โครงการหลวง
ปีงบประมาณ 2562
1. หลักการและเหตุผล
โครงการหลวงเกิดขึ้นด้วยพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิต ร “พ่อ หลวง”ของชาวไทย มีว ัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ (1) ช่ว ยชาวไทยภูเ ขาให้อ ยู ่ด ีก ิน ดี
เพื่อมนุษยธรรม (2) ช่วยลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้และต้นน้ําลําธาร (3) กําจัดการปลูกฝิ่น
(4) รักษาดินและใช้พื้นที่ ให้ถูก คือ ให้ป่าอยู่ส่วนที่เป็นป่า และทําไร่ ทําสวน อยู่ในส่วนที่ควรเพาะปลูก อย่า
ให้สองส่วนรุ กล้ํ าซึ่งกั นและกั น (5) สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้ กับชาวไทยภูเขา การดําเนินงานของ
โครงการใช้ เ วลายาวนานเป็ น เวลามากกว่ า สิ บ ปี กว่ า ที่ โ ครงการจะประสบผลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แม้ ก าร
ดําเนินงานจะยากลําบากเพียงใด พระองค์มิเคยย่อท้อ ทรงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชน โครงการหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ภายใต้ชื่อ “โครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์
ชาวเขา” โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ต่อมาจนถึงปีพ.ศ. 2535
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ตร โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ ปลี่ ย นสถานะภาพ
ของโครงการฯ มาเป็นมูลนิธิ เรียกว่า “มูลนิธิโครงการหลวง” และได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อดูแล
งานด้านการพัฒนา ปัจจุบันโครงการหลวงทั้งหมดกระจายอยู่ใน 5 จังหวัดของภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่
เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และลําพูน จํานวนทั้งสิ้น 38 ศูนย์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโอกาส ทํางาน
สนองเบื้องพระยุคลบาท โดยระยะเริ่มต้นเข้าไปช่วยเหลือให้คําแนะนําด้านการวางระบบบัญชี การจัดทําบัญชี
การควบคุมภายใน แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และต่อมาขยายผลโดยการถ่ายทอดความรู้ ด้าน
การจัดทําบัญชีให้แก่ครูบัญชีเยาวชน และนักเรียนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เป้าหมายเพื่อสร้างครู
บัญชีเยาวชนให้เป็นแกนนําในการส่งเสริมการจัดทําบัญชีให้แก่นักเรียน สร้างวินัยทางการเงินและการออมของครู
บัญชีเยาวชน และนักเรียนในพื้นที่โครงการหลวง อันจะนํามาไปสู่ความสําเร็จในดําเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่โครงการหลวง มีความรู้ความสามารถจัดทําบัญชีของตนเอง
และครอบครัว และนําไปสู่วินัยทางการเงินและเกิดการออมในอนาคต
2.2 เพื่อสร้างครูบัญชีเยาวชนให้เป็นแกนนําในการส่งเสริมการจัดทําบัญชีแก่นักเรียนในพื้นที่
โครงการหลวง
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3. เป้าหมาย
อบรม/สอนแนะนําและติดตามการจัดทําบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ – จ่าย
ในครัวเรือน ให้แก่ครูบัญชีเยาวชน/นักเรียนในพื้นที่โครงการหลวง 38 ศูนย์ 5 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย
แม่ฮ่องสอน พะเยา และลําพูน) จํานวน 700 คน ดังนี้
3.1 อบรมครูบัญชีเยาวชน จํานวน 70 คน
3.2 อบรมการจัดทําบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 700 คน
4. วิธีดําเนินการ
4.1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ดําเนินการ ดังนี้
4.1.1 การดําเนินการก่อนการอบรม
(1) การสํ า รวจกลุ่ ม เป้ า หมาย โดยประสานงานกั บ ครู ใ นโรงเรี ย นในพื้ น ที่
โครงการหลวง เพื่อขอความร่วมมือให้ครูเข้าร่วมโครงการและเป็นพี่เลี้ยงครูบัญชีเยาวชน โรงเรียนละ 2 คน ใน
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายของโครงการตามศักยภาพในการทําบัญชี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้และไม่เคยจัดทําบัญชี โดยอบรมการจัดทําบัญชีต้น
กล้าเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้และสอนแนะนําได้ ต้องการคัดเลือกเด็กนักเรียนให้
เป็นครูบัญชีเยาวชน เป็นแกนนําในการจัดทําบัญชีแต่ละชั้นเรียน โดยอบรมการจัดทําบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียงและบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน
