โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดา้ นบัญชีในพืน้ ทีศ่ ูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ปีงบประมาณ 2562
ความเป็นมาของโครงการ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ โดยยึดหลัก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน
และการดําเนินการทุกขั้นตอน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรในโครงการตามพระราชดําริ จัดทําบัญชี
เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการควบคุมรายรับ – รายจ่าย ของตนเอง และครอบครัว เพื่อให้เกษตรกรมีการ
พัฒนาความรู้ด้านบัญชี ตลอดจนสามารถนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผน ประกอบอาชีพของตนเอง
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ในการดําเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน ในปีงบประมาณ 2562 กลุ่มเป้าหมายจํานวน 1,230 คน แบ่งออกเป็น 2 โครงการใหญ่ 7 โครงการย่อย
ประกอบด้วย (1) โครงการพัฒนาตามพระราชดําริของสํานักราชเลขาธิการ จํานวน 7 โครงการ และ (2)
โครงการรักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 11 ลุ่มน้ํา 7 จังหวัด รายละเอียดโครงการย่อยแต่ละโครงการ ดังนี้
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(1) โครงการศูนย์พฒ
ั นาไม้ผลตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕62
๑. หลักการและเหตุผล
ในปี 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมีพระราชดําริ
สรุปความว่า “ในอนาคตจะมีการขยายการทําสวนผลไม้เพิ่มอีกเป็นจํานวนมาก ถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะมี
ปริมาณฝนมากจํานวนวันที่ฝนตกว่าครึ่งปีจนเกิดน้ําไหลหลากท่วมจังหวัดจันทบุรีเป็นประจํา แต่ฤดูแล้งจะขาด
น้ํา” จึงทรงให้วางแนวทางการช่วยเหลือราษฎรโดยการสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็กเป็นระยะๆ ในลําธาร ลําคลอง
ตามร่องเนินในรูปอ่างพวง เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในการเกษตร และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดิน
สวนผลไม้ เพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนา ตามหลักการเกษตรในลักษณะ “ศูนย์พัฒนาไม้ผล” ต่อมาในปี 2524
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดําริให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาไม้ผล” ไว้เป็นตัวอย่างการประกอบอาชีพ และสร้างแหล่งน้ํา ไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสวน
ผลไม้เพื่อการศึกษาทดลองทางการเกษตร และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรแก่ประชาชน
ซึ่งคณะทํางานโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมชลประทาน จังหวัดจันทบุรี และกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ได้ร่วมกันดําเนินงานสนอง
พระราชดําริ ตามโครงการ “ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี” และเพื่อให้ดําเนินงานสนอง
พระราชดําริเป็นอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดทํา “แผนแม่บทการพัฒนาศูนย์พัฒนาไม้ผล
ตามแนวพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2559” ขึ้น โดยเน้นการพัฒนาผลผลิต
การเกษตรในรูปเกษตรอินทรีย์ เน้นการลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีให้ผลผลิต มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
โดยมีการขยายผลให้เกษตรกรและราษฎรทั่วไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่
ในการให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี กํากับแนะนําด้านการเงินและบัญชี จึงได้สอนแนะนํา
การจัดทําบัญชีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนา
ความรู้ด้านบัญชี สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชี ในการบริหารจัดการงานในครอบครัวหรืออาชีพ ซึ่งบัญชีจะเป็น
เครื่องมือในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวจะมีความมั่นคง มั่งคั่งและเกิดความสุข
ในครอบครัวแบบยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพได้
๓. เป้าหมาย
อบรมการจั ด ทํ า บั ญ ชี ต้ น ทุ น อาชี พ ให้ แ ก่ เ กษตรกรในพื้ น ที่ โ ครงการศู น ย์ พั ฒ นาไม้ ผ ล
ตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 30 คน
๔. วิธีดําเนินงาน

