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โครงการสงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถนุ ายน 2559 :
“ทําบัญชี มีพอใช ถวายพอของแผนดิน”
๑. ชือ่ โครงการ

โครงการสงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 : “ทําบัญชี มีพอใช ถวายพอ
ของแผนดิน”

2. หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

3. หลักการและเหตุผล
นับแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเปนตนมา พระองคทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจในดานตาง ๆ อันเปนคุณประโยชนแกปวงชนชาวไทย ดังปรากฏในปฐมพระบรม
ราชโองการ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ความวา “...เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุข
แหงมหาชนชาวสยาม...” ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอปวงชนชาวไทย ทรงพระราชทานความชวยเหลือแก
ราษฎรผานโครงการพระราชดําริฯ มากกวาสี่พันโครงการ และทรงพระราชทานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง"
โดยชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ใหดําเนินไปบน “ทางสายกลาง”
ทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขปญหา เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังพระราชดํารัสในโอกาสเสด็จประทับ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 4
ธันวาคม พ.ศ. 2538 ความวา "...ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบและ
ทํางานตั้งอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวา
มีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอด
ยิ่งยวดได ฉะนั้น ถาทาน ซึ่งถือวาเปนผูมีความคิด และมีอิทธิพลมีพลังที่จะทําใหผูอื่น ซึ่งมีความคิดเหมือนกัน
ชว ยกั นรั กษาส วนรวม ให อยูดีกิน ดีพอสมควร ขอย้ําพอควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่ นมาแย ง
คุณสมบัตินี้จากเราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาอยู ตลอดกาล..."
ในโอกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงเสด็ จ ขึ้ น ครองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ 70 ป
9 มิถุนายน 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณไดจัดทําโครงการสงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิม
พระเกีย รติ พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยูหั ว เนื่ องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบั ติครบ 70 ป
9 มิ ถุ น ายน 2559 เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให อ งค ก รเสริ ม สร า งความรู ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และสงเสริมใหบุคลากรนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันดวยการบันทึก
บัญชีในสมุดบัญชี และหรือจัดทําบัญชีผานแอพพลิเคชัน Smart Acc ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ และใชขอมูล
ทางบัญชีเปนเครื่องมือสรางความพอเพียง
0

4. วัตถุประสงค

4.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559
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4.2 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในองคกรสามารถปฏิบัติงาน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถลดรายจายของสํานักงาน
4.3 เพื่อสงเสริมใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง บันทึกบัญชี และนําขอมูลจาก
การบันทึกบัญชีไปวิเคราะหและวางแผนการใชจายในครอบครัว
4.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดรายจาย/เพิ่มรายไดและมีเงินออม
5. กลุมเปาหมาย
ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางกรมตรวจบัญชีสหกรณ
๖. วิธีการดําเนินโครงการ
หนวยงานทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาคดําเนินการ ดังนี้
(1) กรมตรวจบัญชีสหกรณ ทําการเปดตัวโครงการ จัด Video Conference ถายทอดใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เพื่อเชิญชวนใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ทุกคนเขารวมโครงการ
(2) บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ ทุกหนวยงานสมัครเขารวมโครงการ
(3) ผูเขารวมโครงการทําแบบประเมินตนเองกอนเขารวมโครงการ
(4) บันทึกบัญชีรับ – จาย สวนบุคคล ในสมุดบัญชีหรือผานแอพพลิเคชั่น Smart Acc
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
(5) ผูบริหารของแตละหนวยงาน ทําการติดตามประเมินผลการจัดทําบัญชีของบุคลากรใน
หนวยงาน เพื่อวิเคราะหขอมูลและใหคําแนะนํา ไตรมาสละ 1 ครั้ง
(6) ผูเขารวมโครงการทําแบบประเมินตนเองหลังเขารวมโครงการ
(7) ทุกหนวยงานติดตามประเมินผลและรายงานผลใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ
(8) กรมตรวจบัญชีสหกรณประเมินผลและรายงานใหกระทรวงเกษตรและสหกรณทราบ
7. ระยะเวลา

9 มิถุนายน 2559 – 9 มิถุนายน 2560

8. พื้นทีด่ ําเนินการ
ทุกหนวยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ
9. ผลประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
9.1 ผูเขารวมโครงการไดมีสวนรวมในการทําความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559
9.2 ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางเห็นความสําคัญและตระหนักถึงประโยชนของ
การจัดทําบัญชี เพื่อสนองตอแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9.3 ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางไดปรับเปลี่ยนการดํารงชีวิตประจําวันโดยยึด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
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10. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กลุมเปาหมายสามารถลดคาใชจายที่ไมจําเปนและมีเงินออม
11. ผูร บั ผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ

ผูอาํ นวยการโครงการ

ผูบ ริหารโครงการ
ผูช ว ยผูบ ริหารโครงการ

นายสมปอง อินทรทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
นายประยวน พันธสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี
ผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1 - 10
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด
ผูอํานวยการกองประสานงานโครงการพระราชดําริ
ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ

