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การปกครองที่ดิน 
กองส่งก าลังบ ารุง ฐานทัพเรือสัตหีบ 
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สารบัญ 

เรื่อง  หน้า 
วัตถุประสงค์ ๑ 
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ ๑ 
ค าจ ากัดความ ๒ 
ก าหนดขอบเขตและความรับผิดชอบ ๒ 
ขั้นตอนภายในกระบวนการและเส้นทางการเลื่อนไหลของงาน (Work Flow) ๒ 
การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการ ๓ 
เอกสารอ้างอิง ๓ 
ความต้องการข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ๓ 

ขั้นตอนภายในกระบวนการและเส้นทางการเลื่อนไหลของงาน (Work Flow)  
๑.๑ การท ารายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดินทุกวงรอบ ๓ เดือน ๔ 
๑.๒ การขอปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างบนที่ดินในเขตปลอดภัยทางทหาร  
       ๑.๒.๑ กรณีประชาชน /เอกชน   ๒๕ 
       ๑.๒.๒ กรณีหน่วยราชการ (การขออนุมัติแบบ ต าบลที่งานก่อสร้าง) ๕๑ 
๑.๓ การขออนุมัติรื้อถอน ๗๑ 
๑.๔ การด าเนินการกรณีมีการบุกรุกท่ีดิน ๑๑๓ 
๑.๕ การตรวจสอบสิทธิการเช่าที่ดินที่ราชพัสดุ (บ้านเอื้ออาทร กม.๖) ๑๑๙ 
๑.๖ การส่งคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ กรมธนารักษ์  ๑๔๗ 
๑.๗ การอนุญาตให้ประชาชนจับจองท่ีดินในเขตทรงสงวน    ๑๕๑ 
      หลักฐานการท า KM ของคณะท างานฯ ๑๖๖ 

 
 
            
                   
            
            
 
                                                                   



การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   กองส่งก าลังบ ารุง ฐท.สส. หมายเลข/รหัส..................... 
ชื่อระบบงาน  การปกครองที่ดิน 
ล าดับ......... 

หน่วย/ผู้รับผิดชอบ แผนกการฐานทัพและ
อสังหาริมทรัพย์ 

ชื่อกระบวนการ    
ล าดับ......๑.๑ การท ารายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดินทุกวงรอบ ๓ เดือน 
           ๑.๒ การขอปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างบนที่ดินในเขตปลอดภัยทางทหาร  
                  ๑.๒.๑ กรณีประชาชน /เอกชน  ๑.๒.๒ กรณีหน่วยราชการ (การขออนุมัติแบบ ต าบลที่งานก่อสร้าง) 
           ๑.๓ การขออนุมัติรื้อถอน 
           ๑.๔ การด าเนินการกรณีมีการบุกรุกท่ีดิน 
           ๑.๕ การตรวจสอบสทิธิการเช่าที่ดินที่ราชพัสดุ (บ้านเอื้ออาทร กม.๖)                                                        
           ๑.๖ การส่งคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ กรมธนารักษ์  
           ๑.๗ การอนุญาตให้ประชาชนจับจองท่ีดินในเขตทรงสงวน    

หน่วย/ผู้รับผิดชอบ แผนกการฐานทัพและ
อสังหาริมทรัพย์ 

๑. วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในการปกครอง ดูแลรักษาที่ราชพัสดุ ที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้กองทัพเรือเข้าปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ ในส่วนที่
กองทัพเรือมอบให้ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยปกครองที่ดิน 

     ๒. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
       ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน และสายงานการบังคับบัญชาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินของ ฐท.สส. และ ทร. 
       กระบวนการปกครองที่ดิน  เริ่มจากท่ีหน่วยปกครองที่ดิน ส ารวจและด าเนินการให้ได้มาซึ่งเอกสารสิทธิที่ดินที่อยู่ในความปกครองทุกแปลง ขอขึ้นทะเบียน  
ท าหลักฐานทะเบียนประวัติที่ดิน พร้อมแผนที่แสดงขอบเขต ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกองอสังหาริมทรัพย์ ฐท.สส. และการด าเนินการต่างๆเก่ียวกับท่ีดิน    
อันได้แก่การใช้ประโยชน์  การรายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดิน  การขอปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างบนที่ดิน  การขออนุมัติรื้อถอน การด าเนินการกรณีมีการ
บุกรุกที่ดิน  การก ากับดูแลการให้ประชาชนเช่าใช้ที่ราชพัสดุ/ที่ดินในเขตทรงสงวน  ไปจนถึงการส่งคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ กรมธนารักษ ์    
        คู่มือเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กบ.ฐท.สส. เท่านั้น ซ่ึงการด าเนินการเก่ียวกับการปกครองที่ดินในส่วนของ กบ.ฐท.สส.  
ประกอบด้วยกระบวนการดังนี้ คือ 

- การรายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดิน ตามวงรอบ ๓ เดือน 
- การขอปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างบนที่ดิน ในเขตปลอดภัยทางทหาร  (กรณีประชาชน/เอกชน  กรณีหน่วยราชการ ) 
- การขออนุมัติรื้อถอน 
- การด าเนินการกรณีมีการบุกรุกท่ีดิน 
- การตรวจสอบสิทธิการเช่าที่ดินที่ราชพัสดุ (บ้านเอ้ืออาทร กม.๖)                                                        
- การส่งคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ กรมธนารักษ์    และการอนุญาตให้ประชาชนจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน    1 



           ๓. ค าจ ากัดความ 
       “ที่ดนิกองทัพเรือปกครอง”  หมายความว่า ที่ราชพัสดุที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้กองทัพเรือเข้าปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ 
       “ที่ดินกองทัพเรือใช้ประโยชน์” หมายความว่า ที่ดินที่กองทัพเรือได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์โดยการให้ใช้หรือให้เช่า 
       “หน่วยปกครองที่ดิน”  หมายความว่า หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือหรือหน่วยรองของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการปกครองดูแล
รักษาที่ดินในนามกองทัพเรือ 
       “หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน”หมายความว่า หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือหรือหน่วยรองที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์โดยมิได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยปกครอง
ที่ดิน 
๔. ก าหนดขอบเขตและความรับผิดชอบ 
กระบวนการปกครองที่ดินนี้ เป็นกระบวนการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติทีใ่ช้เฉพาะที่ดินที่ ฐานทัพเรือสัตหีบเป็นหน่วยปกครองที่ดิน ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัด 
ชลบุรี ระยอง  จันทบุรี และตราดเท่านั้น  
ค าอธิบาย รายละเอียดการปฏิบัติ เน้นเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนของ กบ.ฐท.สส. ( แผนกการฐานทัพและอสังหาริมทรัพย์) 
๕. ขั้นตอนภายในกระบวนการและเส้นทางการเลื่อนไหลของงาน (Work Flow) 
                                                                 กระบวนการปกครองท่ีดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ส าหรับรายละเอียดกระบวนการที่ กบ.ฐท.สส.ปฏิบัติ  มีรายละเอียด                               ตาม Work Flow  

ทร.ไดร้ับที่ดิน/เอกสารสิทธ์ิ 

การขึ้นทะเบียน /ท าหลักฐานประวัติที่ดิน/แผนท่ีแสดงขอบเขต 

ทร.แบ่งมอบพ้ืนท่ีรับผิดชอบให้หนว่ยปกครองที่ดิน / หน่วยใช้ประโยชน ์

การขออนุญาตปลูกสร้างฯ การขออนุญาตรื้อถอน การด าเนินการกรณีมีการบุกรุก
ที่ดิน 

การตรวจสอบสิทธิการเช่าที่ดินท่ีราชพัสด ุ

การรายงานผลการตรวจตราดูแลท่ีดิน 

การส่งคืนท่ีดินให้กรมธนารักษ ์

เสนอ ทร. 

การอนุญาตใหร้าษฎรจับจองที่ดินเขตทรงสงวน 

2 



๖. การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการ 
ให้มีการประชุมทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการ ระหว่าง แผนกที่ดิน กอท.ฐท.สส. และ กบ.ฐท.สส. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และประเมินผลการ
ท างานโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ในระหว่างการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการ 
๗. เอกสารอ้างอิง 
ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑ 
ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก าหนดหน้าที่และการปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน พ.ศ.๒๕๒๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการปกครองและวิธีจัดการอาคาร สิ่งก่อสร้างและบริเวณ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ค าสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ ๗/๒๕๓๖ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน ทร. 
ระเบียบ กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าด้วยการจัดหา และปกครองดูแลรักษาท่ีดินในราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ 
ข้อบังคับทหารที่  ๑๒/๑๒๘๔๐  วา่ด้วยการปกครองและวิธีการจัดการอสังหาริมทรัพย์ในราชการทหาร 
พ.ร.บ.ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ.๒๔๗๘ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาและจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕ 
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค๐๔๐๖/๒๘๑๒๘ เรื่อง ข้อตกลงกรณีกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๙) เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ.๒๕๑๔ 
พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
ค าสั่ง ฐท.สส.ที่ ๔๓/๕๓ ลง ๒๒ พ.ย.๕๓ เรื่อง การมอบอ านาจและท าการแทนในนาม ผบ.ฐท.สส. 
หนังสือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ชลบุรีที่ กค ๐๓๐๗.๑๐/๑๐๔๘ ลง ๒๙ มิ.ย.๕๓ เรื่อง การเปลี่ยนตัวผู้เช่าที่ราชพัสดุโครงการบ้านเอ้ืออาทรส าหรับข้าราชการและ 
ลูกจ้างกองทัพเรือ 
๘. ความต้องการข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

- ระบบสารสนเทศที่สามารถสืบค้นรายละเอียดทะเบียน หลกัฐานประวัติ แผนที่แสดงต าบลที่และขอบเขตที่ดิน 
- คอมพิวเตอร์ส าหรับจัดท าเอกสารรายงานและจัดเก็บข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
- ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกฎหมายต่างๆเก่ียวกับท่ีดิน (ตามเอกสารอ้างอิง) 
- ความรู้เกี่ยวกับสายการบังคับบัญชา และสายการเสนอหนังสือใน ฐท.สส. และ ทร. 