4.1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย ดําเนินการ
4.1.1 การดําเนินการก่อนอบรม
(1) สํารวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพในการทําบัญ ชี
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้ และ กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้
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(2) จัดทําแผนอบรม/สอนแนะนํา และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
(3) มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/ข้าราชการ/อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อ
ทําหน้าที่อบรม/สอนแนะนํา กํากับและติดตามการจัดทําบัญชี และซักซ้อมการปฏิบัติงาน
4.1.2 การอบรม/สอนแนะนําการจัดทําบัญชี อบรมการจัดทําบัญชี กลุ่มที่ 1 จัดทํา
บัญชีไม่ได้ จํานวน 30 คน และบันทึกข้อมูลเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด
4.1.3 การกํากับแนะนําและติดตามผลการจัดทําบัญชี
(1) กํากับ/ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 30 คน ไตรมาส 2 – 3
พร้อมกับบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการกับกับแนะนําและการติดตามผลการจัดทําบัญชี
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ดําเนินการดังนี้
(1) ติ ด ตามประเมิ น ผลเกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ 10 ของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแบบ
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.3 กองประสานงานโครงการพระราชดําริ ดําเนินการ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการฯ
(2) สนับสนุนเอกสาร แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ
(3) รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
(4) ติดตามประเมินผล (รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารโครงการ)
(5) สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี
๖. ผู้ดําเนินการ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕62
๘. งบประมาณโครงการ
งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกษตรกรในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพได้
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๑๐. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : จํ า นวนกลุ่ ม เป้ า หมายตามโครงการฯ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมการจั ด ทํ า บั ญ ชี
จํานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดําริที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถจัดทําบัญชีได้

----------------------------------------
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(2) โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง
ปีงบประมาณ ๒๕62
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาพพื้นที่ของจังหวัดระยอง - ชลบุรี เป็นสภาพป่าที่ถูกทําลาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
ขาดแหล่งน้ํา ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และประสบปัญหาผลผลิตตกต่ํา รายได้ลดลง กอปรกับ
ถูกอิทธิพลของนายทุนขยายเขตการเป็นเจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติได้
เมื่อทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร บรมนาถบพิตร จึงได้พระราชทานพระราชดําริว่าบริเวณอ่างเก็บน้ําดอกกราย อําเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ สามารถส่งน้ํามายังพื้นที่ดังกล่าวได้ และทรงแนะนําให้จัดเป็นศูนย์กลาง
อาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร พระราชทานทรัพย์ที่พระราชทานมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน
จํานวน 3 ล้านบาท และมีผู้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายคอกม้า คอกสุกร และคอกแกะ สร้างไว้ใน
ศูนย์กลางการพัฒนา
การดําเนินงานมาตั้งแต่ปี 2523 ภายใต้ชื่อ “ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ
จังหวัดระยอง - ชลบุร”ี โดยมีหน่วย งาน ร.21 รอ.ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรีเป็น ผูป้ ระสานงานหลัก และมี
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานสังกัดกระทรวงทีเ่ กี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการ และ
มีงบประมาณเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ต่อมาปี 2544 หน่วยงาน ร.21 รอ. ได้ถอนตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจอื่นๆ
และมีการมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่โครงการฯ ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนเป็นผู้ประสานงานโครงการฯ การดําเนินงาน
ที่ผ่านมาได้มกี ารทูลเกล้าฯ ถวายรายงานผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี จนกระทั่งปี พ.ศ.2554 ได้ทรงรับ
และจัดตั้งและใช้ชื่อว่า “ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง” เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา จนกระทั่งปัจจุบนั
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าทีใ่ ห้บริการ
ด้านการตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี กํากับแนะนําด้านการเงินและบัญชี จึงจัดทําโครงการอบรม สอนแนะนํา
การจัดทําบัญชีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง
เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนาความรู้ด้านบัญชี ตลอดจนสามารถนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนประกอบ
อาชีพของตนเอง สร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพได้
๓. เป้าหมาย
อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการศูนย์บริการการพัฒนา
ปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง จํานวน 100 คน
๔. วิธีดําเนินงาน

4.1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย ดําเนินการ
4.1.1 การดําเนินการก่อนอบรม
(1) สํารวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพในการทําบัญ ชี
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้ และ กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้
(2) จัดทําแผนอบรม/สอนแนะนํา และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
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(3) มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/ข้าราชการ/อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อ
ทําหน้าที่อบรม/สอนแนะนํา กํากับและติดตามการจัดทําบัญชี และซักซ้อมการปฏิบัติงาน
4.1.2 การอบรม/สอนแนะนําการจัดทําบัญชี อบรมการจัดทําบัญชีและบันทึกข้อมูล
เกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้ อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 25 คน
ไตรมาส 1 – 2
กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้ สอนแนะนําการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 75 คน
ไตรมาส 1 – 2
4.1.3 การกํากับแนะนําและติดตามผลการจัดทําบัญชี
(1) กํากับ/ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 100 คน ไตรมาส 2 –
3 พร้อมกับบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการกับกับแนะนําและการติดตามผลการจัดทําบัญชี
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ดําเนินการดังนี้
(1) ติ ด ตามประเมิ น ผลเกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ 10 ของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแบบ
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.3 กองประสานงานโครงการพระราชดําริ ดําเนินการ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการฯ
(2) สนับสนุนเอกสาร แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ
(3) รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
(4) ติดตามประเมินผล (รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารโครงการ)
(5) สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง
๖. ผู้ดําเนินการ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕62
๘. งบประมาณโครงการ
งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกษตรกรในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพได้
๑๐. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
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เชิงปริมาณ : จํ า นวนกลุ่ ม เป้ า หมายตามโครงการฯ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมการจั ด ทํ า บั ญ ชี
จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดําริที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถจัดทําบัญชีได้

