กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปีงบประมาณ 2560
1) ชื่อโครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2560
2) ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ กลุม่ โครงการพิเศษ สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
3) หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้กําหนดแนวทาง
การจัดทําแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีโครงการที่สําคัญ
จํานวน 6 โครงการ ได้แก่ การลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ธนาคารสินค้าเกษตร
และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้าที่สําคัญในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่
ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยง
กับตลาดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า รวมถึงการพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นศูนย์เรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรของชุมชน (อําเภอ) เป็นศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนความรู้
ข้อมูลข่าวสาร และเป็นการดําเนินการในพื้นที่ของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ โดยมอบหมายให้เกษตรกร
ต้นแบบเป็นผู้บริหารจั ดการศู นย์ และให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
หน่ ว ยงานภายนอกที่ เกี่ ย วข้ อ ง ร่ว มให้ก ารสนั บสนุน การดํา เนิ น งานของศู นย์ ได้แ ก่ การถ่ า ยทอดความรู้
ในหลักสูตรต่าง ๆ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร่วมจัดทําฐานเรียนรู้
แปลงเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีพันธกิจด้านการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทําบัญชีรายบุคคล
แก่เกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร ได้ร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงได้จัดทําโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้น เพื่อเป็นการจัดเตรียมฐาน
การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีประจําศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาเกษตรกรผู้นํา เกษตรกรต้นแบบ และการสร้าง
ครู บั ญ ชี ป ระจํ าศู น ย์เ รี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ ส ามารถดํ า เนิ น การอบรมสอนแนะการจัด ทํ า บั ญ ชี รั บ -จ่ า ยในครั ว เรื อ น
และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรเป้าหมาย และเป็นเครื่องมือที่ใช้ชี้วัดผลในเรื่องการลดต้นทุน
ผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพและการวางแผนทางการตลาด รวมทั้งการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของเกษตรกรได้
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4) วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสร้างและพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจําศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจําศูนย์เรียนรู้ ให้สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดทําบัญชี
แก่เกษตรกรที่ขอรับบริการได้
3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทําบัญชีได้
5) เป้าหมาย 77 จังหวัด จํานวน 882 ศูนย์
6) วิธีดาํ เนินการ
1. กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามโครงการฯ
2. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลฐานเรียนรู้แต่ละศูนย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทําข้อมูลต้นทุน
อาชีพประจําฐานเรียนรู้ (ต้นทุนองค์ความรู้ของศูนย์)
3. พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจําศูนย์ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของศูนย์
4. อบรมครูบัญชีประจําฐานเรียนรู้ ศูนย์ละ 2 ราย
5. วางแผนกําหนดตารางการให้บริการของศูนย์ และตารางการเข้าปฏิบัติงานประจําเดือน
ของครูบัญชี
6. จัดให้มีครูบัญชีประจําศูนย์เพื่อให้บริการความรู้ด้านการจัดทําบัญชีแก่เกษตรกร ตามตาราง
การให้บริการของศูนย์
7. ติดตามประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
7. แผนปฏิบตั กิ าร
กิจกรรม
1. กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามโครงการฯ
2. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลฐานเรียนรู้แต่ละศูนย์ เพื่อใช้
เป็นแนวทางการจัดทําข้อมูลต้นทุนอาชีพประจําฐานเรียนรู้
(ต้นทุนองค์ความรู้ของศูนย์)
3. พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจําศูนย์ ที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของศูนย์
4. อบรมครูบญ
ั ชีประจําฐานเรียนรู้ ศูนย์ละ 2 ราย
5. วางแผนกําหนดตารางการให้บริการของศูนย์ และตารางการเข้า
ปฏิบัติงานประจําเดือนของครูบัญชี
6. จัดให้มีครูบญ
ั ชีประจําศูนย์เพื่อให้บริการความรู้ด้านการจัดทํา
บัญชีแก่เกษตรกร ตามตารางการให้บริการของศูนย์
7. ติดตามประเมินผลความสําเร็จของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สผค.
สตส.

แผนปฏิบัติ
(ระยะเวลา)
ต.ค. 59
ต.ค. 59

สตส.

ไตรมาส 1

สตส.
สตส.

ไตรมาส 1
ไตรมาส 1

สตส.

ไตรมาส 1 - 4

สตส./ครูบัญชี

ไตรมาส 3 - 4
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8) ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
9) สถานที่ดาํ เนินการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จํานวน 882 ศูนย์
10) งบประมาณ จํานวนเงิน 37,674,400.00 บาท (สามสิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
11) ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. กรมฯ มีฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจําศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้ง
882 แห่ง
2. กรมฯ มีครูบัญชีอาสาประจําศูนย์เรียนรู้ เพื่อทําหน้าที่ให้บริการความรู้ด้านการจัดทําบัญชี
แก่เกษตรกรที่เข้ามาขอรับบริการ
3. เกษตรกรที่เข้ามารับบริการ ณ ฐานเรียนรู้ด้านบัญชี มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทํา
บัญชีได้
12) ผลผลิตของโครงการ (Output)
1. จํานวนศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มกี ารพัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจําศูนย์ จํานวน 882 ศูนย์
2. จํานวนศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับการพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชี จํานวน 882 ศูนย์
13) ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
ร้อยละของ 90 ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีครูบัญชีประจําศูนย์สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดทํา
บัญชีแก่เกษตรกรที่ขอรับบริการได้