 

 

 

 

 

๒๔๘๐ 
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ระเบียบ%20ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง%202551.pdf
ระเบียบ%20ทร.%20ว่าด้วย%20การกำหนดหน้าที่%20และการปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน%20พ.ศ.๒๕๒๗%20(แก้ไขโดยฉบับที่%20๒%20พ.ศ.๒๕๔๗).pdf
ระเบียบ%20ทร.การปกครองและจัดอาคาร.pdf
คำสั่ง%20ทร.ที่%20๗๓๖%20เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินกองทัพเรือ.pdf
พรบ.ว่าด้ายเขตปลอดภัยในราชการทหาร%20พ.ศ.2478.pdf
พรบ.ที่ราชพัสดุ%20พ.ศ.2518.pdf
กฎกระทรวง%20ว่าด้วย%20หลักเกณฑ์%20และวิธีการปกครอง%20ดูแล%20บำรุงรักษา%20ใช้%20และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ%20พ.ศ.2545.pdf
กฎกระทรวง%20ว่าด้วย%20หลักเกณฑ์%20และวิธีการปกครอง%20ดูแล%20บำรุงรักษา%20ใช้%20และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ%20พ.ศ.2545.pdf
หนังสือ%20กค.๐๔๐๖%20%20๒๘๖๒๘%20ข้อตกลงกรณีกฎกระทรวง%20(พ.ศ.๒๕๑๙)เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ.pdf
พรบ.เวนคืนอสังหาริทรัพย์ในท้องที่%20อ.สัตหีบฯ%20๒๕๑๔.pdf
หนังสือ%20กค.๐๓๐๗.๑๐%20๑๐๔๘%20เรื่องการเปลี่ยนตัวผู้เช่าที่ราชพัสดุฯ.pdf


      ขั้นตอนภายในกระบวนการและเส้นทางการเลื่อนไหลของงาน (Work Flow) 
๑.๑ ชื่อกระบวนการ     การรายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดิน ตามวงรอบ ๓ เดือน                                                            หมายเลข/รหัส........... 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ  มีการรายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดินส่งถึง กบ.ทร.ตามวงรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายในวันที่ ๕ ของเดือน ม.ค.  เม.ย.  ก.ค.  และต.ค.)  
                                        มีการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ตามระเบียบ ทร.ฯ เมื่อหน่วยใช้ประโยชน์ตรวจพบมีการบุกรุกที่ดิน  (ใช้เวลารวม ๗๑ วัน )  

 

ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. 
 
 

  
 
 
 
 
 

ต้นเดือน
ธ.ค. 
มี.ค. 
มิ.ย. 
ก.ย. 

เดิม หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดินจัดท ารายงานผลการ
ตรวจตราดูแลที่ดินทุกวงรอบ ๓ เดือน (ต.ค. – 
ธ.ค. /ม.ค.-มี.ค./เม.ย.-มิ.ย./ก.ค.-ก.ย.) โดยแนบ 
แบบรายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดินแยกตาม
หลักฐานเอกสารสิทธิในที่ดินที่หน่วยรับผิดชอบ 
เอกสารสิทธิละ ๑ แผ่น ส่งให้ ฐท.สส. 
ปรับปรุงใหม่  ในช่วงต้นเดือน ธ.ค.  มี.ค.  มิ.ย.  
และ ก.ย. กบ.ฐท.สส. ท าข่าวราชนาวีแจ้งเตือน
หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ด าเนินการตรวจตรา
ที่ดินและจัดท ารายงานส่งให้ ฐท.สส.ภายใน วันที่ 
๑๕ ของเดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย.และก.ย.ตามล าดับ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหน่วยใช้ประโยชน์ที่ดินบางหน่วย
ไม่จัดท ารายงานฯส่งตามก าหนดเวลา 

หน่วยใช้ประโยชน์
ที่ดินที่ ฐท.สส.เป็น
หน่วยปกครอง
ที่ดิน 

-บัญชีรายชื่อหน่วยใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ ฐท.สส. 
เป็นหน่วยปกครองที่ดิน 
(ผนวก ๑.๑.๑) 
-ตัวอย่างรายงานผลการ
ตรวจตราดูแลที่ดิน และ
แบบฟอร์มรายงานผลการ
ตรวจตราดูแลที่ดิน(ผนวก
๑.๑.๒) 
- ตัวอย่างโทรเลขแจ้งเตือน
หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน
(ผนวก ๑.๑.๓) 

๒. 
 
 

 ๗ วัน เอกสารจะถูกส่งให้แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. 
ด าเนินการทางธุรการ แล้วส่งต่อให้ธุรการประจ า
กอง กบ.ฐท.สส. ด าเนินการทางธุรการต่อ ก่อนส่ง
ให้แผนกการฐานทัพฯ 

กพ.ฐท.สส. /
กบ.ฐท.สส. 

 

๓. 
 
 

 ๑วัน -แผนกการฐานทัพฯ แทงท้ายบันทึกส่งเรื่องให้ 
กอท.ฐท.สส. รวบรวม เพื่อเสนอรายงานถึง 
กบ.ทร.ต่อไป 
 
 
 
 
 

แผนกการฐานทัพฯ ตัวอย่างการแทงท้ายบันทึก 
(ผนวก ๑.๑.๔) 

เร่ิม 

การด าเนินการทางธุรการ 

แผนกการฐานทัพ แทงท้ายบันทึก     
ส่งให้ กอท.ฐท.สส. 

กบ.ฐท.สส.ท าขา่วราชนาวี

แจ้งเดือนหน่วยใช้

ประโยชน์ให้ตราตราทีด่ิน 
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ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๔. 
 

ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
 

อนุมัติ 

๗ วัน -เสนอเรื่องผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. /            
ผอ.กบ.ฐท.สส. /รอง เสธ.ฐท.สส. (๒) 
-รอง เสธ.ฐท.สส. (๒) ลงนามแล้ว เจ้าหน้าที่ส่ง
เรื่องกลับให้ ธุรการกอง กบ.ฐท.สส. 
 

กบ.ฐท.สส. /
ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ค าสั่ง ฐท.สส.ที่ ๔๓/๕๓ ลง 
๒๒ พ.ย.๕๓ เรื่อง การมอบ
อ านาจและท าการแทนใน
นาม ผบ.ฐท.สส.ข้อ ๓.๓ 
ล าดับ ๒ 

๕. 
 

 
 

๑ วัน 
 
 
 

ธุรการกอง กบ.ฐท.สส. ด าเนนิการทางธุรการ แล้ว
รอเจ้าหน้าที่จาก กอท.ฐท.สส. มาเซ็นรับเอกสารที่ 
กบ.ฐท.สส. 

กบ.ฐท.สส.  

๖.  
 
 

๒ วัน แผนกธุรการ กอท.ฐท.สส. ด าเนินการทางธุรการ 
เสนอให้ ผอ.กอท.ฐท.สส. ลงนามสั่งการให้แผนก
ที่ดิน กอท.ฐท.สส.ด าเนินการ 

  

๗. 
 
 

 
 
 
 

๓๐ วัน - จนท.ธุรการแผนกที่ดิน กอท.ฐท.สส. จะรวบรวม
รายงานจากหน่วยใช้ประโยชน์ต่างๆ ทั้งนี้ หน่วย
มักไม่ส่งรายงานตามเวลา จ าเป็นต้องโทรติดตาม 
ปัญหา  ตามงานยาก หน่วยมักแจ้งว่าไม่มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานนี้โดยตรง เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ 
เมื่อเอกสารรายงานครบทุกหน่วย จนท.ธุรการฯ 
จัดส่งเอกสารให้ หน.แผนกที่ดิน กอท.ฐท.สส. 

กอท.ฐท.สส. -บัญชีรายชื่อหน่วยใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ ฐท.สส. 
เป็นหน่วยปกครองที่ดิน 
-  

๘  ๗วัน -หน.แผนกที่ดิน กอท.ฐท.สส. ตรวจสอบและ
จัดท าสารสนเทศสรุปรายละเอียดการบุกรุดที่ดิน 
ทร. พร้อมข้อพิจารณาเสนอ ฐท.สส. เพื่อให้ส่ง
รายงาน เสนอ กบ.ทร.ต่อไป 

- เสนอข้อพิจารณาให้ ผอ.กอท.ฐท.สส. ลงนาม 
ส่งกลับมาที่ ฐท.สส. 
 

แผนกที่ดิน 
กอท.ฐท.สส. 

ตัวอย่างบันทึกข้อพิจารณา
จาก กอท.ฐท.สส.และ 
รายละเอียดการบุกรุกที่ดิน 
ทร.ภาคตะวันออก (ผนวก 
๑.๑.๕) 
 

เสนอเรื่องให้
ผู้บังคับบัญชาลงนาม

ด าเนินการทางธุรการแล้วส่งเรื่องให้ 
กอท.ฐท.สส. 

กอท.ฐท.สส.ด าเนินการทางธุรการ 

ธุรการแผนกที่ดิน กอท.ฐท.สส. รวบรวม
รายงานฯ ให้ครบทุกหน่วย 

หน.แผนกที่ดิน กอท.ฐท.สส. จัดท า
ข้อพิจารณา 
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ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๙  
 
 

๗วัน เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. และ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ กบ.ฐท.สส. ด าเนินการทาง
ธุรการ 

แผนกธุรการ 
กพ.ฐท.สส. / 
กบ.ฐท.สส. 

 

๑๐  
 
 
 
 

๑ วัน เดิม แผนกการฐานทัพฯ จัดท าข้อพิจารณาสรุป
เรื่องและบันทึกเสนอรายงานถึง กบ.ทร.  
ปรับปรุงใหม่ แผนกการฐานทัพฯ ตรวจสอบว่ามี
พ้ืนที่ใดที่พบมีการบุกรุก แต่หน่วยยังไม่มีการแจ้ง
ความด าเนินคดีกับผู้บุกรุก ให้ท าข่าวราชนาวีแจ้ง
ให้หน่วยด าเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความ
ด าเนินคดีกับผู้บุกรุก 

แผนกการฐานทัพ 
กบ.ฐท.สส. 

ตัวอย่างบันทึกรายงานผล
การตรวจตราดูแลที่ดินของ 
กบ.ฐท.สส. และร่างบันทึก
เสนอ กบ.ทร. (ผนวก 
๑.๑.๖) 

๑๑ ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 

 
                                      อนุมัต ิ

 
๕วัน 

 
 
 
 
 

-เสนอเรื่องผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. /            
ผอ.กบ.ฐท.สส. /รอง เสธ.ฐท.สส. (๒) 
เสธ.ฐท.สส. / รอง ผบ.ฐท.สส.(๑)  
-รอง ผบ.ฐท.สส.(๑) ลงนามแล้ว เจ้าหน้าที่ส่งเรื่อง
กลับให้ ธุรการกอง กบ.ฐท.สส. 

