3. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงปัญหา
ความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ
ทั้งด้านทรัพยากร การอุปโภคบริโภค คุณภาพการศึกษา การฝึกอาชีพ ฯลฯ ทรงคิดค้นทฤษฎีต่างๆ เพื่อนามา
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของประชาชน ตลอดจนปลูกฝังในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ประชาชนได้ยึดเป็นหลักในการดารงชีวิต ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนามาเป็นนโยบายในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนภาคเกษตร โดยการเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่มุ่งผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรไทย ให้เป็นผู้มีองค์ความรู้ในอาชีพของ
ตนเองและมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนประกอบอาชีพหรือปรับเปลี่ยนอาชีพได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดรับการ
ดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนาบัญชีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือขจัดความยากจน
ของประชาชน ทั้งเยาวชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ได้น้อมนาหลักเกษตร
ทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้จริง จานวนอย่างน้อย 70,000 ราย เพื่อร่วมสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน้นเกษตรกรที่มีความสมัครใจ และยังไม่
เคยดาเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่มาก่อน เพื่อดาเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 1 ได้ ให้สามารถ
พึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนองงาน
ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และในฐานะองค์ กรที่มีบทบาทในการ
เสริ มสร้ างความเข้มเข็งให้ แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่ว ไป โดยให้ ความรู้ด้านการจัดทาบัญชี
รายบุคคล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน สามารถพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทา
บัญชี วิเคราะห์ต้นทุน และรู้ จักปรั บเปลี่ยนอาชีพทางการเกษตรได้ และเป็นหน่วยงานผู้ สร้างอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชี มีจานวนทั้งสิ้น 6,656 คน
ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดทา “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรที่ได้น้อมนาหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้น้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางปณิธานในการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติกับตนเองด้านการ
จัดทาบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรที่ได้น้อมนาหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ
1.ได้เรียนรู้และเข้าใจการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
2.ได้เรี ยนรู้ และเข้าใจประโยชน์ของการใช้ข้อมูล จากบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ในการ
วางแผนประกอบอาชีพการเกษตร หรือปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสม และใช้วัดผลสาเร็จของการเพิ่มรายได้
และลดต้นทุนการผลิต

3.ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจดบันทึกบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชี และเข้าใจเรื่องบัญชี
กับการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริฯ
4.เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในอาชีพเกษตรกรรม สามารถถอด
บทเรียนองค์ความรู้สู่การปฏิบัติได้ดี
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้ารับการอบรม
เกษตรกรในพื้นที่โครงการตามแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ แผนปรับ
โครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ ห ารจั ด การน้ า ดิ น และที่ ดิ น แผนแก้ ไขปั ญหาหนี้ สิ น เกษตรกรแผนเพิ่ ม ศั กยภาพสหกรณ์ ในการ
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ที่ได้น้อมนาหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ 77 จังหวัด จานวน 70,000 คน โดยลาดับ
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมสอนแนะการจัดทาบัญชีรับ -จ่ายใน
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2. เกษตรกรที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่เป้าหมาย
วิธีดาเนินการ
1. สานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- กาหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
- จัดพิมพ์สมุดบัญชี สื่อการสอน คู่มือการสอน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
- ติดตามประเมินผลสาเร็จของโครงการ
2. สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
- ซักซ้อมทาความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
- อบรม/สัมมนา อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
- อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทาบัญชีแก่เกษตรกรเป้าหมาย
- จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับเพื่อใช้ในการดาเนินโครงการ
- ติดตาม/สอนแนะเกษตรกรโดยอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
3. สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10
- ติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการเสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รายละเอียดการอบรม
1. การจัดทาบัญชี
3.0
- การจัดทาบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
- ฝึกปฏิบัติการจัดทาบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
- การจัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
(เน้นการประกอบอาชีพโดยใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่)
- ฝึกปฏิบัติการจัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
2. การใช้ข้อมูลทางบัญชี
1.0
- การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจวางแผนประกอบอาชีพ

ชั่วโมง

ชั่วโมง

- เพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิต
- การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดรายจ่าย
ลดหนี้สิน มีเงินออม โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริฯ มาใช้ในการดารงชีวิต
3. พิธีเปิด-ปิด , ประเมินผลโครงการอบรม
1.0 ชั่วโมง
วิทยากร
1. อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับตาบล/อาเภอ/จังหวัด
2. ข้าราชการของสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระยะเวลาดาเนินการ : ปีงบประมาณ 2560
พื้นที่ดาเนินการ/สถานที่จัดโครงการ
ในพื้นที่ 77 จังหวัด ตามที่ได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมาย พัฒนาการเกษตรตามแผนงาน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
งบประมาณ
ใช้งบประมาณกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม
1. รู้และเข้าใจการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และนา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ของตนเอง
2. รู้และเข้าใจประโยชน์ของการใช้ข้อมูลจากบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพในการทาการเกษตร
และใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพ หรือปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมได้ และนาข้อมูลไปใช้วัดผลสาเร็จของ
การลดต้นทุนการผลิตของตนเองได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
3. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีในการสร้างวินัยทางการเงิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลด
หนี้สิน มีเงินออม ตามแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในภาคเกษตร
4. กระทรวงฯ/หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลจากการจดบนทึกบัญชีรับ -จ่ายใน
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกร สาหรับการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือใน
เรื่องการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
5. เกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในอาชีพเกษตรกรรม สามารถถอดบทเรียนองค์ความรู้สู่
การปฏิบัติได้ดี
การประเมินผล
1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบประเมินผลโครงการ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
2. ผลสาเร็จของโครงการ : มีเกษตรกรเป้าหมายได้รับการอบรมสอนแนะ การจัดทาบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และฝึกปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า จานวน 70,000 คน
3. ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ภายหลังสิ้นสุดโครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : จานวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการอบรมสอนแนะการจัดทาบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพ จานวน 70,000 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 12 ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมสอนแนะ สามารถจัดทาบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพได้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้อานวยการโครงการ ผู้อานวยการสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้บริหารโครงการ
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน
ผู้ช่วยผู้บริหารโครงการ ข้าราชการสานักตรวจบัญชีสหกรณ์
ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน
สานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี

