การเสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชีแกเกษตรกรไทย
ป

เกษตรกร
เกษตรกร
เปาหมาย
ตามโครงการ

2548
2549
2550
2551
2552
รวม

5.6 ลานครัวเรือน
5.6 ลานคน
สหกรณในเขต สปก.
ทะเบียนคนจน
-----------------------------------กระทรวงมหาดไทย

คาราวานแกจน
ระดับจังหวัด/อําเภอ

1
ศูนยถายทอดการเรียนรูฯ/โรงเรียนแกจน
กระทรวงเกษตรฯ

Ë

Ë

สมุดคิดกําไร-ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ

(บัญชีตนทุนอาชีพ)
--------------------------------------------Ë ทะเบียนสมาชิกภูมิปญญาฯ
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ)
ธ.ก.ส.
 สหกรณ สกต.
 สมาชิก ธ.ก.ส.

ลักษณะโครงการ

บัญชี
รายครัวเรือน

ผานกลไก
สหกรณ/กลุม
กลไกความรวมมือ

หลักการปฏิบตั ิงาน
ผานกลไก

โครงการเสริมสรางภูมิปญ
 ญา
ทางบัญชีแกเกษตรกรไทย
--------------------------------------------Ë สมุดบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน
(บัญชีรายบุคคล)

ผานกลไก
ชุมชนเมือง
ผานสถาบัน
การศึกษา
บุคคลทัว่ ไป
ผานกลไกรวม ธ.ก.ส.
ตอเนื่องพักหนี้ / ป 2549
ป 2545 - 47

คัดสรร / ขึ้นทะเบียน
อาสาสมัครเกษตรดานบัญชีอําเภอ / ตําบล

ป 2549
Ë

2

Ë
Ë

ลานคน

1
1
1.2
1.2
1.2
5.6

รวมทีมงานของอําเภอ/
สหกรณในเขต สปก.
สรางความรูความเขาใจ
หลักบัญชีใหทีมงาน
“องคความรูบ ัญชี”
สตส. รวมปฏิบัตงิ านใน
คาราวานแกจนระดับอําเภอ/
สหกรณในเขต สปก.
การบริการแกจน
ในทองที่ตําบล/ชุมชน/
สหกรณในเขต สปก.

ประสานงานเครือขายอาสาสมัครเกษตรดานบัญชี
ภูมิปญญาฯ
ขอสนับสนุนให “อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี”
อําเภอ/ตําบล รวมปฏิบัตงิ าน
และแนะนําการใชบญ
ั ชีแกบุคคล
เปาหมาย
Ø สมุดบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน
Ø

สมุดคิดกําไร-ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ

การเรียนรู (Learning Organization) :- ตองกระตุน / ตองปฏิบัติตอเนื่อง

1

1

การเสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชีแกเกษตรกรไทย
1
การคัดสรร
กลไกความรวมมือ

2
การ
เสริมสราง
ภูมิปญญา
ทางบัญชี

กําหนดแผนงาน / ประชุมชีแ้ จง
แนวทางการดําเนินงานตามกิจกรรม
รายกลไกในแตละเรื่อง

กิจกรรม
ประสานความรวมมือ
กลไกระดับจังหวัด

เตรียมความพรอม
และประชาสัมพันธ
โครงการระดับจังหวัด

การจัดทําปฏิทิน
การฝกอบรม
ผานกลไก
ในแตละกลุมเปาหมาย

กําหนดรูปแบบ
บัญชีรายรับ-รายจาย
และ
บัญชีประกอบอาชีพ
แตละเปาหมาย

จัดเตรียมสื่อการสอน
และกําหนดกิจกรรม
ประกอบการฝกอบรม

ฝกอบรมหลักสูตร

ฝกอบรมปฏิบัติหลักสูตร

การฝกอบรม
กลุมเปาหมาย

 ความรูและความเขาใจ
บัญชีรายรับ-รายจาย
ในครัวเรือน
Çบันทึกขอมูลการเรียนรู
(ฐานขอมูล 1ลานคน)