----------------------------------------

8

(3) โครงการพัฒนาพืน้ ทีร่ าบเชิงเขาตามพระราชดําริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี
ปีงบประมาณ 2562
1. หลักการและเหตุผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดําริ จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่บริเวณ
ที่ราบเชิงเขาบรรทัด ในเขตอําเภอนาดี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอเมืองสระแก้ว อําเภอวัฒนานคร
อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ประมาณ 4 แสนไร่เศษ โดยราษฎรตกอยู่ในสภาพยากจน และเป็น
พวกอพยพมาจากถิ่นอื่นเป็นจํานวนมาก ประกอบได้รับภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศ
ชายแดนใกล้เคียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงโปรดเกล้า ฯ ให้หม่อม
เจ้าจักรพันธ์ เพ็ญศิริจักรพันธ์ องคมนตรีร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองทัพภาคที่ 1 โดยกรม
ทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ วางโครงการและพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ป้องกันการบุก
รุกทําลายป่าและฟื้นฟูสภาพป่า (2) สกัดกั้นการขยายอิทธิพลของผู้ก่อการคอมมิวนิสต์ และกลุ่มผู้มีอิทธิพล (3)
จัดสรรที่ทํากินและพัฒนาที่อยู่อาศัย (4) พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ และเทคนิคการเกษตร และพัฒนาจิตใจ (5)
ส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยและการศึกษา (6) ส่งเสริมอาชีพเพื่อป้องกันการละทิ้งถิ่นฐานเข้าหางานทําใน
กรุงเทพฯ เริ่มดําเนินงานตามโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 - ปัจจุบัน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินงานในรูปแบบของการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดการทํางานที่รวดเร็ว เห็นผล สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในโครงการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ร่วมบูรณาการการทํางานใน
พื้นที่ดังกล่าวโดยการสอนแนะนําการจัดทําบัญชีให้แก่สมาชิกในโครงการฯ เพื่อจะได้เรียนรู้
ด้านการ
จัดทําบัญชี และนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อนําไปใช้ในการวางรากฐาน
ของครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพได้
3. กลุ่มเป้าหมาย
อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา
ตามพระราชดําริ จังหวัดสระแก้ว จํานวน 100 คน และจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 20 คน
4. วิธีดําเนินการ

4.1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย ดําเนินการ
4.1.1 การดําเนินการก่อนอบรม
(1) สํารวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพในการทําบัญ ชี
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้ และ กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้
(2) จัดทําแผนอบรม/สอนแนะนํา และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
(3) มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/ข้าราชการ/อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อ
ทําหน้าที่อบรม/สอนแนะนํา กํากับและติดตามการจัดทําบัญชี และซักซ้อมการปฏิบัติงาน
4.1.2 การอบรม/สอนแนะนําการจัดทําบัญชี อบรมการจัดทําบัญชี กลุ่มที่ 1 จัดทํา
บัญชีไม่ได้ จํานวน 120 คน และบันทึกข้อมูลเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด
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4.1.3 การกํากับแนะนําและติดตามผลการจัดทําบัญชี
(1) กํากับ/ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 120 คน ไตรมาส 2 –
3 พร้อมกับบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการกับกับแนะนําและการติดตามผลการจัดทําบัญชี
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ดําเนินการดังนี้
(1) ติ ด ตามประเมิ น ผลเกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ 10 ของ
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแบบ
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.3 กองประสานงานโครงการพระราชดําริ ดําเนินการ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการฯ
(2) สนับสนุนเอกสาร แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ
(3) รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
(4) ติดตามประเมินผล (รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารโครงการ)
(5) สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดําริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี
6. ผู้ดาํ เนินการ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว และปราจีนบุรี
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕62
๘. งบประมาณโครงการ
งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกษตรกรในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพได้
๑๐. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : จํ า นวนกลุ่ ม เป้ า หมายตามโครงการฯ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมการจั ด ทํ า บั ญ ชี
จํานวน 120 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดําริที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถจัดทําบัญชีได้

