โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2562
1. หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ตลอดจน
ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้งด้านโภชนาการ การส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ การฝึกอาชีพ การควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน การส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยแพทย์พระราชทาน และการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ได้มีโอกาสศึกษา
เล่าเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนทําให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วม
สนองงานตามพระราชดําริ โดยดําเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 – 2569 ได้จัดทําให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่น้อมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2574) และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วม
สนองงานตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยร่วมกับสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน การดําเนินงาน
โครงการเริ่มต้นจากโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน และสานต่อด้วยโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน รับผิดชอบในการวางระบบบัญชี และให้ความรู้ด้านการบัญชีที่เหมาะสมแก่ครู และนักเรียน โดยน้อมนํา
แนวพระราชดําริใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้ “เด็กและ
เยาวชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา” โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Development) ในการพัฒนาคน
พัฒนาการเกษตร สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม และเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Development)
เชื่อมโยง ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม พร้อมทั้งน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแก่พสกนิกรไทย ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2517 เป็นแนวทางการพัฒนาด้วย โดยบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองงานตามพระราชดําริ
ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น รับผิดชอบในการสอน
แนะนําการจัดทําบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ครูและนักเรียน เพื่อฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านการบัญชี ให้รู้จักการคิดคํานวณเลข รู้จักวางแผน
ในการจําหน่ายสินค้าและผลผลิต ปลูกฝังให้รักการจดบันทึกบัญชี อันจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทําให้รู้จักการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี สําหรับโครงการส่งเสริมสหกรณ์
นักเรียน
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้หลักประชาธิปไตย และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี
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2.3 เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้เกิดแก่ครอบครัว และสถาบันการศึกษา
2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการภูมิปัญญาทางบัญชี ระหว่างโรงเรียน นักเรียน
3. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตชด./สพฐ./สช./พศ./กทม./อปท. จํานวน 1,980 คน
4. วิธีดําเนินการ
4.1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่รับผิดชอบ ดําเนินการดังนี้
4.1.1 การดําเนินการก่อนการอบรม
(1) ศึกษาข้อมูลของโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพใน
การทําบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีสหกรณ์นักเรียนไม่ได้ กลุ่มที่ 2
จัดทําบัญชีสหกรณ์นักเรียนได้ แต่จัดทํารายงานทางการเงินไม่ได้ และ กลุ่มที่ 3 จัดทําบัญชีสหกรณ์นักเรียนได้
จัดทํารายงานทางการเงินได้
(2) ประสานงานกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ เพื่อวางแผนในการอบรมแบบ
บูรณาการ
(3) จัดทําแผนอบรม และแจ้งให้โรงเรียนทราบ
4.1.2 การอบรม/สอนแนะนําการจัดทําบัญชี (ไตรมาส 1)
(1) กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ให้แก่นักเรียน/ครู 500 โรงเรียน ๆ ละ 3 - 4 คน
รวม 1,980 คน ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีสหกรณ์นักเรียนไม่ได้ 269 โรงเรียน ๆ ละ 3 – 4 คน
- อบรมการจัดทําบัญชีฯ จํานวน 1,075 คน เน้นสอนการจัดทํา
เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี และการบันทึกบัญชีในสมุดรับ – จ่ายกิจกรรมสหกรณ์ และบัญชีย่อย
กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีสหกรณ์นักเรียนได้ แต่จัดทํารายงานทางการเงินไม่ได้
185 โรงเรียน ๆ ละ 3 – 4 คน
- อบรมการจัดทํารายงานทางการเงิน จํานวน 734 คน เน้นสอน
การปิดบัญชีประจําวัน/เดือน/ภาคเรียน และการจัดทํารายงานทางการเงิน
กลุ่มที่ 3 จั ด ทํ า บั ญ ชี ส หกรณ์ นั ก เรี ย นได้ จั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น ได้
46 โรงเรียน ๆ ละ 3 – 4 คน
- อบรมการใช้ข้อมูลรายงานทางการเงิน จํานวน 171 คน เน้น
สอน การใช้ข้อมูลรายงานทางการเงิน
(2) ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียน 452 โรงเรียน จํานวน 16,133 คน
4.1.3 การกํากับแนะนําและติดตามผลการจัดทําบัญชี
(1) กํากับแนะนําการจัดทําบัญชีฯ โรงเรียนละ 1 ครั้ง (ไตรมาส 2-3)
(2) ติดตามการจัดทําบัญชีฯ โรงเรียนละ 1 ครั้ง (ไตรมาส 3-4)
4.1.4 การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี /การนิเทศงาน
(1) เข้าร่วมประชุมกับจังหวัด และส่วนล่วงหน้า เพื่อกําหนดจุดถวายรายงาน
และจัดทําหนังสือแจ้งร่างกําหนดการเสด็จพระราชดําเนินให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
(2) จัดเตรียมข้อมูลในการถวายรายงาน ได้แก่ สมุดบัญชีของกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนและกิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน/บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง การจัดบอร์ด
รายงานกําไรขาดทุน รายงานทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน สมุดบัญชีของนักเรียนและผู้ปกครอง
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(3) มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมรับเสด็จในทุกจุดที่เกี่ยวข้อง
(4) จัดทํารายงานผลการรับเสด็จแจ้งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เช่น กระแส
พระราชดํารัสที่สําคัญ ข้อมูลที่ถวายรายงาน เป็นต้น
4.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10
(1) วางแผนการติดตามประเมินผลการจัดทําบัญชี และแจ้งให้ สตส. ทราบ
(2) ติดตามประเมินผลนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ 20 ของโรงเรียน
500 แห่ง (ติดตามทุกคนที่สอน) เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ใน
พื้นที่ ตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(3) ร่ ว มรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี / นิ เ ทศงานกั บ
สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(4) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแบบ
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
4.3 กองประสานงานโครงการพระราชดําริ
(1) กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการฯ
(2) สนับสนุนเอกสาร แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ
(3) รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
(4) ติดตามประเมินผล (รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารโครงการ)
(5) ร่วมรับเสด็จสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยประสานงาน
กับสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แจ้งกําหนดการเสด็จพระราชดําเนิน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และรวบรวมกระแสพระราชดํารัสที่สําคัญเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(6) สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
โรงเรียนในโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
6. ผู้ดําเนินการ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 50 จังหวัด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2562
8. งบประมาณโครงการ
งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี สําหรับโครงการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน
9.2 นักเรียนได้ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้หลักประชาธิปไตย และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี
9.3 ครอบครัว และสถาบันการศึกษา เกิดการสร้างวินัยทางการเงิน
9.4 มีเครือข่ายการจัดการภูมิปัญญาทางบัญชี ระหว่างโรงเรียน นักเรียน

.4
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ : จํ านวนกลุ่ม เป้าหมายตามโครงการฯ ได้ รั บการสอนแนะนํ า การจั ดทํ าบั ญ ชี
1,980 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี
: ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถยกระดับการจัดทํา
บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนได้