กําหนดแผน
ปฏิบัติงาน
ฝกอบรมแตละ
กลุมเปาหมาย
เปนรายกลไก

3
การเสริมสราง
ภูมิปญญาทาง
บัญชีตอเนื่อง

รณรงค
เพื่อกระตุนการบันทึก
บัญชีรายรับ-รายจาย
ในครัวเรือน

ออกแนะนํา
จัดเสวนา
 วันประชุมสมาชิก
ฝกปฏิบัติและ
อาสาสมัคร
ประจําปของ
เสริมทักษะรายบุคคล
สหกรณ / กลุมฯ
เกษตรดานบัญชี โดยอาสาสมัครเกษตรฯและ
ทั่วประเทศ เครือขายอาสาสมัครเกษตรฯ  งานวันเปด/ปด

4
การติดตาม
ประเมินผล
โครงการ

การติดตาม
การเรียนรูรายบุคคล

ติดตามผลการดําเนินงาน
เปนรายกลไก
ในภาพรวมของโครงการ

ภาคเรียน

ติดตามผลการดําเนินงาน
เปนรายกลไก รายจังหวัด
Real time On web

จะจัด
ชั้นเรียน
และ
ฝกอบรม
วิธีใด?

ฝกอบรมหลักสูตร

 การบันทึกบัญชีประกอบอาชีพ
การบันทึกบัญชีรายรับ~ บุคคลทั่วไป
~ เฉพาะสินคา
รายจายในครัวเรือน
(พืช,สัตว,ประมง)
Çบันทึกขอมูลการเรียนรู
Çบันทึกขอมูลการเรียนรู
(ฐานขอมูล 4 แสนคน)
(ฐานขอมูล 2 แสนคน)

รณรงค

ทําบัญชี
ไป
ทําไม?

ทําบัญชี
อยางไร?

รณรงค

 เทศกาลตาง ๆ
ของทองถิ่น
 ใชสื่อประชาสัมพันธ
ของชุมชน
 นิทรรศการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ฯ

ติดตามผลการดําเนินงาน
เปนรายกลไก รายภาค
Real time On web

ทําบัญชี
ไป
ทําไม?

เกษตรกร
มีวิถีทาง
สู
อนาคต?

2

การเสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชีแกเกษตรกรไทย
กลไกความรวมมือ

คาราวานแกจน/
สหกรณนิคม
ในเขต สปก.
สหกรณการเกษตร/
กลุมฯ

ชุมชนเมือง

สถาบันการศึกษา

บุคคลทั่วไป

เรียนรูแบบบูรณาการ

ผลสัมฤทธิ์

y เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
คนจนของมหาดไทย
y สมาชิกสหกรณในเขต
สปก.

U อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี

สามารถ
วัดระดับ
ความยากจน
ในครัวเรือน

y สถาบันเกษตรกร/กลุมฯ
ที่ทําขอตกลงเขารวม
โครงการเสริมสรางฯ
y สก.กลุมเปาหมาย WWR

U อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี
U เครือขาย ธ.ก.ส.
(ตอยอดบัญชีรายครัวเรือน)

สามารถเขาถึง
แหลงปทุน2548
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

y สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
y โรงเรียนใน กทม.17 เขต
y นักเรียน/ผูปกครองและ
คนในชุมชน

U กลุมออมทรัพย
U ผูบริหารโรงเรียน
U ผูนําชุมชน
U โรงงาน (จ.ในปริมณฑล)

มีวินัย
ในการใชจาย
อยางเปนระบบ

y สมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยครู
ที่มีปญหาหนี้สิน

U โครงการแกปญหา
หนี้สินครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
U ส.ออมทรัพยครู

ครูมีคุณภาพ

กลุมเปาหมาย

y บุคคลทั่วไป
y บุคคลทั่วไปที่เขาไป
ชมนิทรรศการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ฯ

U เครือขายอาสาสมัครเกษตรฯ
U โรงเรียนแกจน
U นิคมเศรษฐกิจพอเพียง
ในเขต สปก.