กบ.ฐท.สส. /
ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ค าสั่ง ฐท.สส.ที่ ๔๓/๕๓ ลง 
๒๒ พ.ย.๕๓ เรื่อง การมอบ
อ านาจและท าการแทนใน
นาม ผบ.ฐท.สส.ข้อ ๓.๑ 
ล าดับ ๑๗ 

๑๒  
 

๓ วัน ธุรการ กบ.ฐท.สส. ด าเนินการทางธุรการ แล้วส่ง
เรื่องให้แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส.  

กบ.ฐท.สส./ 
กพ.ฐท.สส.  

 

๑๓  
 

 

 เอกสารถูกจัดส่งไปให้ กบ.ทร. แผนกธุรการ 
กพ.ฐท.สส. ส่งคืนส าเนาให้ แผนกการฐานทัพฯ
และ กอท.ฐท.สส. เก็บเป็นหลักฐาน 

กบ.ฐท.สส./ 
กพ.ฐท.สส. /
กอท.ฐท.สส. 

 

 

จัดท าเมื่อ     ก.พ.๕๙  โดย น.ต.ริสมัย  ลาสา   ร.อ.สมนกึ  หอมประยูร  (นายทหารที่ดิน พ้ืนที่ จว.ชลบุรี กอท.ฐท.สส.)   พ.จ.อ.อนาวรณ์  รุ่งวงษ์   
                                                                                                                                                                        น.อ.หญิง วรินญา  รุ่งกลับ  KM Facilitator 
ปรับปรุงครั้งที่.............เมื่อ........................................................................................... .............................................................................................................................  
                                                                                                                                              
 

ด าเนินการทางธุรการ 

แผนกการฐานทัพฯ รับเรื่อง/จัดท า
ข้อพิจารณาเสนอรายงานถึง กบ.ทร. 

เสนอเรื่องให้
ผู้บังคับบัญชาลงนาม 
(รอง ผบ.ฐท.สส.(๑) 

ด าเนินการทางธุรการ 

จบ 

กรณีพบมีการบกุรุกท่ีดิน ให้ท าขา่วราชนาวี

แจ้งหน่วยผู้ ใช้ประโยชน์ให้ด าเนินการ 
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      ขั้นตอนภายในกระบวนการและเส้นทางการเลื่อนไหลของงาน (Work Flow) 
๑.๒ ชื่อกระบวนการ     การขอปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างบนที่ดิน ในเขตปลอดภัยทางทหาร                                                    หมายเลข/รหัส........... 
                             ๑.๒.๑ กรณีประชาชน /เอกชนขออนุญาตปลูกสร้าง 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ   กบ.ฐท.สส. จัดท าเอกสารขออนุญาตปลูกสร้าง เสนอ ทร. ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถส่งให้ ทร.ได้ภายใน ๓๕  วัน 
                                         ประชาชนที่ขอรับใบอนุญาตปลูกสร้างฯ ได้รับส าเนาเอกสารเพ่ือไปด าเนินการขออนุญาตปลูกสร้างกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน ๔๙ วัน  
                                         และได้รับเอกสารใบอนุญาตตัวจริงภายใน ๑๒๐ วัน 
                                         การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ในเขตปลอดภัยทางทหาร ได้รับการตรวจสอบก่อน และไม่มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ผิดไปจากที่  
                                         พรบ.ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ.๒๔๗๘ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 
ล าดับ 

 
ขั้นตอนของกระบวนการ 

 
เวลา 

 
ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 

หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. 
 
 

  ประชาชน /เอกชน ที่ต้องการขอปลูกสร้าง ยื่นค า
ร้องขอปลูกสร้าง ที่แผนกที่ดิน (ส่วนแยก) 
กอท.ฐท.สส. ที่บริเวณหนองตะเคียน 

กอท.ฐท.สส.   

๒. 
 
 

 
 
 
 

๑๕ วัน เจ้าหน้าที่ กอท.ฐท.สส.จะรวบรวมเป็นชุดๆละ 
๒๐ ราย (ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กบ.ทร.
และ ฐท.สส.) แล้วเสนอ ฐท.สส. (ผ่าน กบ.ฐท.
สส.) 

กอท.ฐท.สส. ตัวอย่างเอกสารรายงานจาก 
กอท.ฐท.สส. (ผนวก 
๑.๒.๑.๑) 

๓. 
 
 

 ๓ วัน แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. รับเรื่อง ด าเนินการทาง
ธุรการแล้วส่งให้ กบ.ฐท.สส.  
กบ.ฐท.สส.ด าเนินการทางธุรการแล้วส่งให้แผนก
การฐานทัพฯ 

แผนกธุรการ 
กพ.ฐท.สส./
กบ.ฐท.สส. 

 

๔. 
 

 
 
 
 

๓ วัน แผนกการฐานทัพฯ ตรวจสอบความถูกต้องว่ามี
การขอปลูกสร้างที่ขัดต่อ พรบ.ว่าด้วยเขต
ปลอดภัยฯ หรือไม่ แล้วจัดท าข้อพิจารณาฝ่าย
อ านวยการ เพื่อเสนอรายงานการขออนุญาตปลูก
สร้าง ให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาลงนามเสนอ ทร.
(ผ่าน กบ.ทร.) 

แผนกการฐานทัพ 
กบ.ฐท.สส. 

ตัวอย่างเอกสารข้อพิจารณา
ของ กบ.ฐท.สส. (๑.๒.๑.๒) 
พรบ.ว่าด้วยเขตปลอดภัยใน
ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๗๘ 
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด 

เร่ิม 

กอท.ฐท.สส.รวบรวม/ จัดส่งเอกสารรายงาน 
ให้ ฐท.สส. 

การด าเนินการทางธุรการ 

แผนกการฐานทัพฯ จดัท าข้อพิจารณา  
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ล าดับ 

 
ขั้นตอนของกระบวนการ 

 
เวลา 

 
ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 

หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๕. 
 

   ไม่อนุมัติ 
 
 
 
             อนุมัต ิ

๗วัน เสนอเรื่อง ผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส.  / ผอ.
กบ.ฐท.สส. /รอง เสธ.ฐท.สส. (๒) / เสธ.ฐท.สส. / 
รอง ผบ.ฐท.สส. (๑) ลงนามแล้ว ส่งเรื่องกลับ 
กบ.ฐท.สส. 

กบ.ฐท.สส./
ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ค าสั่ง ฐท.สส.ที่ ๔๓/๕๓ ลง 
๒๒ พ.ย.๕๓ เรื่อง การมอบ
อ านาจและท าการแทนใน
นาม ผบ.ฐท.สส.ข้อ ๓.๑ 
ล าดับ ๙ 

๖.  
 

๓ วัน กบ.ฐท.สส.ส่งเรื่องให้แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส.เพ่ือ
ส่งเรื่องให้ กบ.ทร. 

กบ.ฐท.สส. /แผนก
ธุรการ กพ.ฐท.สส. 

 

๗   ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
       อนุมัต ิ

 
๖๐ วัน 

 
 
 
 

 

กบ.ทร. รวบรวมข้อมูล เพ่ือ เสนอ ทร.(ผ่าน 
สธน.ทร.) เพ่ือจัดท าใบอนุญาต แล้วเสนอให้
ส านักงาน ผบ.ทร. เสนอให้ ผบ.ทร.พิจารณา     
ลงนาม  

กบ.ทร./สธน.ทร./
ส านักงาน ผบ.ทร. 

 

๘  
 
 
 

๕วัน แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส.ส่งส าเนาเรื่องท่ีเสนอ ทร.
คืนให้ กบ.ฐท.สส. และส าเนาส่งให้ กอท.ฐท.สส. 
กอท.ฐท.สส. จัดส่งเอกสารให้ แผนกที่ดิน (ส่วน
แยก) 

แผนกธุรการ 
กพ.ฐท.สส./
กบ.ฐท.สส./
กอท.ฐท.สส. 

 

๙  
 
 
 

๗ วัน ** ประชาชน /เอกชน ที่ยื่นขอปลูกสร้างได้รับ
ส าเนาหนังสือเสนอ ทร.ขออนุญาตปลูกสร้างที่
สามารถน าไปขออนุญาตปลูกสร้างต่อหน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่นได้ 

กอท.ฐท.สส.  

๑๐  
 
 

  สบ.ทร.  

๑๑  
 
 

๗ วัน แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส.รับเรือ่งส่งให้ กบ.ฐท.สส. 
กบ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้แผนกการฐานทัพฯ 

แผนกธุรการ 
กพ.ฐท.สส./ 
กบ.ฐท.สส. 

ตัวอย่างบันทึกอนุญาตของ 
ทร. และใบอนุญาตจาก ทร. 
(ผนวก ๑.๒.๑.๓) 

เสนอ ผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับชั้น 

การด าเนินการทางธุรการ 

ส่งเรื่องไป ทร.เพื่อ 

พิจารณาออกใบอนุญาต
ปลูกสร้างตัวจริง 

ส่งส าเนาหนังสือออกพร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องคืนให้ กอท.ฐท.สส. 

แผนกที่ดิน (ส่วนแยก) มอบส าเนาเอกสาร  
ขออนุญาตปลูกสร้างให้ผู้ขอปลูกสร้าง 

 ทร.ส่งใบอนุญาตปลูกสร้างตัวจริงให้ ฐท.สส. 

ด าเนินการทางธุรการ 
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ล าดับ 

 
ขั้นตอนของกระบวนการ 

 
เวลา 

 
ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 

หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑๒  
 

 
 

๓ วัน แผนกการฐานทัพฯ ตรวจสอบจ านวนเอกสาร
ใบอนุญาต ครบถ้วนตามจ านวนผู้ขอ แล้วจัดท า
ข้อพิจารณาสรุปเรื่องเสนอ ผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ทราบและอนุมัติให้จัดส่งเอกสารให้ กอท.ฐท.สส. 

แผนกการฐานทัพฯ ตัวอย่างเอกสารข้อพิจารณา
ของ กบ.ฐท.สส. (ผนวก 
๑.๒.๑.๔) 

๑๓ ไม่อนุมัติ 
 
 
 
                    อนุมัต ิ

๗ วัน เสนอเรื่อง ผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส.  / ผอ.
กบ.ฐท.สส. /รอง เสธ.ฐท.สส. (๒) / เสธ.ฐท.สส. / 
รอง ผบ.ฐท.สส. (๑) ลงนามแล้ว ส่งเรื่องกลับ 
ธุรการ กบ.ฐท.สส. 

