรับการอบรมการเล้ียงโคจากกรมปศุสัตว 

❷ การดําเนินกิจการ     เดิม : ตองเล้ียงในคอกรวม/คอกกลาง ณ จุดเดียว  

ขอผอนปรน : สามารถแบงแยกคอกไดตามขอเท็จจริง โดย 

      1) มีมติกลุมเห็นชอบและมีแผนการบริหารจัดการที่ดี มีบัญชียอยควบคุมทกุคอกโดยโคขุนทุกตัวยังคงเปน

กรรมสิทธิ์กลุม  

      2) คอกเล้ียงมีมาตรฐาน GFM  

      3) การจัดการอาหารสัตว ไดรับการแนะนํา กํากับ ดูแล จากเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว  

      4) โคขุนมีประกันภัยทุกตัว โดยผูรับผลประโยชน คือ ธ.ก.ส.  

      5) มีสัญญา/บันทึกขอตกลง ซื้อ-ขายชัดเจน  

❸ วงเงินกูขั้นสูง  เดิม :  กลุมละไมเกิน 20 เทาของทุน  
ขอผอนปรน :  

      1) ตามความเปนไปไดของแผนธุรกิจ แตไมเกิน 10 ลานบาท/กลุม  

      2) กรณีธุรกิจรวบรวมของสหกรณ ไมเกิน 100 ลานบาท ตามขอบังคับ ธ.ก.ส.+หลักประกันเงินกู 

      3) มีการกําหนด Spec/ราคาซื้อ–ขายโคในพ้ืนที่ (โดยคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด) 

      4) มีการขึ้นทะเบียนผูประกอบการรวบรวม (คอกกลาง) และผูประกอบการสงออกในพ้ืนท่ี  

      5) บันทึกขอตกลง/สัญญาซื้อ-ขายลวงหนา มี จนท.เปนพยาน และระบุราคาประกันรับซื้อขั้นตํ่า ณ จุดรับซื้อ/สงมอบ 

❹  ชนิด/ประเภทการผลิตและกิจการที่เก่ียวเนื่อง   เดิม : โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไกพ้ืนเมือง รวมถึงกิจการที่เก่ียวเนื่อง 
ขอผอนปรน : ผลักดันการเล้ียงโคเนื้อ และกิจการทีเ่ก่ียวเนือ่ง เชน Feed Center /คอกกลาง เปนอันดับแรก ชนิดสัตวอ่ืน   

เมื่อมรีายละเอียดครบถวนแลว จะดําเนินการในลําดับตอไป (Feed Center ที่ดําเนินการโดยสหกรณ/กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจ

ชุมชน ใชสินเชือ่ธรุกิจชมุชนสรางไทย ถาเปน SMAEs/นิติบุคคล ใชสินเชือ่อ่ืนตามหลักเกณฑปกติของ ธ.ก.ส.) 

❺ การสนับสนุนแผนธุรกิจภาคการเกษตรประเภทอื่นๆ  เดิม :  ไมไดระบุใน MOU 
ยังไมมขีอผอนปรน : สามารถดําเนนิการได โดยใหมีการจัดทํา MOU รวมกันระหวางหนวยงานทีเ่ก่ียวของกับ ธ.ก.ส. 

❻ คอกกลาง (Central Feedlot) 
เงื่อนไข : กรณีที่ดําเนินการโดยสหกรณ/กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ใหใชสินเชื่อธุรกิจชุมชนสรางไทย ถาเปน 

SMAEs/  นิติบุคคล ใหใชสินเชื่ออ่ืนตามหลักเกณฑปกติของ ธ.ก.ส. 

**ขอเสนอเพ่ิมเติมของ ธ.ก.ส.  ใหกรมปศุสัตวจัดใหมี  “1 อาสาปศุสัตว   1 วิสาหกิจชุมชน” 

 ขอผอนปรน  ขอเสนอเพิ่มเติมของ ธ.ก.ส. 

จัดทําโดย กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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กลุมวิจัยและพัฒนาระบบฟารมปศุสัตว (โคเน้ือ-กระบือ) 

    กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว 

0 2653 4470  

http://extension.dld.go.th 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

   (ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

สํานักงานปศุสัตวเขต/จังหวัด/อําเภอ 

MOU แบบฟอรม 

ขอมูลติดตอ 

เบอรโทรติดตอ 

สํานักงานปศุสัตวเขต 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

สูตรอาหารสตัว 

เบอรโทรติดตอ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว 

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว 

เบอรโทรติดตอ 

ธ.ก.ส. 

จัดทําโดย กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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