Concept กลไกความรวมมือ
KPI ตัวชี้วัดทุกกลไก
 อบรมความรูความขาใจ
1,000,000 คน
 อบรมฝกปฏิบัติการบันทึกบัญชี
รายรับ-รายจายในครัวเรือน
400,000 คน

สนองนโยบายรัฐบาลดวย
การบันทึกบัญชีประกอบอาชีพ
 เกษตรกรผานการอบรม
ฝกปฏิบัติการบันทึกบัญชี
รายรับ-รายจาย ในครัวเรือน
300,000 คน ป 48
400,000 คน ป 49

ชีวิตที่ดีขึ้น

U ผูสนใจเขาเยี่ยมชม
วันรณรงคในเทศกาล
เสริมสราง
ตางๆ ของทองถิ่น
U สื่อประชาสัมพันธ
ภู
ม
ป
ิ
ญญาทางบัญชี
ดานตาง ๆ ของชุมชน
U อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี

 ฝกปฏิบัติการคิดกําไร-ขาดทุน

จากการประกอบอาชีพ
U บุคคลทั่วไป U เฉพาะสินคา
(พืช, สัตว, ประมง)
200,000 คน
3

2

การเสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชีแกเกษตรกรไทย
} ครูบัญชีอาสาสมัครเกษตรเดิม
} เกษตรกรรายบุคคลที่ผานการเรียนรูสมุดบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน (รายบุคคลเดิม)
} บุคคลทั่วไป ที่มีความรูดานบัญชี

อาสาสมัคร
เกษตรดานบัญชี
“อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี
76 จังหวัด”
4

คัดเลือกเพื่อทําหนาที่
“อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี”

“อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี
อําเภอ”
3 (800 อําเภอ)

เสวนา
อาสาสมัครเกษตรฯดีเดน

ติดตามประเมินผล
อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ของ อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี

n คัดสรร “อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี” แยกเปนราย

“อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี
2 7,156 ตําบล”

หมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด
“สมัครใจและพรอมรวมคาราวานแกจน”
o ใหการศึกษาอบรมแกอาสาสมัครเกษตรดานบัญชี
การใชสื่อการสอน แผนพับ
 สมุดบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน
 สมุดคิดกําไร-ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ

“อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี
หมูบาน” (หรือชุมชน)

p สตส. รวมกับ “อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี”
สรางทีมงานเพื่อปฏิบัติงานรวมกัน

1

เสริมสรางทักษะและ
ความพรอมอาสาสมัครเกษตรฯ
เพื่อเปนวิทยากร

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ของ สตส.

พัฒนาขีดความสามารถ
อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี
รายบุคคล

คัดเลือกอาสาสมัคร
เกษตรดานบัญชี
ดีเดน จังหวัดละ 2 คน
เขารับการเสวนา

หลักสูตรฝกอบรมปฏิบัติ
~ สมุดบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน
สมุดคิดกําไร-ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ
~ สรางแรงกระตุน / ความรวมมือ
แตละกลไกอยางมีประสิทธิภาพ
~ บันทึกขอมูลการเรียนรู
(ฐานขอมูล 7,156คน)

เสวนา “อาสาสมัครเกษตรดานบัญชีดีเดนประจําป49”
~ รวมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู
~ เสริมสรางความเขาใจ / ทัศนคติ
~ บันทึกขอมูลการเรียนรู
(ฐานขอมูล 800 คน)

ติดตามผลการดําเนินงานอาสาสมัครเกษตรดานบัญชี
เปนรายจังหวัด
~ จัดทําทะเบียนสมาชิกโครงการเสริมสรางฯ
Real time On Web

n ถายทอดความรูใหกับเกษตรกรในโครงการเสริมสรางฯ
และ คาราวานแกจน
 สมุดบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน
 สมุดคิดกําไร-ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ
o สรางเครือขายอาสาสมัครเกษตรดานบัญชีระดับตําบล/
อําเภอ / จังหวัด ทั่วประเทศ
p ติดตามการจัดทําบัญชีและผลการบันทึกบัญชีของ
เกษตรกรเปนรายบุคคล