กบ.ฐท.สส./
ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ค าสั่ง ฐท.สส.ที่ ๔๓/๕๓ ลง 
๒๒ พ.ย.๕๓ เรื่อง การมอบ
อ านาจและท าการแทนใน
นาม ผบ.ฐท.สส.ข้อ ๓.๑ 
ล าดับ ๙ 

๑๔  
 
 

๗วัน ธุรการ ส่งส าเนาเอกสารให้ กบ.ฐท.สส. เก็บเป็น
หลักฐาน 

กบ.ฐท.สส. /แผนก
การฐานทัพ 

 

๑๕  
 
 
 

๗ วัน  กอท.ฐท.สส.  

๑๖  
 

 

 ผู้ขอปลูกสร้างได้รับเอกสารการอนุญาตให้ปลูก
สร้างเป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

  

 

จัดท าเมื่อ     มี.ค.๕๙   โดย   น.ต.ริสมัย   ลาสา  พ.จ.อ.สญัชัย  คงเปี่ยม (จนท.ที่ดินพ้ืนที่ จ.ระยอง/จันทบุรี แผนกที่ดิน กอท.ฐท.สส.  น.อ.หญิง วรินญา   รุ่งกลับ   KM Facilitator 
ปรับปรุงครั้งที่.............เมื่อ........................................................................................... .............................................................................................................................  

 

 
 
 

แผนกการฐานทัพฯ ท าข้อพิจารณาเรื่องเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

เสนอผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับช้ัน 

ด าเนินการทางธุรการ 

กอท.ฐท.สส. ส่งใบอนุญาตปลูก
สร้าง(ตัวจริง) ให้ผู้ขอปลูกสร้าง 

จบ 
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      ขั้นตอนภายในกระบวนการและเส้นทางการเลื่อนไหลของงาน (Work Flow) 
๑.๒ ชื่อกระบวนการ     การขอปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างบนที่ดิน ในเขตปลอดภัยทางทหาร                                                    หมายเลข/รหัส........... 
                             ๑.๒.๒ กรณีหน่วยงานราชการ ( การขออนุมัติแบบ ต าบลที่ก่อสร้าง) 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ   หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ   
                                         โครงการก่อสร้างใหม่ ที่หน่วยต้องการ มีความพร้อม เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณสามารถด าเนินการก่อสร้างได้ทันที เป็นไปตามระเบียบ ทร.ว่าด้วย 
                                         การก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
ล าดับ 

 
ขั้นตอนของกระบวนการ 

 
เวลา 

 
ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 

หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑ 
 
 

  มี ๒ กรณ ีคือ 
๑.กรณีหน่วยประโยชน์ที่ดิน ต้องการเสนอ
โครงการก่อสร้าง อาคารหรือสิ่งก่อสร้างใหม่ ซึ่ง
ยังไม่มีการอนุมัติให้มีอาคารหรือสิ่งก่อสร้างนั้นใน
พ้ืนที่ /ผังหลักของหน่วยมาก่อน ทั้งนี้ จะต้องให้ 
กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดเจ้าหน้าที่ไป
ตรวจสอบพื้นท่ี และจัดท าแบบ ต าบลที่ และ
ประมาณการก่อน แล้วเสนอเรื่องมายัง ฐท.สส. 
(ผ่าน กบ.ฐท.สส.) 
๒. กรณี ทร.ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณ    
ไว้แล้ว เช่นโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ประปา 
ในพ้ืนทีส่ัตหีบที่มีการก่อสร้างในพ้ืนที่ นขต.ทร.
อ่ืนๆ นอก ฐท.สส. ด้วย แต่งานก่อสร้างนั้น ยัง
ไม่ได้รับอนุมัติหลักการ แบบ ต าบลที่ กรณีนี้
บันทึกการอนุมัติแผน /โครงการจาก ทร. จะถูกส่ง
จาก กบ.ทร.มายัง ฐท.สส. 

หน่วยผู้ใช้
ประโยชน์ / 
กชธ.ฐท.สส./
กบ.ทร. 
 

ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการ
ก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑ 
                                     

๒  
 

๓ วัน แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้ กบ.ฐท.สส. 
แผนกแผน กบ.ฐท.สส. ตรวจสอบรายละเอียด 

แผนกธุรการ 
กพ.ฐท.สส. /
กบ.ฐท.สส. 

 

๓ 
 
 

 
 

 

 แผนกแผนฯ ตรวจสอบรายละเอียดงานว่างานนั้น
เป็นงานกรณีใด มีรายละเอียดแบบ ต าบลที่ และ
ประมาณการครบถ้วนหรือไม่ 

แผนกแผน   

เริ่ม 

กรณี ทร.อนุมัติ
โครงการแล้ว 

ด าเนินการทางธุรการ 

กรณีหน่วยเสนอ
โครงการฯใหม ่
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ล าดับ 

 
ขั้นตอนของกระบวนการ 

 
เวลา 

 
ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 

หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๔  
 
 
 
 

๒ วัน กรณีเป็นโครงการที่หน่วยเสนอมาใหม่ ยังไม่รับ
อนุมัติหลักการ แบบ ต าบลที่ และไม่มีในผังหลัก
ของหน่วย แผนกแผนจะจัดท าข้อพิจารณาเสนอ
ขออนุมัติหลักการ แบบ ต าบลที่งานนั้น พร้อม
เสนอขออนุมัติงบประมาณ หรือขอบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แล้วแต่กรณี  

แผนกแผน ตัวอย่างข้อพิจารณาเสนอ
ขออนุมัติหลักการ แบบ 
ต าบลที่และประมาณการ 
(ผนวก ๑.๒.๒.๑) 

๕  
 
 

๓๐ วัน กรณีเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว มี
งานที่ต้องก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติแบบ ต าบลที่
ก่อสร้าง  แผนกการฐานทัพต้องตรวจสอบว่า งาน
ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอยู่ในพ้ืนที่หน่วยใดบ้าง 
แล้วท าหนังสือประสานส่งแบบ ประมาณการให้
หน่วยนั้นตรวจสอบให้ความเห็นชอบแบบ 
ประมาณการก่อน 
เมื่อหน่วยได้ท าหนังสือตอบกลับให้ความเห็นชอบ
แล้ว แผนกการฐานทัพ จัดท าข้อพิจารณาเสนอขอ
อนุมัติหลักการ แบบ ต าบลที่งานนั้น  

แผนกการฐานทัพ ตัวอย่างหนังสือแจ้งหน่วยให้
ตรวจสอบแบบประมาณการ 
(ผนวก ๑.๒.๒.๒) 
ตัวอย่างหนังสือตอบกลับ
จากหน่วย(ผนวก ๑.๒.๒.๓) 
ตัวอย่างข้อพิจารณาเสนอ 
ทร.(ผนวก ๑.๒.๒.๔) 

๖  
 
 

๕ วัน เสนอเรื่องผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. /  
ผอ.กบ.ฐท.สส. 

กบ.ฐท.สส.  

๗      ไม่อนุมัต ิ                            ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
              อนุมัต ิ

๓ วัน เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
รอง เสธ.ฐท.สส.(๒) / เสธ.ฐท.สส./ 
รอง ผบ.ฐท.สส.(๑) 
จนถึง ผบ.ฐท.สส. พิจารณาลงนามเสนอ ทร. 
แล้วส่งเรื่องกลับให้ กบ.ฐท.สส. 

ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 

๘  
 
 

๓ วัน กบ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. 
เพ่ือส่งเรื่องตัวจริงให้ กบ.ทร. และส าเนาแจกจ่าย
หน่วยเกี่ยวข้อง 

กบ.ฐท.สส. /แผนก
ธุรการ กพ.ฐท.สส. 

 

แผนกแผนฯ จดัท าข้อพิจารณา 

เสนอผู้บังคับบญัชา
ตามล าดบัชัน้ 

การด าเนินการทางธุรการ 

การด าเนินการทางธุรการ 

แผนกแผนส่งเรื่องให้แผนกการฐานทัพ 

แจ้งให้หน่วยผู้ใช้ประโยชน์ตรวจสอบ
แบบ ต าบลที ่

หน่วยใช้ประโยชน์ตอบกลับ 

จัดท าข้อพิจารณา 
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1.2.2.1.pdf
1.2.2.2.pdf
1.2.2.3.pdf
1.2.2.4.pdf


 
ล าดับ 

 
ขั้นตอนของกระบวนการ 

 
เวลา 

 
ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 

หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๙       ไม่อนุมัต ิ                            ไม่อนุมัติ 
 
 
 
          อนุมัติ 

๓๐ วัน ทร. (โดยกองการฐานทัพ กบ.ทร.) พิจารณาอนุมัติ
หลักการ งบประมาณและแบบต าบลที่ 

 ตัวอย่างบันจทึกอนุมัติ
หลักการแบบ ต าบลที่ของ 
ทร.(ผนวก ๑.๒.๒.๕) 

๑๐  ๑๐ วัน เรื่องอนุมัติหลักการแบบ ต าบลที่ส่งกลับมาท่ี  
ฐท.สส. ธุรการ กบ.ฐท.สส.ส่งเรื่องให้แผนกแผน 

แผนกธุรการ 
กพ.ฐท.สส. /
กบ.ฐท.สส. 

 

๑๑  
 
 
 

๓ วัน แผนกแผน /แผนกการฐานทัพ สรุปเรื่องการ
อนุมัติหลักการ แบบ ต าบลที่ เสนอให้
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบถึง ผบ.ฐท.สส. 
(ปรับปรุง) เนื่องจากที่ผ่านมา จร.ทร. มาตรวจ   
มักถามว่า การสร้างอาคารใหม่ได้เสนอขอปรับ       
ผังหลักหรือไม่ ซึ่งหน่วยมักไม่ได้ด าเนินการเสนอ
ขอปรับผังหลัก ดังนั้น กรณีท่ีเป็นการสร้างอาคาร
ใหม่ที่ยังไม่มีในผังหลักของหน่วย ให้แผนกแผน/
หรือแผนกการฐานทัพที่รับเรื่อง ท าบันทึกเสนอ 
ชย.ทร. เพื่อขออนุมัติปรับผังหลักให้หน่วยใช้
ประโยชน์ที่ดินเลย โดยส าเนาเรื่องอนุมัติหลักการ 
แบบ ต าบลที่ของ ทร. ให้ ชย.ทร.ด้วยและส าเนา
เรื่องท้ังหมดให้หน่วยใช้ประโยชน์ทราบ 

แผนกแผน/แผนก
การฐานทัพ 

ตัวอย่างการสรุปเรื่องของ
แผนกแผน และแผนกการ
ฐานทัพ (ผนวก ๑.๒.๒.๖) 

๑๒             ไม่อนุมัติ                                 
 
 
 
 
                   อนุมัต ิ
 

 
๓ วัน 

 
 
 
 

เสนอผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. / ผอ.กบ.ฐท.สส./ 
รอง เสธ.ฐท.สส.(๒) / เสธ.ฐท.สส. /รอง ผบ.ฐท.
สส.(๑) จนถึง ผบ.ฐท.สส. 
ส านักงานผู้บังคับบัญชาส่งเรื่องกลับให้ กบ.ฐท.
สส. 

