
3. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

หลักการและเหตุผล 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงปัญหา
ความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ 
ทั้งด้านทรัพยากร การอุปโภคบริโภค คุณภาพการศึกษา การฝึกอาชีพ ฯลฯ ทรงคิดค้นทฤษฎีต่างๆ เพ่ือน ามา
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของประชาชน ตลอดจนปลูกฝังในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือให้ประชาชนได้ยึดเป็นหลักในการด ารงชีวิต ซึ่งรัฐบาลได้น้อมน ามาเป็นนโยบายในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนภาคเกษตร โดยการเพ่ิมโอกาสให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่มุ่งผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรไทย ให้เป็นผู้มีองค์ความรู้ในอาชีพของ
ตนเองและมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนประกอบอาชีพหรือปรับเปลี่ยนอาชีพได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และมีเงินออม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดรับการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน าบัญชีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือขจัดความยากจน
ของประชาชน ทั้งเยาวชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
  นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ได้น้อมน าหลักเกษตร
ทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองได้จริง จ านวนอย่างน้อย 70,000 ราย เพ่ือร่วมส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน้นเกษตรกรที่มีความสมัครใจ และยังไม่
เคยด าเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่มาก่อน เพ่ือด าเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 1 ได้ ให้สามารถ
พ่ึงพาตนเอง ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และเพ่ิมคุณภาพชีวิต 
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนองงาน
ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการ
เสริมสร้างความเข้มเข็งให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยให้ความรู้ด้านการจัดท าบัญชี
รายบุคคล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน สามารถพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดท า
บัญชี วิเคราะห์ต้นทุน และรู้จักปรับเปลี่ยนอาชีพทางการเกษตรได้ และเป็นหน่วยงานผู้สร้างอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชี มีจ านวนทั้งสิ้น 6,656 คน 
  ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดท า “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรที่ได้น้อมน าหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้น้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางปณิธานในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติกับตนเองด้านการ
จัดท าบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้เกษตรกรที่ได้น้อมน าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 
  1.ได้เรียนรู้และเข้าใจการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
  2.ได้เรียนรู้และเข้าใจประโยชน์ของการใช้ข้อมูลจากบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ในการ
วางแผนประกอบอาชีพการเกษตร หรือปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสม และใช้วัดผลส าเร็จของการเพ่ิมรายได้
และลดต้นทุนการผลิต 



  3.ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจดบันทึกบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชี และเข้าใจเรื่องบัญชี
กับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริฯ 
  4.เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในอาชีพเกษตรกรรม สามารถถอด
บทเรียนองค์ความรู้สู่การปฏิบัติได้ดี 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้ารับการอบรม 

  เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการตามแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ แผนปรับ
โครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ า ดิน และที่ดิน แผนแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรแผนเพ่ิมศักยภาพสหกรณ์ในการ
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ที่ได้น้อมน าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด จ านวน 70,000 คน โดยล าดับ
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
  1. เกษตรกรเป้าหมายในพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมสอนแนะการจัดท าบัญชีรับ -จ่ายใน
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  2. เกษตรกรที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการฯ ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
  1. ส านักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   - ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
   - จัดพิมพ์สมุดบัญชี สื่อการสอน คู่มือการสอน เพ่ือแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
   - ติดตามประเมินผลส าเร็จของโครงการ 
  2. ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   - ซักซ้อมท าความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี 
   - อบรม/สัมมนา อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี 
   - อบรมให้ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีแก่เกษตรกรเป้าหมาย 
   - จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ 
   - ติดตาม/สอนแนะเกษตรกรโดยอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี 
   - ติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี 
  3. ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1-10 
   - ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการเสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

รายละเอียดการอบรม 

  1. การจัดท าบัญชี      3.0 ชั่วโมง 
   - การจัดท าบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน 
   - ฝึกปฏิบัติการจัดท าบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน 
   - การจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ  

  (เน้นการประกอบอาชีพโดยใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่) 
- ฝึกปฏิบัติการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 

  2. การใช้ข้อมูลทางบัญชี      1.0 ชั่วโมง 
   - การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจวางแผนประกอบอาชีพ 



   - เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดต้นทุนการผลิต 
   - การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดรายจ่าย 
     ลดหนี้สิน มีเงินออม โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ตามแนวพระราชด าริฯ มาใช้ในการด ารงชีวิต 
  3. พิธีเปิด-ปิด , ประเมินผลโครงการอบรม    1.0 ชั่วโมง 

วิทยากร 
  1. อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
  2. ข้าราชการของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ระยะเวลาด าเนินการ : ปีงบประมาณ 2560 

พื้นที่ด าเนินการ/สถานที่จัดโครงการ 

  ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด ตามที่ได้รับคัดเลือกเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย พัฒนาการเกษตรตามแผนงาน
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

งบประมาณ  
  ใช้งบประมาณกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม 

  1. รู้และเข้าใจการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ของตนเอง 
  2. รู้และเข้าใจประโยชน์ของการใช้ข้อมูลจากบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพในการท าการเกษตร
และใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพ หรือปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมได้ และน าข้อมูลไปใช้วัดผลส าเร็จของ
การลดต้นทุนการผลิตของตนเองได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  3. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีในการสร้างวินัยทางการเงิน ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ลด
หนี้สิน มีเงินออม ตามแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ในภาคเกษตร 
  4. กระทรวงฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลจากการจดบนทึกบัญชีรับ -จ่ายใน
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกร ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือใน
เรื่องการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  5. เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในอาชีพเกษตรกรรม สามารถถอดบทเรียนองค์ความรู้สู่
การปฏิบัติได้ดี 

การประเมินผล 

  1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบประเมินผลโครงการ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม 
  2. ผลส าเร็จของโครงการ : มีเกษตรกรเป้าหมายได้รับการอบรมสอนแนะ การจัดท าบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และฝึกปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า จ านวน 70,000 คน 
  3. ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ภายหลังสิ้นสุดโครงการ 

 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

  เชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการอบรมสอนแนะการจัดท าบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพ จ านวน 70,000 คน 
  เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 12 ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมสอนแนะ สามารถจัดท าบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ที่ปรึกษาโครงการ  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
    รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ผู้อ านวยการโครงการ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1 – 10 
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