จัดเตรียมอุปกรณการสอน
~ บัตรประจําตัวอาสาสมัครเกษตรฯ
~ กระเปา,คูมือการสอน
~ เสื้ออาสาสมัครเกษตรดานบัญชี

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
~ ระดับจังหวัด
~ ระดับภูมิภาค

ติดตามผลการสอนของอาสาสมัครเกษตรดานบัญชี
เปนรายบุคคลที่ฝกปฏิบัติปละ 2 ครั้ง
เพื่อทราบผลการถายทอดความรูของอาสาสมัครเกษตรฯ
Real time On Web

ศูนย
อาสาสมัคร
ดานบัญชีในชุมชน
เครือขายเกษตรกร
อาสาดานบัญชี
ระดับประเทศ
ชุมชนเขมแข็ง
ดวยอาสาสมัคร
เกษตรดานบัญชี 4

การเสริมสรางภูมปิ ญญาทางบัญชีแกเกษตรกรไทย

1. การคัดสรรกลไกความรวมมือ
กิจกรรม
ประสานความรวมมือ
กลไกระดับจังหวัด

เตรียมความพรอม
และประชาสัมพันธ
โครงการระดับจังหวัด

กําหนดแผนงาน / ประชุมชี้แจง
แนวทางการดําเนินงานตามกิจกรรม
รายกลไกในแตละเรื่อง

 กําหนดแผนงาน / ประชุม เพื่อชี้แจง
 คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรดานบัญชีเพื่อ  ประชาสัมพันธโครงการเสริมสรางฯ โดย
พัฒนาขีดความสามารถเปนวิทยากร
เผยแพรสื่อในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ
วัตถุประสงคและเปาหมายแนวทางการ
ถายทอดความรูใหแกเกษตรกรใน
- ประชาสัมพันธ ผาน Web site ของ สตส.
ดําเนินงานแตละกลไก
โครงการฯ
 มอบใบสมัครแกกลุมเปาหมายรายกลไก
ประทั
บ
ตรายางโครงการบนซองจดหมาย
- ขึน้ ทะเบียนอาสาสมัครเกษตรดานบัญชี
 เพิ่มเติมกิจกรรมตามความเหมาะสม
- มอบเทปสปอรตโฆษณาใหหอกระจายขาว  คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรดานบัญชีพรอมบันทึกขอมูล
แยกเปนราย หมูบ าน/ตําบล/อําเภอ/
อาสาสมัครเกษตรดานบัญชีรายบุคคล
ประจําทองถิน่
จังหวัด
- กําหนดแผนการอบรมอาสาสมัคร
- ติดโปสเตอร สติกเกอร และแจกแผนพับ (ชุม-ชน)อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี จังหวัด/อําเภอ/ตําบล/ หมูบาน
เกษตร
 จัดนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธโครงการ
- สํารวจสหกรณ / กลุมฯ ที่เขารวม
n ถายทอดความรูใหกับเกษตรกรในโครงการ
เสริมสรางฯ เพื่อใหผูเขารวมโครงการทราบ
โครงการเดิม / ใหม เพื่อทราบ
เสริมสรางฯ และ คาราวานแกจน
ถึ
ง
ผลประโยชน
ท
จ
่
ี
ะได
ร
บ
ั
จํานวนเกษตรกรรายบุคคล
 สมุดบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน
ที่เขารวมโครงการ
 สมุดคิดกําไร-ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ
 ประสานกลุมเปาหมายแตละกลไก
o สรางเครือขายอาสาสมัครเกษตรดานบัญชีระดับ
ที่เขารวมโครงการ
ตําบล/อําเภอ / จังหวัด ทัว่ ประเทศ
- คาราวานแกจน
p ติดตามการจัดทําบัญชีและผลการบันทึกบัญชีของ
- สหกรณ / กลุมฯ
- สหกรณนิคมในเขต สปก.
เกษตรกรเปนรายบุคคล
- ชุมชนเมือง
- สถาบันการศึกษา
5
- บุคคลทั่วไป
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2. การเสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชี
การจัดทําปฏิทิน
กําหนดรูปแบบบัญชีรบั -จาย และ
การฝกอบรมผานกลไก
ในแตละกลุมเปาหมาย บัญชีประกอบอาชีพแตละเปาหมาย