กบ.ฐท.สส. /
ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 

ทร.พิจารณาอนุมัติ
หลักการ แบบ ต าบลที่ 

ด าเนินการทางธุรการ 

แผนกแผน /แผนกการฐานทัพ 

สรุปเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา 

เสนอผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับชั้น 
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1.2.2.5.pdf
1.2.2.6.pdf


 
ล าดับ 

 
ขั้นตอนของกระบวนการ 

 
เวลา 

 
ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 

หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑๓  
 

๓ วัน กบ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้ แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. 
เพ่ือส่งเรื่องให้หน่วยผู้ใช้ประโยชน์ทราบและส่ง
ส าเนากลับให้ กบ.ฐท.สส. เก็บเป็นหลักฐาน 
 
 

กบ.ฐท.สส. /แผนก
ธุรการ กพ.ฐท.สส. 

 

๑๔  
 
 

 หน่วยต่างๆ สามารถด าเนินการจัดจ้าง / ก่อสร้าง
อาคารสถานที่ตามแบบ ต าบลที่ที่ได้รับอนุมัติได้
ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติงบประมาณ 

หน่วยใช้ประโยชน ์  

 

จัดท าเมื่อ     มี.ค.๕๙ โดย   น.ต.ริสมัย  ลาสา      น.ต.ช านาญ  สมใจ    น.ท.ชชัชัย  ศรียารัตน์     น.อ.หญิง วรินญา   รุ่งกลับ    
                                                                                                                                                      น.อ.หญิง วรินญา   รุง่กลับ   KM Facilitator 

ปรับปรุงครั้งที่.............เมื่อ....................................................................................................................................................... ................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบ 

ด าเนินการทางธุรการ 
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      ขั้นตอนภายในกระบวนการและเส้นทางการเลื่อนไหลของงาน (Work Flow) 
๑.๓ ชื่อกระบวนการ     การขออนุมัติรื้อถอน                                                                                                                             หมายเลข/รหัส........... 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ  อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ที่หน่วยใช้ประโยชน์ไม่ต้องการใช้งานแล้ว ได้รับการรื้อถอน ขึ้นทะเบียน และจ าหน่ายออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ ถูกต้อง ตาม 
                                        ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑  และกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์ 
                                        เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.   หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน/ อาคาร สิ่งก่อสร้าง เสนอ
รายงาน ชย.ทร.โดยตรง หรือเสนอ ฐท.สส. (ผ่าน 
กบ.ฐท.สส.) ขอให้ ตรวจสอบความช ารุดของ
อาคาร /สิ่งก่อสร้าง   

  

๒  
 
 

๑วัน แผนกการฐานทัพฯ แทงเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น (รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. /ผอ.กบ.ฐท.
สส. /รอง เสธ.ฐท.สส.(๒))  สัง่การให้        
กชธ.ฐท.สส. ด าเนินการตรวจสอบความช ารุดของ
อาคาร /สิ่งก่อสร้าง   
เมื่อ รอง เสธ.ฐท.สส.(๒) ลงนามส านักงาน
ผู้บังคับบัญชาจะส่งเรื่องกลับให้ กบ.ฐท.สส. เมื่อ
ด าเนินการทางธุรการเสร็จ จึงส่งเรื่องให้ 
 กชธ.ฐท.สส. 

แผนกการฐานทัพ/
กบ.ฐท.สส. /
ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ค าสั่ง ฐท.สส.ที่ ๔๓/๕๓ ลง 
๒๒ พ.ย.๕๓ เรื่อง การมอบ
อ านาจและท าการแทนใน
นาม ผบ.ฐท.สส.ข้อ ๓.๓
ล าดับ ๒ 

ตัวอย่างบันทึกจากหน่วยที่
ขอตรวจสอบความช ารุดฯ 
และการแทงหนังสือสั่งการ 
(ผนวก ๑.๓.๑) 

๓  
 
 
 

ประมาณ 
๑ เดือน 

เมื่อ กชธ.ฐท.สส. (หรือ ชย.ทร.) ตรวจสอบแล้ว
เห็นว่า อาคาร/สิ่งก่อสร้างมีความช ารุดทรุดโทรม 
ไม่คุ้มค่าในการซ่อมท า จะท าบันทึกเสนอ
ความเห็นมาให้ ฐท.สส. 

กชธ.ฐท.สส. (หรือ 
ชย.ทร.) 

ตัวอย่างรายงานจาก 
กชธ.ฐท.สส. (ผนวก ๑.๓.๒) 

๔  ๕วัน เรื่องจะถูกส่งมาท่ีธุรการ กพ.ฐท.สส. แลว้ส่งมาให้ 
กบ.ฐท.สส. และ แผนกการฐานทัพ กบ.ฐท.สส.
ตามล าดับ 
 

แผนกธุรการ 
กพ.ฐท.สส./
กบ.ฐท.สส. 

 

เริ่ม 

กบ.ฐท.สส. เสนอแทงเรื่องให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งการ  

กชธ.ฐท.สส. จัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ/
ท ารายงานผลการตรวจสอบ 

ด าเนินการทางธุรการ 
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ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๕  
 
 
 

๑วัน แผนกการฐานทัพฯ จัดท าข้อพิจารณาเสนอ ทร.
(ผ่าน กบ.ทร.) ขออนุมัติรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้าง โดยแนบรายละเอียดบันทึกรายงานผลการ
ตรวจสอบและความเห็นของ กชธ.ฐท.สส. 

แผนกการฐานทัพฯ ตัวอย่างเอกสารข้อพิจารณา
เสนอ ทร.ขออนุมัติรื้อถอน 
(ผนวก ๑.๓.๓) 

๖             ไม่อนุมัติ                                 
 
 
 
 
                   อนุมัต ิ

 
๓ วัน 

 
 
 
 

เสนอผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. / ผอ.กบ.ฐท.สส./ 
รอง เสธ.ฐท.สส.(๒) / เสธ.ฐท.สส. จนถึง รอง 
ผบ.ฐท.สส.(๑) พิจารณาลงนามแล้ว 
ส านักงานผู้บังคับบัญชาส่งเรื่องกลับให้     
กบ.ฐท.สส. 

กบ.ฐท.สส./
ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ค าสั่ง ฐท.สส.ที่ ๔๓/๕๓ ลง 
๒๒ พ.ย.๕๓ เรื่อง การมอบ
อ านาจและท าการแทนใน
นาม ผบ.ฐท.สส.ข้อ ๓.๑ 
ล าดับ ๙ 

๗  ๓ วัน กบ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้ แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. 
เพ่ือส่งเรื่องให้ กบ.ทร. และส่งส าเนากลับให้ 
กบ.ฐท.สส., กชธ.ฐท.สส. และหน่วยที่เสนอเรื่อง
เก็บเป็นหลักฐาน 

กบ.ฐท.สส. /แผนก
ธุรการ กพ.ฐท.สส. 

 

๘               ไม่อนุมัติ                               
 
 
 
                    
                  อนุมัต ิ

๔๕ วัน ทร. (โดย กองการฐานทัพฯ กบ.ทร.) จัดท า
ข้อพิจารณาเสนอ ทร.ตามล าดับชั้น  (ถึง รอง 
เสธ.ทร. สายงานส่งก าลังบ ารุง) เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้รื้อถอนอาคาร 
เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว กบ.ทร.จะส่งเรื่องกลับให้    
ฐท.สส. และหน่วยที่ขออนุมัติ รื้อถอนอาคาร 

กบ.ทร. ค าสั่ง ทร.ที่ ๒๙๙/๕๗ เรื่อง 
การมอบอ านาจสั่งการและ
ท าการแทนในนาม ผบ.ทร. 
ตัวอย่างบันทึกอนุมัติให้รื้อ
ถอนอาคาร 
(ผนวก ๑.๓.๔) 

๙  
 
 
 

๓ วัน แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้ กบ.ฐท.สส. 
แล้วส่งให้ แผนกการฐานทัพฯ 

กบ.ฐท.สส. /แผนก
ธุรการ กพ.ฐท.สส. 

 

๑๐  
 
 

 แผนกการฐานทัพฯ สรุปเรื่องอนุมัติรื้อถอนให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบและเก็บเอกสารหลักฐานไว้  
รอ 
 

แผนกการฐานทัพฯ ตัวอย่างการสรุปเรื่องของ 
กบ.ฐท.สส.(ผนวก ๑.๓.๕) 

แผนกการฐานทัพฯ ท าข้อพิจารณา
เสนอ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.) 

เสนอผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับชั้น 

ด าเนินการทางธุรการ 

เสนอผู้บังคับบญัชา 
ทร. ตามล าดับชั้น 

ด าเนินการทางธุรการ 

แผนกการฐานทัพฯ สรุปเรื่องเสนอ ฐท.สส. 
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ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑๑  
 
 
 

๙๐ วัน หน่วยที่ขออนุมัติรื้อถอน ด าเนินการรื้อถอน
อาคาร/สิ่งก่อสร้าง แต่งตั้งกรรมการเพ่ือตรวจนับ
และควบคุมการใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จน
เสร็จแล้วรายงานผลพร้อมบัญชีวัสดุที่ได้จากการ
รื้อถอนให้   ฐท.สส.ทราบ 

หน่วยที่ขออนุมัติ
รื้อถอน 

ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อตรวจนับและ
ควบคุมการใช้วัสดุทีไ่ด้จากการ
รื้อถอน และบัญชีวัสดุที่ไดจ้าก
การรื้อถอน (ผนวก ๑.๓.๖) 

๑๒  
 
 

๓ วัน แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้ กบ.ฐท.สส. 
และส่งให้ แผนกการฐานทัพฯ 

กบ.ฐท.สส. /แผนก
ธุรการ กพ.ฐท.สส. 

