
สรุปผลการสอน ตามแผนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ด้วยวิธีการ Coaching 
หลักสูตร  “การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ” 

สถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรสาคร 
 

สรุปสาระสำคัญ 
 สถาน ีพ ัฒนาที ่ด ินสม ุทรสาคร สำน ักงานพ ัฒนาที ่ด ินเขต 10 โดย จำนงค ์   อ ิ ่นแก้ว          
ผู ้อำนวยการสถานีพัฒนาที ่ด ินสมุทรสาคร เป็นว ิทยากรจัดการฝึกอบรม ด้วยว ิธ ีการ Coaching       
หลักสูตร “การจัดระบบอนุร ักษ์ดินและน้ำ” ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีนักวิชาการเกษตร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรสาครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อจัดทำแบบแนะนำของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำสำหรับนำไปใช้ในการจัดทำระบบ             

อนุรักษ์ดินและน้ำ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นท่ีและสถานการณ์ปัจจุบัน 
2. เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานในการวางระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
3. เพื่อจัดทำแนวทางการออกแบบโครงการภายใต้กรอบวงเงินของงบประมาณโครงการด้านการ 

จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 

หลักการที่สำคัญ 
1. กำหนดแบบแนะนำท่ีสามารถนำไปใช้ในพื้นท่ีต่างๆ ตามความเหมาะสมของผู้ออกแบบ โดยท่ี 

แบบแนะนำจะมีรูปแบบทรงเรขาคณิต ขนาดรูปร่างที่ปรับเปลี่ยนได้ สามารถคำนวณปริมาณงานได้
โดยสะดวก 

2. แบบแนะนำในคู่มือสามารถปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมได้ หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและอยู่ใน 
ขอบเขตท่ีจัดทำได้ ในเงื่อนไขด้านเทคนิคและกฎหมาย 

3. หากต้องการใช้มาตรการอื่นท่ีไม่มีในแบบแนะนำสามารถเพิ่มเข้าไปในโครงการได้โดย 
ผู้ออกแบบเองหรือปรึกษา สวพ. เป็นการเฉพาะท่ี 

4. มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำวิธีกล มีหลากหลายรูปแบบ ท้ังด้านการระบายน้ำ การชลประทาน  
การปรับสภาพพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ สามารถนำมาใช้ในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้ ตามความ
เหมาะสมของผู้ออกแบบ 

5. การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในโครงการจะมุ่งประเด็นไปท่ีการใช้วิธีกล หากต้องการใช้ 
วิธีพืชเข้าร่วมสามารถ จัดทำโครงการคู่ขนานในพื้นท่ีเดียวกันได้ 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
1. วางแผนกำหนดพื้นที่ดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  

สพข./สพด. และสวพ. วิเคราะห์ข้อมูลและสภาพพื้นท่ีท่ีมีปัญหาด้านการชะล้างพังทลาย 
ของดิน จัดทำแผนงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ กำหนดกรอบของโครงการ เพื่อให้ทราบ
เป้าหมายของพื้นท่ี จำนวนพื้นท่ีและกำหนดกรอบงบประมาณไว้เบ้ืองต้น  

2. สำรวจออกแบบหน้างานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  
สพข./สพด. สำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ 

สภาพพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน โดยมีส่วนร่วมจากเกษตรกรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี ให้รับทราบถึงแผนการดำเนินงานและผลกระทบด้านต่าง ๆ  

3. รายงานความก้าวหน้าแผนการสำรวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  
สพข. รายงานความก้าวหน้าข้อมูลท้ังหมดในพื้นท่ีให้ กผง. ทราบ และออกแบบก่อสร้าง      

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ กำหนดวิธีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของโครงการ  

4. ส่งแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  
สพข. โดยคณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบก่อสร้างและงบประมาณงานจัดระบบอนุรักษ์ดิน 

และน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตโดย สวพ. และกวจ. ร่วมให้คำแนะนำสนับสนุนข้อมูล เชิงวิชาการด้าน
การอนุรักษ์ดิน  และน้ำซึ่งจะต้องพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบ
ก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การคิดประมาณราคางานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และส่งเอกสารแบบก่อสร้างฯ. 
ให้ กผง. เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการช้ีแจงงบประมาณต่อไป  

5. วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดคำขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำป ี 
กผง. วิเคราะห์  และสรุปภาพรวมกรอบเป้าหมายและวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างงาน 

จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามแบบที่สำรวจล่วงหน้าไว้ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง ค่าสำรวจ ออกแบบ
ล่วงหน้า (ปีงบประมาณถัดไป) เพื่อจัดทำคำขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอพิจารณาผ่านไปยัง
สำนักงบประมาณ  

6. ปรับปรุงข้อมูลและจัดทำรายละเอียดคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
กผง. จัดทำรายละเอียดข้อมูลแผนงานงบประมาณตามกรอบท่ีสำนักงบประมาณ พิจารณา  

เพื่อเป็นเอกสารประกอบการช้ีแจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 
 
 
 
 
 
 



7. จัดสรรแผนงานงบประมาณโครงการ  
กผง. เสนอกรมฯ อนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดสรรงบประมาณแต่ละ 

โครงการแจ้ง สพข./สพด. ทราบจำนวนพื้นที่เป้าหมายก่อสร้าง (ไร่) และ งบประมาณ (บาท) ระบุเป็น
รายการค่าก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำของจังหวัดนั้น ๆ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีเพื่อก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้เป็นไปตามแบบ หรือกรณีท่ีกรมพัฒนาท่ีดินถูกปรับ
ลดงบประมาณ เพื่อ สพข./สพด. ปรับแบบก่อสร้างให้เป็นไปตาม จำนวนเป้าหมายและงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร  

8. ส่งแบบก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  
สพข./สพด. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแบบก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับแบบ 

ก่อสร้างให้เป็นไปตามจำนวนเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และส่งแบบให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรูปแบบก่อสร้างและงบประมาณงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
พิจารณาตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอีกครั้ง  

9. เสนอกรมฯ อนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  
สพข. รายงานผลการตรวจสอบตามแบบ กผง.01 ให้กรมฯ ทราบ โดย กผง. จะตรวจสอบ 

ข้อมูลตามแบบ กผง.01 ให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณที่จัดสรร จากนั้น กค. เสนอกรมฯ อนุมัติ
งบประมาณค่าก่อสร้างฯ เพื่อ สพด. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป 

10. ดำเนินการก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  
สพด. แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมงาน/ตรวจรับงาน เพื่อกำกับและควบคุมการก่อสร้างให้ 

เป็นไปตามแบบท่ีกำหนด ท้ังนี้ สพข. ต้องติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค
และแก้ไขปัญหาหรือหากปัญหาเกินกว่าอำนาจหน้าที่ เห็นควรแจ้งเรื่องให้ กรมฯ พิจารณาและอนุมัติ/ส่ัง
การให้ดำเนินการต่อไป  

11. รายงานผลการดำเนินงาน  
สพข./สพด. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานทุกเดือนตามแบบ สงป.301 เพื่อ 

รายงานผลการดำเนินงานเสนอกระทรวงฯ ผ่านไปยังสำนักงบประมาณ  

12. รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการ  
กผง. สรุปรวมผลการดำเนินงานโครงการเมื่อส้ินปีงบประมาณ เพื่อสรุปรวมเป็นผลการ 

ดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและเพื่อใช้เป็นแผนในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการต่อไป 
 
 
 
 

 



ภาพประกอบ : อบรมเนื้อหาความรู้ความเข้าใจ 
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รายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตร  
“การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ” 

ในวันพุธท่ี  22  กุมภาพันธ์  2566 
ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรสาคร 

 
1. นายจำนงค์    อิ่นแก้ว  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรสาคร 
2. นางขันทอง    ศรีวารีรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
3. นายชาญณรงค์  ศศิธร  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติปฏิบัติการ 
4. นางสาวเพชรดา  ปิ่นวิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติปฏิบัติการ 
5. นางสาวสาวิตรี    แก้วหะณุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
6. นางศิราณี สีฉิม  ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางสาวรัชณีย์ ตันอุ๋ย  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
8. นางสาวมัณฑนา  บุญเจือ  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