(2) การวางแผนการปฏิ บั ติ ง านอบรมสอนแนะนํ า การจั ด ทํ า บั ญ ชี ต้ น กล้ า
เศรษฐกิจพอเพียง/บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้แก่นักเรียนและครูบัญชีเยาวชน และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
โดยแบ่งการอบรมสอนแนะนําการจัดทําบัญชีเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรที่ 1 “การคัดเลือกเป็นครูบัญชีเยาวชน”ในแต่ละชั้นเรียน จํานวน
70 คน โดยอบรมหน้าที่ของครูบัญชี การจัดทําบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง/บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน (ครู
บัญชีเยาวชน 1 คน ดูแลนักเรียน 10 คน) และการติดตามผลการจัดทําบัญชี
หลักสูตรที่ 2 “การจัดทําบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและการคิดวิเคราะห์
บัญชี” สําหรับเด็กนักเรียน จํานวน 700 คน
(3) เตรียมการจัดทําโครงการเสนออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อนุมัติโครงการ
(4) มอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ/ข้ า ราชการ/ครู บั ญ ชี เ ยาวชนในพื้ น ที่
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เพื่อทําหน้าที่อบรมสอนแนะนํา กํากับแนะนําและติดตามการจัดทําบัญชี
และซักซ้อมการปฏิบัติงาน
4.1.2 การอบรม/สอนแนะนํ า การจั ด ทํ า บั ญ ชี ต้ น กล้ า เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง/บั ญ ชี
รับ – จ่ายในครัวเรือน ประเมินผลหลังการจัดอบรม และบันทึกข้อมูลของนักเรียนและครูบัญชีเยาวชนในระบบ
ฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด ภายในไตรมาสที่ 1 (เป้าหมายห้ามซ้ํากับปีก่อน)
4.1.3 การกํากับแนะนําและติดตามผลการจัดทําบัญชี อย่างละ 1 ครั้ง จํานวน 700 คน
ภายในไตรมาสที่ 2 - 3 พร้อมกับบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการกํากับแนะนําและการติดตามผลการจัดทําบัญชี
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4.1.4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) ติดตามประเมินผลนักเรียน/ครูบัญชีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 4 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และบันทึกข้อมูลของ
นักเรียน/ครูบัญชีเยาวชนในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กําหนด
(2) จัดทํ ารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการส่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตาม
แผนงานที่กําหนด
4.2 กองประสานงานโครงการพระราชดําริ
(1) กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการฯ
(2) สนับสนุนเอกสาร แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ
(3) รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
(4) ติดตามประเมินผล (รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารโครงการ)
(5) สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่โครงการหลวง 5 จังหวัดของภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา
และลําพูน
6. ผู้ดําเนินการ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2562
8. งบประมาณโครงการ
งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สร้างครูบัญชีเยาวชนให้เป็นแกนนําในการส่งเสริมการจัดทําบัญชีแก่นักเรียนในพื้นที่
โครงการหลวง
9.2 นั ก เรี ย นในพื้ น ที่ โ ครงการหลวงมี ค วามรู้ ค วามสามารถจั ด ทํ า บั ญ ชี ต้ น กล้ า เศรษฐกิ จ
พอเพียง และบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้
9.3 สร้างวินัยทางการเงินและการออมในอนาคตของครูบัญชีเยาวชน และนักเรียนในพื้นที่
โครงการหลวง
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10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : จํานวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการหลวง ได้รับการฝึกอบรมการจัดทําบัญชี
จํานวน 700 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี
ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการหลวงที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถ
จัดทําบัญชีได้