 

๑๓  
 
 

 

๑ วัน แผนกการฐานทัพฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การอนุมัติรื้อถอนของ ทร.และรายละเอียดของ
อาคาร/สิ่งก่อสร้างที่รื้อถอนตามท่ีหน่วยเจ้าของ
อาคารรายงาน 

แผนกการฐานทัพฯ ตัวอย่างรายงานผลการรื้อ
ถอนของหน่วยเจ้าของ
อาคาร (ผนวก ๑.๓.๗) 

๑๕  ๕-๑๐ วัน 
 

 
 

แผนกการฐานทัพฯ เสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ 
กอท.ฐท.สส.จัดท าเอกสารขอขึ้นทะเบียนและ
จ าหน่ายทะเบียนที่ราชพัสดุ 
 
 

แผนกการฐานทัพฯ ตัวอย่างเอกสารสั่งการของ 
ฐท.สส. (ผนวก ๑.๓.๘) 

๑๖        ไม่อนุมัติ                                 
 
 
 
 
                   อนุมัต ิ

 
๓ วัน 

 
 
 
 

เสนอผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. / ผอ.กบ.ฐท.สส./ 
รอง เสธ.ฐท.สส.(๒)  

กบ.ฐท.สส. /
ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ค าสั่ง ฐท.สส.ที่ ๔๓/๕๓ ลง 
๒๒ พ.ย.๕๓ เรื่อง การมอบ
อ านาจและท าการแทนใน
นาม ผบ.ฐท.สส.ข้อ ๓.๓
ล าดับ ๒ 

 
๑๗  

 
 
 

๓ วัน ส่งเรื่องให้ กบ.ฐท.สส. และส่งให้ กอท.ฐท.สส. กบ.ฐท.สส.   

รอ 
หน่วยเจ้าของอาคารด าเนินการรื้อ
ถอนและ รายงานผลการรื้อถอน 

ด าเนินการทางธุรการ 

แผนกการฐานทัพฯ ตรวจสอบรายละเอียด
ของอาคาร/สิ่งก่อสร้างที่รื้อถอน 

ด าเนินการทางธุรการ 

เสนอผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับชั้น 

แผนกการฐานทัพท าบันทึกสั่งการให้ กอท.ฐท.สส. 
ท าเอกสารฯขอข้ึนทะเบียนและจ าหน่ายทะเบียน

สิ่งก่อสร้างบนท่ีราชพัสด ุ
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ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑๘  
 
 
 
 

๗ วัน กอท.ฐท.สส. จัดท าเอกสารขอขึ้นทะเบียนและ
จ าหน่ายทะเบียนที่ราชพัสดุประกอบด้วย 
-แบบส ารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างข้ึน
ทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.๐๔) 
-รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราช
พัสดุ (แบบ ทบ.๒) 
-รายการแจ้งการขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่
ราชพัสดุ (แบบ ทบ.๓) 
เสร็จแล้วส่งเอกสารกลับให้ แผนกการฐานทัพ 
กบ.ฐท.สส. 

กอท.ฐท.สส. ตัวอย่างเอกสารขอขึ้น
ทะเบียนและจ าหน่าย
ทะเบียนที่ราชพัสดุ (ผนวก 
๑.๓.๙) 

๑๙  
 
 

๑ วัน แผนกการฐานทัพฯ จัดท าข้อพิจารณาและหนังสือ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพ่ือขอขึ้นทะเบียน
และจ าหน่ายทะเบียนที่ราชพัสดุกับ ธนารักษ์พ้ืนที่ 
จ.ชลบุรีพร้อมแนบเอกสารที่ กอท.ฐท.สส.จัดท า
มา 

แผนกการฐานทัพฯ ตัวอย่างเอกสารข้อพิจารณา
และหนังสือเสนอ จ.ชลบุรี 
(ผนวก ๑.๓.๑๐) 

๒๐                  ไม่อนุมัติ                                 
 
 
 
                 อนุมัติ 

 
๓ วัน 

 
 

 

เสนอผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. / ผอ.กบ.ฐท.สส./ 
รอง เสธ.ฐท.สส.(๒) / เสธ.ฐท.สส. จนถึง รอง 
ผบ.ฐท.สส.(๑) พิจารณาลงนามแล้ว 
ส านักงานผู้บังคับบัญชาส่งเรื่องกลับให้     
กบ.ฐท.สส. 

กบ.ฐท.สส./
ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ค าสั่ง ฐท.สส.ที่ ๔๓/๕๓ ลง 
๒๒ พ.ย.๕๓ เรื่อง การมอบ
อ านาจและท าการแทนใน
นาม ผบ.ฐท.สส.ข้อ ๓.๑ 
ล าดับ ๙ 

๒๑  
 
 

๓ วัน กบ.ฐท.สส. และส่งเรื่องให้แผนกธุรการ กพ.ฐท.
สส. จัดส่งเอกสารไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

กบ.ฐท.สส./แผนก
ธุรการ กพ.ฐท.สส. 

 

๒๒  
 
 
 
 

๖๐ วัน ธนารักษพ้ื์นที่ จังหวัดชลบุรีด าเนินการขึ้นทะเบียน
และจ าหน่ายทะเบียนที่ราชพัสดุ  ตามท่ีเสนอแล้ว 
มีหนังสือแจ้งกลับให้ ฐท.สส. ทราบ 

 

ธนารักษ์พ้ืนที่ 
จังหวัดชลบุร ี

ตัวอย่างหนังสือจาก       
ธนารักษ์ จ.ชลบุร ี(ผนวก 
๑.๓.๑๑) 

กอท.ฐท.สส.จัดท าเอกสารขอขึ้น
ทะเบียนและจ าหน่ายทะเบียนที่ราชพัสดุ 

แผนกการฐานทัพฯท าข้อพิจารณา 

ด าเนินการทางธุรการ 

ธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดชลบุรี 

ด าเนินการขึ้นทะเบียนและ
จ าหน่ายทะเบียนที่ราชพัสดุ 

เสนอผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับชั้น 
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ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๒๓  
 

๓ วัน แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้ กบ.ฐท.สส. 
แล้วส่งให้ แผนกการฐานทัพฯ 

กบ.ฐท.สส./แผนก
ธุรการ กพ.ฐท.สส. 

 

๒๔  ๑ วัน แผนกการฐานทัพฯ สรุปเรื่องเสนอ ผู้บังคับบัญชา
ทราบ ท าบันทึกรายงานการด าเนินการให้ ทร. 
(ผ่าน กบ.ทร.) ทราบ และให้ส าเนาเรื่องแจ้งให้ 
หน่วยผู้ขอรื้อถอนอาคาร และ กอท.ฐท.สส. เก็บ
เอกสารไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

แผนกการฐานทัพฯ ตัวอย่างบันทึกรายงานเสนอ 
ฐท.สส. และบันทึกรับทราบ
ของ ทร. (ผนวก ๑.๓.๑๒) 

๒๕                 ไม่อนุมัติ                                 
 
 
                                                       
                                                 อนุมัติ 

 
๓ วัน 

 
 

 

เสนอผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. / ผอ.กบ.ฐท.สส./ 
รอง เสธ.ฐท.สส.(๒) / เสธ.ฐท.สส. จนถึง รอง 
ผบ.ฐท.สส.(๑) พิจารณาลงนามแล้ว 
ส านักงานผู้บังคับบัญชาส่งเรื่องกลับให้     
กบ.ฐท.สส 

กบ.ฐท.สส./
ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ค าสั่ง ฐท.สส.ที่ ๔๓/๕๓ ลง 
๒๒ พ.ย.๕๓ เรื่อง การมอบ
อ านาจและท าการแทนใน
นาม ผบ.ฐท.สส.ข้อ ๓.๑ 
ล าดับ ๙ 

๒๖  
 

๓ วัน กบ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้ แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. 
เพ่ือส่งรายงานให้ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.) และส าเนา
เรื่องให้ กบ.ฐท.สส.  หน่วยผู้ขอรื้อถอนอาคาร 
และ กอท.ฐท.สส. เก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน
ต่อไป 

กบ.ฐท.สส./แผนก
ธุรการ กพ.ฐท.สส. 

 

๒๗  
 

    

 

จัดท าเมื่อ     มี.ค.๕๙  โดย พ.จ.อ.อนาวรณ์  รุ่งวงษ์                                                                             น.อ.หญิง วรินญา  รุ่งกลับ  KM Facilitator 
ปรับปรุงครั้งที่.............เมื่อ........................................................................................... .............................................................................................................................  

 

 

 

 

ด าเนินการทางธุรการ 

แผนกการฐานทัพฯท าข้อพิจารณา
เสนอ ฐท.สส.ทราบ และท ารายงาน

เสนอ ทร. เพื่อทราบ 

เสนอผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับชั้น 

ด าเนินการทางธุรการ 

จบ 
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      ขั้นตอนภายในกระบวนการและเส้นทางการเลื่อนไหลของงาน (Work Flow) 
๑.๔ ชื่อกระบวนการ     การด าเนินการกรณีมีการบุกรุกท่ีดิน                                                                                             หมายเลข/รหัส........... 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ  ที่ดินที่ถูกบุกรุก ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยใช้ประโยชน์ และมีการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการก าหนดหน้าที่และการ 
                                        ปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน พ.ศ.๒๕๒๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๗  กับ ค าสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ ๗/๓๖ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินกองทัพเรือ 
                                        หน่วยใช้ประโยชน์ สามารถเรียกคืนที่ดินที่มีการบุกรุก เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ 

 

ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/

ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน 

 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

๑   หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดินตรวจพบการบุกรุกท ารายงานถึง ฐท.สส. 
หรือมีผู้ร้องเรียน จะมีหนังสือจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ที่มีการบุกรุก ( อบต., อบจ. นายอ าเภอ,ส านักงานที่ดิน, 
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯลฯ ) หรือ กรมธนารักษ์ แจ้งถึง ทร.หรือ 
ฐท.สส. 

หน่วยใช้
ประโยชน์ที่ดิน/
หน่วยงาน
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่
ที่มีการบุกรุก/ 
กรมธนารักษ์ 

 

๒  
 

๕ วัน แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้ กบ.ฐท.สส.  
กบ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้แผนกการฐานทัพฯ 

แผนกธุรการ 
กพ.ฐท.สส. /
กบ.ฐท.สส.  