----------------------------------------
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(4) โครงการศูนย์พฒ
ั นาปศุสตั ว์ตามพระราชดําริ อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ปีงบประมาณ 2562
1. หลักการและเหตุผล
เมื่ อ พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
มีพระราชดําริให้ทดลองปลูกผลไม้เมืองหนาว เพื่อสาธิตและเผยแพร่แก่เกษตรกรที่หลักกิโลเมตรที่ 2 ถนนด่านซ้าย
บ้านเดิ่น ตําบลด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในที่ดินจํานวน 39 ไร่ ซี่งกรมทหารราบที่ 11 รักษา
พระองค์ จังหวัดชลบุรี ได้เข้าไปดําเนินการเพื่อสนองพระราชดําริ โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาการเกษตรตามพระราชดําริ” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงเห็นว่า บริเวณข้างเคียงเป็นที่ดินสาธารณะสําหรับเลี้ยงสัตว์ที่อําเภอด่านซ้ายสงวนไว้ จํานวนประมาณ 1,200
ไร่ จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กรมปศุสัตว์เข้าไปดําเนินการสํารวจพื้นที่เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์
สาธิตด้านปศุสัตว์ และพระราชทานเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ อําเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย”
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชดํ าริ ให้ ศู นย์ ผลิ ตพั นธุ์ สั ตว์ ที่ จํ าเป็ นและเหมาะสมกั บสภาพพื้ นที่ และขยายพั นธุ์ สั ตว์ ไปยั งโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ขาดแคลน รวมทั้งให้กับราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ต่าง ๆ และด้วยรัฐบาลได้แถลง
นโยบายด้านการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีสาระสําคัญในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ซึ่ง “โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” เป็นหนึ่งในโครงการ
พัฒนาตามพระราชดําริ 7 โครงการ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการดําเนินงาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บริการด้าน
การตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี กํากับแนะนําด้านการเงินการบัญชี และสอนแนะนําความรู้ด้านบัญชีให้แก่
เกษตรกรและสถาบั น เกษตรกร ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มตามนโยบายในการสนั บ สนุ น โครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ โดยได้ร่วมบูรณาการโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ อําเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานเรื่องการทําบัญชีรายรับรายจ่าย และพัฒนาให้เกษตรกรสามารถคิดกําไร
ขาดทุนจากการประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างยั่งยืน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้จัดทําโครงการอบรม/
สอนแนะนําการจัดทําบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์
ตามพระราชดําริ อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพได้
3. เป้าหมาย
อบรมการจั ด ทํา บั ญ ชี ต้น ทุน อาชีพ ให้แ ก่เ กษตรกรบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์
ตามพระราชดําริ อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จํานวน 200 คน
4. วิธีดําเนินการ

4.1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย ดําเนินการ
4.1.1 การดําเนินการก่อนอบรม
(1) สํารวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพในการทําบัญ ชี
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้ และ กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้
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(2) จัดทําแผนอบรม/สอนแนะนํา และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
(3) มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/ข้าราชการ/อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อ
ทําหน้าที่อบรม/สอนแนะนํา กํากับและติดตามการจัดทําบัญชี และซักซ้อมการปฏิบัติงาน
4.1.2 การอบรม/สอนแนะนําการจัดทําบัญชี อบรมการจัดทําบัญชีและบันทึกข้อมูล
เกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้ อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 160 คน
ไตรมาส 1 – 2
กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้ สอนแนะนําการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 40 คน
ไตรมาส 1 – 2
4.1.3 การกํากับแนะนําและติดตามผลการจัดทําบัญชี
(1) กํากับ/ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 200 คน ไตรมาส 2 –
3 พร้อมกับบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการกับกับแนะนําและการติดตามผลการจัดทําบัญชี
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ดําเนินการดังนี้
(1) ติ ด ตามประเมิ น ผลเกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ 10 ของ
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแบบ
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.3 กองประสานงานโครงการพระราชดําริ ดําเนินการ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการฯ
(2) สนับสนุนเอกสาร แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ
(3) รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
(4) ติดตามประเมินผล (รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารโครงการ)
(5) สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
6. ผู้ดําเนินการ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2562
8. งบประมาณโครงการ
งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกษตรกรในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพได้
๑๐. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
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เชิงปริมาณ : จํ า นวนกลุ่ ม เป้ า หมายตามโครงการฯ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมการจั ด ทํ า บั ญ ชี
จํานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดําริที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถจัดทําบัญชีได้