จัดเตรียมสื่อการสอนและ
กําหนดกิจกรรมประกอบ
การฝกอบรม

กําหนดแผนปฏิบัติงาน
ฝกอบรมแตละกลุมเปาหมาย
เปนรายกลไก

 จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน
 รวบรวมใบสมัครและจัดกลุมอาชีพ
 จัดเตรียมสื่อการสอนและเอกสาร
ตามกลไก
 สนับสนุนสื่อ CD Learning
 กําหนดรูปแบบบัญชีตามกลุมอาชีพ
(กลุม เปาหมาย 200,000 คน)

 จัดทําปฏิทินแตละกลไก
เพื่อกําหนดแผนการ
ฝกอบรมของ สตส.
 ซักซอมวิทยากร/อาสาสมัครเกษตรฯเพื่อรวม
ในแตละกลุมเปาหมาย
ปฏิบัติงาน
 กําหนดกิจกรรมเสริมประกอบการอบรม
 เตรียมแบบฝกปฏิบัติใหเหมาะสมกับอาชีพ

ฝกอบรมหลักสูตร
 ความรูและความเขาใจบัญชี

การฝกอบรม
กลุมเปาหมาย

รายรับ-รายจายในครัวเรือน
Çบันทึกขอมูลการเรียนรู
(ฐานขอมูล 1 ลานคน)

ฝกอบรมปฏิบัติหลักสูตร
การบันทึกบัญชีรายรับ-

รายจายในครัวเรือน
Çบันทึกขอมูลการเรียนรู
(ฐานขอมูล 4 แสนคน)

ฝกอบรมปฏิบัติหลักสูตร
 การบันทึกสมุดคิดกําไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพ
~ บุคคลทั่วไป
~ เฉพาะสินคา
(พืช,สัตว,ประมง)
Çบันทึกขอมูลการเรียนรู
(ฐานขอมูล 2 แสนคน)

 ประสานความรวมมือแตละกลไกเพื่อจัดชั้นเรียนตามความเหมาะสม
 ลงทะเบียนเขารับการอบรม
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3. การเสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชีตอเนื่อง
การรณรงค
เพื่อกระตุนการเรียนรู
การบันทึกบัญชีรายรับรายจายในครัวเรือน

 พัฒนาขีดความ
สามารถอาสาสมัคร
เกษตรฯ
รายบุคคลโดย
การเสริมทักษะ
การบันทึกบัญชี
รายรับ-รายจาย
ในครัวเรือน
และการบันทึกสมุดคิด
กําไร-ขาดทุนจากการ
ประกอบอาชีพ
เพื่อกระตุนความ
รวมมือในการเปน
เครือขายการ
ถายทอดความรู
สูชุมชน
 เสริมสรางความ
เขาใจกับอาสาสมัคร
เกษตรฯในการสราง
เครือขายเพื่อขยายผล

จัดวันเสวนา
อาสาสมัครเกษตร
ดานบัญชีดีเดน
ทั่วประเทศ

รณรงค

ออกแนะนําฝกปฏิบตั ิและ
 วันประชุมสมาชิก
ประจําปของสหกรณ /
เสริมทักษะรายบุคคล โดย
กลุมฯ
อาสาสมัครเกษตรดานบัญชีและ

งานวันเปด/ปด
เครือขายอาสาสมัครเกษตรดานบัญชี

ภาคเรียน

รณรงค
 เทศกาลตาง ๆ
ของทองถิ่น
 ใชสื่อประชาสัมพันธ
ของชุมชน
 นิทรรศการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ฯ