 

๓  
 
 

๒ วัน แผนกการฐานทัพฯ แทงท้ายเรื่อง ให้  รอง เสธ.ฐท.สส.(๒)      
ลงนามสั่งการให้ กอท.ฐท.สส.ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุก
ที่ดิน 
 
 

แผนกการฐาน
ทัพฯ 

 

๔             ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 

                อนุมัติ 
 

๕ วัน ธุรการ กบ.ฐท.สส. เสนอหนังสือผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. /    
ผอ.กบ.ฐท.สส. /รอง เสธ.ฐท.สส.(๒) 
เมื่อ รอง เสธ.ฐท.สส.(๒) ลงนามแล้ว ส่งให้ กบ.ฐท.สส. 
ด าเนินการทางธุรการ ก่อนส่งให้ กอท.ฐท.สส. 
 

ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา/
กบ.ฐท.สส.  

ค าสั่ง ฐท.สส. ที่ 
๔๓/๕๓ เรื่อง 
การมอบอ านาจ
สั่งการและท า
การแทนในนาม 
ผบ.ฐท.สส.ข้อ 
๓.๓ ล าดับ ๒ 

เริ่ม 

แผนกการฐานทัพ เสนอ ฐท.สส. สั่งการให้ 
กอท.ฐท.สส.ตรวจสอบ 

ด าเนินการทางธุรการ 

เสนอผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับชั้น 
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ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/

ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน 

 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

๕  
 
 

๑๕ วัน กอท.ฐท.สส.จัดเจ้าหน้าที่ไปส ารวจ/ชี้แนวเขตท่ีดินที่ถูกบุกรุก 
โดยประสานกับหน่วยผู้ใช้ประโยชน์ก่อน  แล้วจัดท ารายงานผล
การส ารวจเสนอ ฐท.สส.  

กอท.ฐท.สส.  

๖  
 

๕ วัน แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้ กบ.ฐท.สส.  
กบ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้แผนกการฐานทัพฯ 

แผนกธุรการ 
กพ.ฐท.สส. /
กบ.ฐท.สส.  
 

 

๗  
 
 

 

๓ วัน แผนกการฐานทัพฯ ตรวจสอบรายงานของ กอท.ฐท.สส. จดัท า
ข้อพิจารณาเสนอผู้บังคับบัญชาให้สั่งการโดยมีมาตรการต่างๆ 
ตามท่ีจะกล่าวต่อไป 

แผนกการฐาน
ทัพ กบ.ฐท.สส. 

 

๘             ไม่อนุมัติ 
 
 
 
          อนุมัต ิ                          อนุมัติ                          
 

๗ วัน เสนอ ผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. / ผอ.กบ.ฐท.สส. /รอง เสธ.ฐท.
สส. (๒) / เสธ.ฐท.สส. / รอง ผบ.ฐท.สส. (๑) ถึง ผบ.ฐท.สส. 
(ไม่มีค าสั่งมอบอ านาจกรณีมีการบุกรุกที่ดิน) 
ส านักงานผู้บังคับบัญชา ส่งเรื่องกลับให้       กบ.ฐท.สส. 
กบ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้แผนกการฐานทัพ 

ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา/ 
กบ.ฐท.สส. 

 

๙  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ วัน กรณีไม่พบว่ามีการบุกรุกที่ดิน แผนกการฐานทัพ สรุปรายงานให้ 
ฐท.สส.ทราบและท าหนังสือแจ้งหน่วยผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน และ/
หรือหน่วยที่เสนอเรื่องร้องเรียนมาต่อไป (เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นถึง รอง ผบ.ฐท.สส.(๑) ลงนาม )  แล้วด าเนินการ
ทางธุรการจนส่งหนังสือให้หน่วยผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินหรือหน่วยที่
ร้องเรียน 

แผนกการฐาน
ทัพ/ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา/
กบ.ฐท.สส./
แผนกธุรการ 
กพ.ฐท.สส. 

ค าสั่ง ฐท.สส. ที่ 
๔๓/๕๓ เรื่อง 
การมอบอ านาจ
สั่งการและท า
การแทนในนาม 
ผบ.ฐท.สส.ข้อ 
๓.๑ ล าดับ ๑๗ 

กอท.ฐท.สส.ส ารวจที่ดินที่ถูกบุกรุก/ 
ท ารายงานเสนอ ฐท.สส. 

กรณีไม่พบว่ามีการบุกรุก 

แผนกการฐานทัพฯ สรุปเรื่อง เสนอให้ 
ฐท.สส. สั่งการ 

เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 

ด าเนินการทางธุรการ 

ท าหนังสือแจ้งกลับ 

จบ 

114 



 

ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/

ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน 

 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

๑๐  
 

 
 
 
 
 
 

 กรณีตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุก มีมาตรการในการด าเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้ 
๑.หน่วยผู้ใช้ประโยชน์ และเจ้าหน้าที่จาก กอท.ฐท.สส.เจรจากับ
ผู้บุกรุกให้รื้อถอน หรือย้ายออกจากพ้ืนที่ ปักป้ายแสดงแนวเขต
ที่ดิน หรือเจรจาให้ผู้บุกรุก ท าสัญญาขอเช่าใช้ที่ราชพัสดุกับ
หน่วยใช้ประโยชน์พื้นที่ โดยมีข้อตกลงจะคืนที่ดินให้หน่วยใช้
ประโยชน์เมื่อต้องการใช้พื้นที่ 

กอท.ฐท.สส. / 
หน่วยใช้
ประโยชน์ 

 

๙  
 
 

 ๒.กรณผีู้บุกรุกใช้บริการสาธารณูปโภคของ ทร.   ( ใช้ไฟฟ้า/
ประปา ของกิจการไฟฟ้า /ประปา สัมปทาน ทร.) ให้แจ้งกิจการ
ไฟฟ้าฯหรือประปาฯ มิให้อนุญาตให้ผู้บุกรุกได้รับสิทธิการใช้
สาธารณูปโภคแบบถาวร (ให้ใช้ได้เฉพาะไฟฟ้าชั่วคราวซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ ประมาณ ๒เท่า) และท าหนังสือแจ้งเตือน
ผู้บุกรุก  

ฐท.สส./กิจการ
ไฟฟ้า สัมปทาน 
ทร. /กิจการ
ประปา 
สัมปทาน ทร. 

 

๑๐  
 
 

 ๓.กรณีผู้บุกรุกไม่ยินยอมท าสัญญาเช่า และไม่ยอมออกจาก
พ้ืนที่ หน่วยใช้ประโยชน์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้ง
ความร้องทุกข์ 
กล่าวโทษกับสถานีต ารวจในพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินคดี (คดีอาญา)  

หน่วยใช้
ประโยชน์ 

 

๑๑  
 
 
 

 รายงานความก้าวหน้าในใบรายงานสถานภาพที่ดิน เสนอให้ ฐท.
สส.(หน่วยปกครองที่ดิน) รวบรวมเสนอ ทร.ทุก ๓ เดือน (ตาม
กระบวนการที่ ๑) หรือแยกเรื่องรายงานเฉพาะกรณีก็ได้ 

หน่วยใช้
ประโยชน์ 

ตัวอยา่ง
เอกสารรายงานการ
ส ารวจราษฎรที่บุกรุด
ที่ดิน (ผนวก ๑.๔.๑) 

 

๑๒ 
 

 
๕ วัน แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้ กบ.ฐท.สส.  

กบ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้แผนกการฐานทัพฯ 
แผนกธุรการ 
กพ.ฐท.สส. /
กบ.ฐท.สส.  
 

 

การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ 

ใช้มาตรการด้านสาธารณูปโภค 

หน่วยใช้ประโยชน์รายงานความกา้วหน้าให้ ฐท.สส. 

กรณีตรวจพบว่ามีการบุกรุก 

เจรจา /ปักป้าย 

ด าเนินการทางธุรการ 
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ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/

ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน 

 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

๑๓  ๓ วัน แผนกการฐานทัพฯ สรุปรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการ
กรณีมีการบุกรุกท่ีดินเสนอ ฐท.สส.ลงนามเสนอ ทร.สั่งการต่อไป 
 

แผนกการฐาน
ทัพ กบ.ฐท.สส. 

 

๑๔            ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 

              อนุมัต ิ

๕ วัน เสนอ ผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. / ผอ.กบ.ฐท.สส. /รอง เสธ.ฐท.
สส. (๒) / เสธ.ฐท.สส. / รอง ผบ.ฐท.สส. (๑) ถึง ผบ.ฐท.สส. 
(ไม่มีค าสั่งมอบอ านาจกรณีมีการบุกรุกที่ดิน) 
ส านักงานผู้บังคับบัญชาส่งเรื่องให้ กบ.ฐท.สส. 

ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 

๑๓  
 

๗ วัน กบ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้ แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้ ทร. 
และส าเนาเรื่องให้ กบ.ฐท.สส.เก็บเป็นหลักฐาน 

กบ.ฐท.สส. /
แผนกธุรการ 
กพ.ฐท.สส. 
 

 

๑๔  
 
 
 

๑๐ ปี ทร. สั่งการให้ สธน.ทร. ท าหนังสือขอรับมอบอ านาจในการฟ้อง
ขับไล่ผู้บุกรุก (ฟ้องแพ่ง) จากกระทรวงการคลัง (เนื่องจากสิทธิ์
ในที่ราชพัสดุ เป็นของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง) และ
ด าเนินการฟ้องขับไล่ผู้บุกรุก 

ทร /สธน.ทร..  

๑๕  
 
 
 

 ทร.ได้รับคืนที่ราชพัสดุ หน่วยใช้ประโยชน์สามารถใช้ประโยชน์
ที่ดินได้ตามความต้องการ 

  

 

จัดท าเมื่อ    มี.ค.๕๙  โดย น.ต.ริสมัย  ลาสา     น.ท.ศิริวิช  นุ่นลอย                                                    น.อ.หญิง วรินญา  รุ่งกลับ KM Facilitator 
ปรับปรุงครั้งที่.............เมื่อ........................................................................................... .............................................................................................................................  

 

 

จบ 

เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 

ด าเนินการทางธุรการ 

แผนกการฐานทัพฯสรุปรายงาน 
จัดท าข้อพิจารณาเสนอ ฐท.สส. 

