โครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ปีงบประมาณ 2562
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริ
ให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ขึ้นตามภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 6 ศูนย์
โดยให้เป็นสถานที่ที่ให้ “การศึกษา” และให้ “การพัฒนา” ไปพร้อมกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่เป็นหัวใจ
ของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา คือ ทําการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถิ่น เป็นแหล่งผสมผสานทางวิชาการและ
การปฏิบัติที่นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติและประชาชนใช้แลกเปลี่ยนสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ เป็นแบบจําลอง
ของพื้นที่ที่มีการพัฒนาแบบผสมผสานทุกสาขาในลักษณะสหวิทยาการและมีการบริหารที่เป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน
มีการประสานงานและประสานการดําเนินงานที่มีเอกภาพและเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะของ
“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” รวมทั้งนําสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ขยายผลไปสู่ “คน” เพื่อให้นําไปเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างยั่งยืน
กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี ห น้ า ที่
ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี กํากับแนะนําด้านการเงินและบัญชี จึงจัดทําโครงการอบรม
สอนแนะนําการจัดทําบัญชีให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านบริวารของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
รวม 6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
เพื่ อ ให้ เ กษตรกรมี ก ารพั ฒ นาความรู้ ด้ า นบั ญ ชี ตลอดจนสามารถนํ า ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ไ ปใช้ ใ นการวางแผน
ประกอบอาชีพของตนเอง สร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้
3. เป้าหมาย
เกษตรกรบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวม 6 ศูนย์
(ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย) จํานวน 2,200 คน
4. วิธีดําเนินการ

4.1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย ดําเนินการ
4.1.1 การดําเนินการก่อนการอบรม
(1) สํ ารวจกลุ่ มเป้ าหมายเพื่ อแยกกลุ่ มเป้ าหมายตามศั กยภาพในการทํ าบั ญชี
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้ และ กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้
(2) จัดทําแผนอบรม/สอนแนะนํา และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
(3) มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/ข้าราชการ/อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
เพื่อทําหน้าที่อบรม/สอนแนะนํา กํากับและติดตามการจัดทําบัญชี และซักซ้อมการปฏิบัติงาน
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4.1.2 การอบรม/สอนแนะนําการจัดทําบัญชี อบรมการจัดทําบัญชี และบันทึกข้อมูล
ของเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้ อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 1,737 คน
ไตรมาส 1
กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้ สอนแนะนําการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 463 คน
ไตรมาส 1
4.1.3 การกํากับแนะนําและติดตามผลการจัดทําบัญชี
(1) กํากับแนะนํา และติดตามการจัดทําบัญชี อย่างละ 1 ครั้ง โดยครูบัญชี
จํานวน 2,200 คน ไตรมาส 2 – 4 พร้อมกับบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการกับกับแนะนําและการติดตามผล
การจัดทําบัญชี
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2, 5 7 และ 9 - 10 ดําเนินการดังนี้
(1) ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด
(2) จัดทํารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการส่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามแผนงาน
ที่กําหนด
4.3 กองประสานงานโครงการพระราชดําริ ดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการฯ
(2) สนับสนุนเอกสาร แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ
(3) รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
(4) ติดตามประเมินผล (รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารโครงการ)
(5) สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. พื้นที่ดําเนินการและจํานวนกลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดเพชรบุรี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

400
250
600
690
100
160

คน
คน
คน
คน
คน
คน

6. ผู้ดําเนินการ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, สกลนคร, เชียงใหม่, นราธิวาส และเพชรบุรี
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2562
8. งบประมาณโครงการ
งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกษตรกรในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้ และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทางบัญชี
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : จํ า นวนกลุ่ ม เป้ า หมายตามโครงการฯ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมการจั ด ทํ า บั ญ ชี
จํานวน 2,200 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดําริที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถจัดทําบัญชีได้
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