----------------------------------------
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(5) โครงการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2562
1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้ง
"ศูนย์พัฒนาอาชีพของราษฎร” ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพ มีรายได้ มีความ
เป็นอยู่ที่ดีและเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บริเวณแนวชายแดน ซึ่งกองทัพบกได้สนองพระราชดําริ โดยการ
ดําเนินงาน “โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เป็นต้นมา แต่
เนื่องจากในอดีตการเดินทางไปปฏิบัติงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีระยะทางห่างไกลทุรกันดาร การคมนาคมไม่
สะดวก คณะทํางานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริในขณะนั้นซึ่งมี ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรี
เป็นประธานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรมีสถานีกลางที่ใช้เป็นสถานที่พักเตรียมลําเลียงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
และกล้าไม้ เพื่อนําไปปฏิบัติงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้น จึงได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อขอพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดซื้อที่ดินจํานวน 6 ไร่ 47 ตารางวา เมื่อ
เดือนตุลาคม 2552 ต่อมา พลโทสีมา ปาณิกบุตร แม่ทัพภาคที่ 3 ในขณะนั้นได้ติดต่อของซื้อพื้นที่ดินข้างเคียง
เพิ่มอีก 14 ไร่ 81 ตาราง ทําให้พื้นที่โครงการรวม 20 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 8 ตําบลมะขุนหวาน
อํ าเภอสันป่ าตอง จั งหวั ดเชี ยงใหม่ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิตร ได้
พระราชทานชื่อโครงการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2522 ว่า "ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ อําเภอ
สันป่าตอง” โดยมีกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ เป็นหน่วยดูแลและประสานการดําเนินงาน โดยศูนย์
อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนอง
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบ
บูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับเกตษรกรและประชาชนทั่วไป เพิ่ม
ความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับประชาชนและนักเรียน นิสิต นักศึกษา
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บริการด้าน
การตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี กํากับแนะนําด้านการเงินการบัญชี และสอนแนะนําความรู้ด้านบัญชีให้แก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมตามนโยบายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยได้ร่วมบูรณาการโครงการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานเรื่องการทําบัญชีรายรับ - รายจ่าย และพัฒนาให้เกษตรกรสามารถคิดกําไรขาดทุนจาก
การประกอบอาชีพของตนเองได้ จึงได้จัดทําโครงการอบรม/สอนแนะนําการจัดทําบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน
ต่อเนื่องด้วยบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกร และการจัดทําบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
นักเรียนในพื้ นที่โครงการ เพื่อให้รู้จั กการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการงาน หรืออาชีพใน
ครอบครัว เพื่อความอยู่ดี กินดี และความสุขในครอบครัวอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพได้
3. กลุม่ เป้าหมาย
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อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 110 คน
4. วิธีดําเนินการ

4.1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย ดําเนินการ
4.1.1 การดําเนินการก่อนอบรม
(1) สํารวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพในการทําบัญ ชี
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้ และ กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้
(2) จัดทําแผนอบรม/สอนแนะนํา และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
(3) มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/ข้าราชการ/อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อ
ทําหน้าที่อบรม/สอนแนะนํา กํากับและติดตามการจัดทําบัญชี และซักซ้อมการปฏิบัติงาน
4.1.2 การอบรม/สอนแนะนําการจัดทําบัญชี อบรมการจัดทําบัญชีและบันทึกข้อมูล
เกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้ อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 94 คน
ไตรมาส 1 – 2
กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้ สอนแนะนําการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 16 คน
ไตรมาส 1 – 2
4.1.3 การกํากับแนะนําและติดตามผลการจัดทําบัญชี
(1) กํ ากั บ/ติ ดตามการจัดทําบั ญ ชี โดยครูบัญ ชี จํานวน 110 คน ไตรมาส 2 – 3
พร้อมกับบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการกับกับแนะนําและการติดตามผลการจัดทําบัญชี
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ดําเนินการดังนี้
(1) ติ ด ตามประเมิ น ผลเกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ 10 ของ
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแบบ
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.3 กองประสานงานโครงการพระราชดําริ ดําเนินการ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการฯ
(2) สนับสนุนเอกสาร แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ
(3) รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
(4) ติดตามประเมินผล (รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารโครงการ)
(5) สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5.พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
6. ผู้ดําเนินการ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
7. ระยะเวลาดําเนินการ
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ปีงบประมาณ 2562
8. งบประมาณโครงการ
งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกษตรกรในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพได้
๑๐. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : จํ า นวนกลุ่ ม เป้ า หมายตามโครงการฯ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมการจั ด ทํ า บั ญ ชี
จํานวน 110 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดําริที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถจัดทําบัญชีได้

