โครงการพัฒนาพืน้ ที่ลมุ่ น้าํ ปากพนังอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
ปีงบประมาณ 2562
1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงทราบถึงปัญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ และความเดือดร้อนที่ราษฎรต้องเผชิญ เนื่องจากลักษณะของแม่น้ํา
ปากพนัง มีระดับท้องน้ําอยู่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลและมีความลาดชันน้อย เมื่อน้ําจืดทางด้านต้นน้ํามีปริมาณน้อย
ทําให้น้ําเค็มสามารถรุกล้ําเข้าไปในแม่น้ําปากพนังและลําน้ําสาขา ตอนใต้ของลุ่มน้ําปากพนัง ยังมี “พรุควนเคร็ง”
ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มขนาดใหญ่ มีน้ําท่วมขังตลอดปี มีสารไพไรท์อยู่ในชั้นดินทําให้ดินมีสภาพเป็นกรด และปัญหาน้ําเปรี้ยว
ราษฎรไม่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้ รวมทั้งน้ําเน่าเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําไหลลงในลําน้ําต่าง ๆ
จนไม่สามารถนําน้ําไปใช้ในการเพาะปลูกได้ กลายเป็นปัญหาที่ขัดแย้งระหว่างชาวนาข้าว และชาวนากุ้งอีกด้วย
อุทกภัยเป็นปัญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของลุ่มน้ําปากพนัง ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน เนื่องจากมีปริมาณฝนตกมาก
แต่พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังเป็นพื้นที่ลุ่มราบเรียบ มีความลาดชันน้อย ประกอบกับภาวะอุทกภัยมักจะเกิดในช่วงน้ํา
ทะเลหนุนสูง ทําให้ไม่สามารถระบายน้ําออกสู่ทะเลได้ เกิดภาวะน้ําท่วมทําความเสียหายให้แก่พื้นที่เพาะปลูก
และพื้นที่ชุมชนเมืองเป็นบริเวณกว้างขวาง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดําริในการฟื้นฟู
และพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
และการฟื้นฟูระบบการเกษตร เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนั งอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น ให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน มีการนําระบบอนุรักษ์
ดินและน้ํามาใช้ และมีการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นเป็นการสร้างรายได้ และเพื่อเผยแพร่
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรและชุมชน แบบมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดินอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนําแนวพระราชดําริ
มาใช้ในการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยจัดทําแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ปี 2560 –
2564) โดยมีวิสัยทัศน์ “พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมสมดุล ประชาชนมี
ความผาสุก ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางในการดําเนินการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วม
บูรณาการตามโครงการเพื่อเป็นการสนองงานตามพระราชดําริ และนโยบายของรัฐบาล รับผิดชอบให้ความรู้
ด้านการจัดทําบัญชี และพัฒนาให้เกษตรกรมีความสามารถจัดการวางแผนด้านการประกอบอาชีพของตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี จึงได้จัดทําโครงการสอนแนะนําทําบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง เพื่อให้มีความรู้
สามารถแยกประเภทรายรับและรายจ่ายและคํานวณต้นทุน กําไรของการประกอบอาชีพแต่ละประเภทอาชีพได้
อันจะนํามาไปสู่ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพได้
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3. เป้าหมาย
เกษตรกรในพื้นที่โครงการลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 3,000 คน
ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4. วิธีดําเนินการ

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
สงขลา

เป้าหมาย
2,860
55
85

4.1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย ดําเนินการ
4.1.1 การดําเนินการก่อนอบรม
(1) สํารวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพในการทําบัญ ชี
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 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 2,366 คน
ไตรมาส 1 – 2
กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้ สอนแนะนําการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 634 คน
ไตรมาส 1 – 2
4.1.3 การกํากับแนะนําและติดตามผลการจัดทําบัญชี
(1) กํากับ/ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 3,000 คน ไตรมาส 2 – 3
พร้อมกับบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการกํากับแนะนําและการติดตามผลการจัดทําบัญชี
(2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และ 9 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 ดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการฯ
(2) สนับสนุนเอกสาร แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ
(3) รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
(4) ติดตามประเมินผล (รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารโครงการ)
(5) สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
6. ผู้ดําเนินการ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2562
8. งบประมาณโครงการ
งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกษตรกรในโครงการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ ได้ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิ ง ปริ ม าณ : จํ า นวนกลุ่ ม เป้ า หมายตามโครงการฯได้ รั บ การฝึ ก อบรมการจั ด ทํ า บั ญ ชี
จํานวน 3,000 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี
ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดําริที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถจัดทําบัญชีได้