 จัดเสวนาเกษตรกร  ประสานแนวทางการ
 ประชาสัมพันธกอนประชุมใหญ  ติดตอการแสดงที่มี
อาสาฯดีเดนจังหวัด ดําเนินการถายทอดความรู
ชื่อเสียงในทองถิ่น
เพื่อเลือกสมาชิกผูทําบัญชีดเี ดน
ละ2 คน เพื่อเสนอ
มาจัดการแสดง
กับอาสาสมัครเกษตรฯเพื่อหา ในระดับสหกรณ
ผลงานแนวทาง
เพื่อดึงดูดความสนใจ
แนวทางสรางแรงจูงใจให
 ประชาสัมพันธหลักเกณฑ
การปฏิบัติงานของ
การละเล
นพื้นบาน
การคัดเลือกสถาบันเกษตรกร
เกษตรกรสนใจทําบัญชีอยาง
อาสาสมัครเกษตรฯ
ตามความเหมาะสม
ที
ใ
่
ห
ก
ารสนั
บ
สนุ
น
ส
ง
เสริ
ม
ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
แตละจังหวัด เพื่อ
ใหความรูดานการจัดทําบัญชี  รณรงคผานหอกระจาย

อาสาสมัครเกษตรฯและ
แลกเปลีย่ นความรู
เสียงในชุมชน /
เครือขาย อาสาสมัครเกษตรฯ แกสมาชิก เพื่อแจกรางวัล
ความเขาใจและ
หนังสือพิมพทองถิ่น
ติดตามการติดตามการจัดทํา ในวันสถาปนากรมฯ
ทัศนคติในการ
บัญชีและผลการบันทึกบัญชี  จัดนิทรรศการรวมกับโรงเรียน
ทํางาน
รายรับ-รายจายในครัวเรือน
เปาหมายที่เขารวมโครงการใน
วันเปด/ปดภาคเรียนเพือ่ กระตุน
/บันทึกสมุดคิดกําไร-ขาดทุน
และสรางแรงจูงใจในการจัดทํา
จากการประกอบอาชีพปละ
บัญชีสําหรับเด็ก / ผูปกครอง
2 ครั้ง
7
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4. การติดตามประเมินผลโครงการ
การติดตาม
การเรียนรูรายบุคคล

ติดตามผลการดําเนินงาน
เปนรายกลไก
ในภาพรวมของโครงการ

 ติดตามผลการดําเนินงาน
 ฐานขอมูลเกษตรกร
เปนรายกลไก ในแตละ
รายบุคคล / รายกลไก
กลุมเปาหมายที่ไดวางแผนไว
ความรวมมือ
เพื่อทราบความกาวหนา
 ฐานขอมูลอาสาสมัครเกษตร
ของโครงการฯ
ดานบัญชี
- แผน / ผลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครเกษตรดาน
บัญชีเปนรายเดือนแยก
เปนรายอําเภอ/ตําบล

ติดตามผลการดําเนินงาน
เปนรายกลไก รายจังหวัด

ติดตามผลการดําเนินงาน
เปนรายกลไก รายภาค

Real time On web

Real time On web

 กําหนดแผนติดตามการสอน/
และการซอมเสริมและพรอม
การประเมินผลรายบุคคลของ
อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี
 สตส. ออกแนะนําและเสริมทักษะ
รายบุคคลอยางตอเนื่องตามขีด
ความสามารถและความจําเปน
 สตส. ติดตามประเมินผลการสอนบัญชี
ของอาสาสมัครเกษตรดานบัญชี
 สตส. รวมดําเนินการติดตาม
ประเมินผลการทําบัญชีของ

เกษตรกรรายบุคคล
(400,000 คน)
 สตส. บันทึกรายงานผลการเรียนรู
รายบุคคลในการประกอบอาชีพ
(200,000 คน)

 สตท. ดําเนินการเรงรัดและ
กระตุนการทํางานของแตละ
สตส. ใหเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว
 สตท. ดําเนินการประเมินผล
เปนประจําอยางตอเนื่องโดย
พิจารณาจากเปาหมายเปน
รายจังหวัดที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย
ของโครงการแตละกลไก
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