………………………………………
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(6) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุม่ น้าํ ปายตามพระราชดําริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปีงบประมาณ 2562
1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีความห่วงใยราษฎร
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นอันมาก เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบน้อย การคมนาคมไม่สะดวก สภาพภูมิอากาศหนาวเย็น มีราษฎรชาวไทย
ภูเขาหลายเผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง มูเซอ ม้ง ละว้า (ลั๊วะ) ไทยใหญ่ จีนฮ่อ อาชีพหลักทั่วไปคือปลูกพืชเสพติด การ
ทําไร่เลื่อนลอย และส่งอาวุธให้แก่กลุ่มกู้ชาติต่างๆ ในประเทศพม่า จึงได้มีพระราชดําริให้มีการพัฒนาอาชีพ
ของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเน้นหนักด้านการเกษตร มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การป้องกันการบุกรุกทําลายป่า การอนุรักษ์ป่า การบํารุงปรับปรุงดิน ตลอดจนการพัฒนาจิตใจของราษฎรให้
เกิดความสามัคคีและหวงแหนแผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่
ในการนี้หน่วยงานราชการต่างๆ ได้ดําเนินการสนองพระราชดําริในการพัฒนาอาชีพและ ความเป็นอยู่ของ
ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาตามพระราชดําริขึ้นเมื่อ เดือน ตุลาคม ปี
2522 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้
หม่อมเจ้าจักรพันธ์ เพ็ญศิริจักรพันธ์ เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์แห่งพระราโชบาย และนําไปปฏิบัติให้เกิดงานอย่างเป็นรูปธรรมของส่วนราชการต่างๆ ได้
ปฏิบัติงานถวายจึงได้พระราชทานแนวพระราชดําริให้จัดตั้งเป็น “ศูนย์บริการและพัฒนา” ตามพื้นที่ต่างๆ หนึ่งในนั้น
คือ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ําปายตามพระราชดําริ (ศูนย์ท่าโป่งแดง) ซึ่งมีขอบข่าย และอาณาเขตการ
ดําเนินงานทั้งหมด 18 หมู่บ้าน
กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ บ ริ ก าร
ด้านการตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี กํากับแนะนําด้านการเงินการบัญชี และสอนแนะนําความรู้ด้านบัญชี
ให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมตามนโยบายในการสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยได้ร่วมบูรณาการโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ําปายตามพระราชดําริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานเรื่องการทําบัญชีรายรับรายจ่าย และพัฒนาให้เกษตรกรสามารถคิด
กําไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างยั่งยืน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้จัดทําโครงการ
อบรม/สอนแนะนํ าการจั ดทําบัญ ชี รับ – จ่ายในครัวเรือน ต่ อเนื่องด้วยบั ญ ชี ต้นทุ นประกอบอาชี พ ให้แ ก่
เกษตรกร และการจัดทําบัญชีต้นกล้า ให้แก่เยาวชนบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์บริการการพัฒนาลุ่มน้ําปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพได้
3. เป้าหมาย
อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรบริเวณในพื้นที่โครงการศูนย์บริการและ
พัฒนาลุ่มน้ําปายตามพระราชดําริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 100 คน
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4. วิธีดําเนินการ

4.1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย ดําเนินการ
4.1.1 การดําเนินการก่อนอบรม
(1) สํารวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพในการทําบัญ ชี
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้ และ กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้
(2) จัดทําแผนอบรม/สอนแนะนํา และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
(3) มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/ข้าราชการ/อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อ
ทําหน้าที่อบรม/สอนแนะนํา กํากับและติดตามการจัดทําบัญชี และซักซ้อมการปฏิบัติงาน
4.1.2 การอบรม/สอนแนะนําการจัดทําบัญชี อบรมการจัดทําบัญชีและบันทึกข้อมูล
เกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้ อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 90 คน
ไตรมาส 1 – 2
กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้ สอนแนะนําการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 10 คน
ไตรมาส 1 – 2
4.1.3 การกํากับแนะนําและติดตามผลการจัดทําบัญชี
(1) กํากับ/ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 100 คน ไตรมาส 2 –
3 พร้อมกับบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการกับกับแนะนําและการติดตามผลการจัดทําบัญชี
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ดําเนินการดังนี้
(1) ติ ด ตามประเมิ น ผลเกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ 10 ของ
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแบบ
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.3 กองประสานงานโครงการพระราชดําริ ดําเนินการ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการฯ
(2) สนับสนุนเอกสาร แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ
(3) รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
(4) ติดตามประเมินผล (รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารโครงการ)
(5) สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ําปายตามพระราชดําริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6. ผู้ดําเนินการ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2562

