โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2562
1. หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ตลอดจน
ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้งด้านโภชนาการ การส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ การฝึกอาชีพ การควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน การส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยแพทย์พระราชทาน และการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ได้มีโอกาส
ศึกษาเล่าเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนทําให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โปรดเกล้า ฯ ให้
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม และสามารถเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา โดยกําหนดเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาไว้ดังนี้ เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้กลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ สมาชิกมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงทางรายได้สามารถพึ่งตนเองได้ มีความรู้ความสามารถที่จะสร้างความก้าวหน้าให้แก่
ตนเองส่งผลให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้รวมกันเป็นกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ประชาชนร่วมมือกัน รู้จัก
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดทักษะในการใช้กระบวนการกลุ่มแก้ไขปัญหาการดําเนินงาน
และได้พระราชทานเงินทุน สําหรับการดําเนินงานการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตที่จําเป็นพระราชทาน
ความช่วยเหลือ ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ รวมทั้งทรงช่วยหาตลาดในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มอาชีพผลิตขึ้น
อันจะส่งผลให้ลูกหลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนทําให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วม
สนองงานตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ดําเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนใน
ถิ่นทุรกันดาร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทําหน้าที่วางระบบบัญชี อบรมสอนแนะนําการจัดทําบัญชีให้แก่
กรรมการกลุ่มอาชีพหรือผู้ทําบัญชี เพื่อส่งเสริมให้สามารถจัดทําบัญชี และนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการ
บริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของแผนพัฒนากลุ่มอาชีพฯ ให้กลุ่มมีความมั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความรู้ ความสามารถที่จะสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ส่งผลให้คนในครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้กรรมการกลุ่ม/ผู้ทําบัญชีได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี
2.2 เพื่อให้กรรมการกลุ่มสามารถจัดทําบัญชีกลุ่มอาชีพได้ และนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้
ประโยชน์ได้
3. กลุ่มเป้าหมาย
กรรมการกลุ่มอาชีพ/ผู้ทําบัญชี จํานวน 123 กลุ่ม (ในพื้นที่ 28 จังหวัด) แยกเป็น 2 กลุม่ ดังนี้
3.1 กลุ่มดําเนินธุรกิจ จํานวน 107 กลุ่ม
3.2 กลุ่มไม่ดําเนินธุรกิจ จํานวน 16 กุล่ม
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4. วิธีดําเนินการ
4.1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ตั้งกลุ่มอาชีพฯ ดําเนินการดังนี้
4.1.1 การดําเนินการก่อนการอบรม
(1) ศึกษาข้อมูล และประสานงานงานกับกลุ่มอาชีพในพื้นที่เพื่อจัดทําแผนงาน/
โครงการ
(2) วางรูประบบบัญชีที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอาชีพ
(3) คัดสรรคนในพื้นที่กลุ่ม เพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ (1 คน ต่อ
1 กลุ่ม) ให้ทําหน้าที่สอนแนะนําการจัดทําบัญชี และติดตามผลการจัดทําบัญชีของกรรมการ/สมาชิกที่เข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี
4.1.2 การอบรม/สอนแนะนําการจัดทําบัญชี
กลุ่ ม ดํ าเนิ นธุ ร กิจ เจ้าหน้ าที่โครงการสอนแนะนําการจัดทําบั ญชี ให้แก่
คณะกรรมการ/ผู้ทําบัญชีกลุ่มอาชีพ กลุ่มละ 2 - 3 คน รวม 214 คน 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
4.1.3 การติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ
(1) กลุ่มดําเนินธุรกิจ ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ กลุ่มละ 2 ครั้ง
(2) กลุ่มไม่ดําเนินธุรกิจ ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ กลุ่มละ 1 ครั้ง
4.1.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10
(1) วางแผนการติดตามประเมินผลการจัดทําบัญชี และแจ้งให้ สตส. ทราบ
(2) ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ 20 ของของกลุ่ม
อาชีพที่ดําเนินธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด
(3) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแบบ
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.3 กองประสานงานโครงการพระราชดําริ
(1) กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการฯ
(2) สนับสนุนเอกสาร แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ
(3) รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
(4) ติดตามประเมินผล (รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารโครงการ)
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้ น ที่ โ ครงการตามแผนพั ฒ นากลุ่ ม อาชี พ ประชาชน ตามพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 28 จังหวัด
6. ผู้ดําเนินการ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 28 จังหวัด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2562
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8. งบประมาณโครงการ
งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 กรรมการกลุ่ม/ผู้ทําบัญชี มีความรู้ และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี
9.2 กรรมการกลุ่มสามารถทําบัญชีกลุ่มอาชีพได้ และนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ได้
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ : จํ า นวนกลุ่ ม เป้ า หมายตามโครงการฯ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมการจั ด ทํ า บั ญ ชี
จํานวน 214 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี
ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดําริที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถจัดทําบัญชีได้