18

8. งบประมาณโครงการ
งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกษตรกรในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพได้
๑๐. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : จํ า นวนกลุ่ ม เป้ า หมายตามโครงการฯ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมการจั ด ทํ า บั ญ ชี
จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดําริที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถจัดทําบัญชีได้

----------------------------------------
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(7) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาพืน้ ที่สงู ปางตองตามพระราชดําริ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ปีงบประมาณ 2562
1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ได้ พ ระราชทาน
พระราชดําริให้จัดตั้ง “ศูนย์บริการและพัฒนา ที่สูงปางตองตามพระราชดําริ” ขึ้นในปี พ.ศ. 2523 ศูนย์ฯนี้ มี
หน้าที่ในการผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เมืองหนาว ให้แก่หมู่บ้านเป้าหมายของโครงการพัฒนา
ตามพระราชดําริ ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบและใกล้เคียง พระองค์ยังได้พระราชทานแนวพระราชดําริ ให้ดําเนินงานใน
โครงการฯ ด้วยความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ประหยัด และให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมคิดร่วมทําเป็นการ
บริหารแบบเบ็ดเสร็จมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรมากที่สุด อันจะนําไปสู่ความพอมีพอกิน และความกินดีอยู่ดี
ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ศูนย์บริการและ
พัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริแห่งนี้ คณะทํางานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริได้จัดสร้างเรือนประทับ
แรมปางตองถวายเป็นที่ประทับแรม ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร
และทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บริการด้าน
การตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี กํากับแนะนําด้านการเงินการบัญชี และสอนแนะนําความรู้ด้านบัญชีให้แก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมตามนโยบายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยได้ร่วมบูรณาการโครงการศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชดําริ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานเรื่องการทําบัญชีรายรับ - รายจ่าย และพัฒนาให้เกษตรกรสามารถคิดกําไร
ขาดทุนจากการประกอบอาชีพของตนเองได้ จึงได้จัดทําโครงการอบรม/สอนแนะนําการจัดทําบัญชีรับ – จ่าย
ในครัวเรือน ต่อเนื่องด้วยบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกร และการจัดทําบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้แก่นักเรียนในพื้นที่โครงการ เพื่อให้รู้จักการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการงาน หรือ
อาชีพในครอบครัว เพื่อความอยู่ดี กินดี และความสุขในครอบครัวอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพได้
3. กลุ่มเป้าหมาย
อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่
สูงปางตองตามพระราชดําริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 100 คน
4. วิธีดําเนินการ

4.1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย ดําเนินการ
4.1.1 การดําเนินการก่อนอบรม
(1) สํารวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพในการทําบัญ ชี
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้ และ กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้
(2) จัดทําแผนอบรม/สอนแนะนํา และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
(3) มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/ข้าราชการ/อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อ
ทําหน้าที่อบรม/สอนแนะนํา กํากับและติดตามการจัดทําบัญชี และซักซ้อมการปฏิบัติงาน
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4.1.2 การอบรม/สอนแนะนําการจัดทําบัญชี อบรมการจัดทําบัญชีและบันทึกข้อมูล
เกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้ อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 90 คน
ไตรมาส 1 – 2
กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้ สอนแนะนําการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 10 คน
ไตรมาส 1 – 2
4.1.3 การกํากับแนะนําและติดตามผลการจัดทําบัญชี
(1) กํากับ/ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 100 คน ไตรมาส 2 – 3
พร้อมกับบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการกับกับแนะนําและการติดตามผลการจัดทําบัญชี
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ดําเนินการดังนี้
(1) ติ ด ตามประเมิ น ผลเกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ 10 ของ
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแบบ
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.3 กองประสานงานโครงการพระราชดําริ ดําเนินการ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการฯ
(2) สนับสนุนเอกสาร แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ
(3) รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
(4) ติดตามประเมินผล (รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารโครงการ)
(5) สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่โครงการศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชดําริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6. ผู้ดําเนินการ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2562
8. งบประมาณโครงการ
งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกษตรกรในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพได้

๑๐. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
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เชิงปริมาณ : จํ า นวนกลุ่ ม เป้ า หมายตามโครงการฯ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมการจั ด ทํ า บั ญ ชี
จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดําริที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถจัดทําบัญชีได้

----------------------------------------
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โครงการรักษ์นา้ํ เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2562
1. หลักการและเหตุผล
ในวโรกาสที่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น เพื่ อ
ทอดพระเนตรการดํ าเนิ น งานโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชดํ าริ และทรงเยี่ย มราษฎรในพื้นที่ จังหวั ด
แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2549 ทรงรับทราบผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
ศูนย์ไผ่ศึกษาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช การขยายพันธุ์เขียดแลวของกรมประมง การขยายผลผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาโดยการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร บ้านเมืองแพม อําเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวโรกาสดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เฝ้ารับเสด็จ ทรงห่วงใยสภาพป่าต้นนําน้ําลําธาร โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พสก
นิกร ที่อยู่อาศัยบนพื้นที่สูงได้ตระหนักถึงความสําคัญของต้นไม้ น้ําและดิน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร และให้
พสกนิกรเหล่านั้นสมารถดํารงชีพอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดทําโครงการ “รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพื่อสนอง
พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ข้างต้นมีลักษณะเป็นโครงการที่ดําเนินการ
แบบบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยดําเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดในพื้นที่โครงการ และหน่วยงานเกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ ในการสนับสนุน
และร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ในพื้นที่ 7 จังหวัด 11 ลุ่มน้ํา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่เพียงพอและมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิสังคมสามารถดํารงชีวิตอยู่กับป่าไม้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ให้มีศูนย์บริการและพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับชุมชนและกลุ่มบ้าน โดยมีความเชื่อมโยงกับองค์กรสถาบัน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งลดการบุกรุกทําลายป่าและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ําลําธารในพื้นที่เป้าหมาย
กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ เป็ น อี ก หน่ ว ยงานหนึ่ ง ในสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ร่วมบูรณาการการทํางานตามโครงการโดยการสอนแนะนําการจัดทําบัญชีให้แก่สมาชิกในโครงการฯ เพื่อจะ
ได้เรียนรู้ด้านการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และนําข้อมูล
ทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อนําไปใช้ในการวางรากฐานของครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพได้
3. กลุม่ เป้าหมาย
เกษตรกร / นักเรียน ในพื้นที่ 7 จังหวัด 11 ลุ่มน้ํา จํานวน 470 คน ประกอบด้วย
(1) จังหวัดเลย (1 ลุ่มน้ํา)
จํานวน 150 คน
(2) จังหวัดพิษณุโลก (1 ลุม่ น้าํ )
จํานวน 60 คน
(3) จังหวัดน่าน (1 ลุ่มน้ํา)
จํานวน 20 คน
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(4) จังหวัดอุตรดิตถ์ (1 ลุ่มน้าํ )
(5) จังหวัดเชียงใหม่ (2 ลุม่ น้าํ )
(6) จังหวัดเชียงราย (1 ลุม่ น้าํ )
(7) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (4 ลุม่ น้ํา)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

30 คน
60 คน
30 คน
120 คน

4. วิธีดําเนินการ

4.1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย ดําเนินการ
4.1.1 การดําเนินการก่อนอบรม
(1) สํารวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพในการทําบัญ ชี
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้ และ กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้
(2) จัดทําแผนอบรม/สอนแนะนํา และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
(3) มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/ข้าราชการ/อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อ
ทําหน้าที่อบรม/สอนแนะนํา กํากับและติดตามการจัดทําบัญชี และซักซ้อมการปฏิบัติงาน
4.1.2 การอบรม/สอนแนะนําการจัดทําบัญชี อบรมการจัดทําบัญชีและบันทึกข้อมูล
เกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้ อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 389 คน
ไตรมาส 1 – 2
กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้ สอนแนะนําการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 81 คน
ไตรมาส 1 – 2
4.1.3 การกํากับแนะนําและติดตามผลการจัดทําบัญชี
(1) กํากับ/ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 470 คน ไตรมาส 2 – 3
พร้อมกับบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการกับกับแนะนําและการติดตามผลการจัดทําบัญชี
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 - 7
(1) ติ ด ตามประเมิ น ผลเกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ 10 ของ
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแบบ
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.3 กองประสานงานโครงการพระราชดําริ ดําเนินการ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการฯ
(2) สนับสนุนเอกสาร แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ
(3) รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
(4) ติดตามประเมินผล (รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารโครงการ)
(5) สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. ผู้ดาํ เนินการ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย พิษณุโลก น่าน อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ เชียงราย และ
แม่ฮ่องสอน
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6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2562
7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
เกษตรกรในโครงการฯสามารถจัดทําบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบ
อาชีพได้
8. ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
เชิงปริมาณ : จํ า นวนกลุ่ ม เป้ า หมายตามโครงการฯ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมการจั ด ทํ า บั ญ ชี
จํานวน 470 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดําริที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถจัดทําบัญชีได้