ทร.พิจารณาด าเนินคดีทางแพ่ง 
(ฟ้องขับไล่) 
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      ขั้นตอนภายในกระบวนการและเส้นทางการเลื่อนไหลของงาน (Work Flow) 
๑.๕ ชื่อกระบวนการ การออกหนังสือรับรองสิทธิการเช่าที่ดินที่ราชพัสดุ (บ้านเอ้ืออาทร กม.๖)                                                         หมายเลข/รหัส........... 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ  ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ (ซื้อบ้านเอื้ออาทร ทร. (กม.๖)) สามารถเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามกฎหมาย และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ตามข้อตกลง 
                                        ระหว่าง ทร.และกรมธนารักษ์ ตามหนังสือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ชลบุรีที่ กค๐๓๐๗.๑๐/๑๐๔๘ ลง๒๙ มิ.ย.๕๓ (ผนวก ๑.๕.๑) 
                                        เนื่องจากโครงการบ้านเอ้ืออาทร (กม.๖) เป็นโครงการที่ปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.๖๓๓ ซึ่งกองทัพเรือส่งคืนให้กับ   
                                        กรมธนารักษ์ แต่กองทัพเรือขอสงวนสิทธิ์ไว้ส าหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือเท่านั้น  
                                        ข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ที่ซื้อบ้านเอ้ืออาทร (กม.๖) จะต้องยื่นค าร้องขอเช่าและท าสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ กับกรมธนารักษ์ โดยต้องจ่ายค่า 
                                        เช่าให้กับกรมธนารักษ์ เมื่อครอบครองครบ ๕ปี จึงจะมีสิทธิขายบ้านให้ผู้อื่น โดยมีข้อก าหนดว่าผู้รับสิทธิต่อจะต้องเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง ทร.                
                                        เท่านั้น และกรณีเจ้าของ เดิมเสียชีวิต ทายาทของผู้เดิมมีสิทธิที่จะครอบครองบ้านต่อ แต่ต้องได้รับการรับรองสิทธิจาก ฐท.สส. ก่อน  จึงจะสามารถท า 
                                        สัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับ กรมธนารักษ์ได้ 
                                        ผู้ยื่นค าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิฯ จะได้รับหนังสือรับรองจาก ฐท.สส. ภายใน ๑๐ วันหลังจากการยื่นเรื่อง 

 

ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑  ๑ วัน ผู้ขอโอนสิทธิ มาติดต่อขอแบบฟอร์มค าร้องขอ
โอนสิทธิ์การเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการบ้าน
เอ้ืออาทร (กม.๖) ที่แผนกการฐานทัพ กบ.ฐท.สส.  
น าไปกรอกรายละเอียด และให้ผู้รับการโอนสิทธิ
ลงนามยินดีรับการโอนสิทธิ พร้อมแนบส าเนาบัตร
ข้าราชการ /บัตรประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้านของทั้ง ๒ ฝ่าย น ามายื่นที่แผนกการฐานทัพฯ 
โดยตรง 

ผู้ขอโอนสิทธิ/ผู้รับ
การโอนสิทธิ/
แผนการฐานทัพฯ 
กบ.ฐท.สส.  

ตัวอย่างแบบฟอร์มค าร้อง
ขอโอนสิทธิ์การเช่าที่ดินราช
พัสดุตามโครงการบ้านเอ้ือ
อาทร (ผนวก ๑.๕.๒) 

๒  
 
 
 

๑ วัน แผนกการฐานทัพฯ จะขอหมายเลขโทรศัพท์ ที่จะ
ติดต่อผู้ขอโอนสิทธิ เพ่ือใช้ติดต่อให้มารับเอกสาร
เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว และด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน ว่าผู้ที่รับโอนสิทธิเป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือจริงหรือไม่  
หากเป็นผู้มีสิทธิถูกต้องตามท่ีกองทัพเรือก าหนด
ไว้ จะจัดท าเอกสารข้อพิจารณา พร้อมเอกสาร
การรับรองสิทธิเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้นลงนาม 

แผนกการฐานทัพฯ ตัวอย่างเอกสารข้อพิจารณา
และเอกสารการรับรองสิทธิ์ 
(ผนวก ๑.๕.๓) 

เริ่ม 

ผู้ขอโอนสิทธิและผู้รับสิทธิยื่นเรื่องท่ี
แผนกการฐานทัพ กบ.ฐท.สส. 

แผนกการฐานทัพฯ ตรวจสอบ
หลักฐาน จัดท าข้อพิจารณาและ

เอกสารรับรองสิทธิ์ 
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ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๓            ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 

              อนุมัต ิ

๗ วัน เสนอ ผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. / ผอ.กบ.ฐท.สส. 
/รอง เสธ.ฐท.สส. (๒) / เสธ.ฐท.สส. ถึง รอง 
ผบ.ฐท.สส. (๑) พิจารณาลงนามในเอกสารรับรอง
สิทธิ์ 
ส านักงานผู้บังคับบัญชาส่งเรื่องคืนให้ กบ.ฐท.สส. 
 

กบ.ฐท.สส./
ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ค าสั่ง ฐท.สส.ที่ ๔๓/๕๓ ลง 
๒๒ พ.ย.๕๓ ผนวก ก ข้อ 
๓.๑ ล าดับ ๕ 

๔  
 

๑ วัน กบ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้ แผนกการฐานทัพฯ กบ.ฐท.สส.  
 

 

๕  
 
 
 

๑๕ วัน แผนกการฐานทัพฯ โทรตามผู้ขอโอนสิทธิมารับ
เอกสารการรับรองสิทธิ  
(ระยะเวลา ๑๕ วัน เป็นระยะเวลาโดยประมาณที่
ผู้ขอโอนสิทธิจะกลับมารับเอกสาร หลังจากได้รับ
การติดต่อจากแผนกการฐานทัพฯ) 

แผนกการฐานทัพ  

๖  
 

 

 ผู้ขอโอนสิทธิมารับเอกสารการรับรองสิทธิ เพื่อ
น าไปขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ กับ
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ชลบุรี 

  

หมายเหตุ   กระบวนการนี้ ฐท.สส. ต้องด าเนินการต่อเนื่องมาจากการที่ ทร.อนุมัติตามที่คณะท างานโครงการบ้านเอ้ืออาทรส าหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทร.พ้ืนที่สัตหีบเสนอให้ 

ฐท.สส.เป็นหน่วยด าเนินโครงการแทนคณะท างานฯ ตามบันทึกคณะท างานฯที่ ๑๖๑/๕๑ ลง ๘ ธ.ค.๕๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการบ้านเอื้ออาทรส ารับข้าราชการ
และลูกจ้าง ทร.พ้ืนที่สัตหีบ (ผนวก ๑.๕.๔) 

จัดท าเมื่อ     มี.ค.๕๙ โดย  น.ต.ริสมัย  ลาสา                                                                                                   น.อ.หญิง วรินญา   รุ่งกลับ KM Facilitator 
ปรับปรุงครั้งที่.............เมื่อ...................................................................................... ............................................................................................................................. ..... 

 

 
 

 

เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 

ด าเนินการทางธุรการ 

แผนกการฐานทัพฯ แจ้งผู้ขอโอนสิทธิให้มา
รับเอกสารรับรอง 

จบ 
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      ขั้นตอนภายในกระบวนการและเส้นทางการเลื่อนไหลของงาน (Work Flow) 
๑.๖ ชื่อกระบวนการ     การส่งคืนที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ กรมธนารักษ์                                                           หมายเลข/รหัส........... 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ  ที่ดินราชพัสดุที่ ทร.ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ได้ส่งคืนให้กรมธนารักษ์ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง 
                                        ดูแล บ ารุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕ และฉบับปรับปรุง 

 

ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑   การส่งคืนที่ราชพัสดุมี ๒ กรณ ี
๑.หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน หมดความจ าเป็นที่จะ
ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุนั้น จึงขอส่งคืน 
๒. กรมธนารักษ์ ตรวจสอบพบว่าหน่วยใช้
ประโยชน์ที่ดินเลิกใช้ /มิได้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่
รับอนุญาต หรือ ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุไม่
ครบถ้วน /ใช้แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาต /หรือ
มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กรมธนารักษ์ก าหนด  ซึ่ง
กรมธนารักษ์จะมีหนังสือแจ้งให้ส่งคืนท่ีราชพัสดุ
นั้น 

  

๒  
 
 

 แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส.รับเรือ่งแล้วส่งให้ 
กบ.ฐท.สส.  
กบ.ฐท.สส. ส่งเรื่องให้แผนกการฐานทัพฯ 

หน่วยใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

 

๓  
 
 
 

 แผนกการฐานทัพฯ ตรวจสอบว่า ที่ดินที่จะส่งคืน
มีปัญหาการบุกรุกอยู่หรือไม่ หากยังมีปัญหาการ
บุกรุกต้องด าเนินการทางคดีให้เสร็จเรียบร้อยก่อน 
แล้วท าหนังสือแจ้ง นขต.ทร.หน่วยอื่นๆ ว่ามีความ
ต้องการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ 

แผนกการฐานทัพ  

๔  
 
 
 
 
 

 แผนกการฐานทัพฯ รวบรวมค าตอบจาก นขต.ทร. 
แล้วจัดท าข้อพิจารณาเสนอ ฐท.สส.เพ่ือเสนอ ทร.
( ผ่าน กบ.ทร.) ต่อไป 
 

แผนกการฐานทัพ  

เร่ิม 

หน่วยใช้ประโยชน์ขอ
ส่งคืนเอง 

กรมธนารักษ์แจ้งให้
ส่งคืน 

หน่วยใช้ประโยชน์ท ารายงานขอสง่คืน
เสนอ ฐท.สส. 

แผนกการฐานทัพฯ ท าข้อพิจารณา เพื่อ
เสนอ ฐท.สส. ให้แจ้ง นขต.ทร.อ่ืนว่า

ต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่ 

นขต.ทร.อ่ืน พิจารณาความต้องการใช้ที่ดิน
แล้วแจ้งกลับมายัง ฐท.สส. 
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ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๕  
 
 
 
 
 

 -กรณมีีหน่วยอื่นขอใช้ประโยชน์ที่ดินต่อ ท าเรื่อง
ขออนุมัติเปลี่ยนหน่วยผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- กรณีไม่มีหน่วยอื่นต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท า
เรื่องขออนุมัติส่งคืนที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ฯ 

แผนกการฐานทัพฯ  

๖          ไม่อนุมัติ 
 
 
 
                                                  
                                             อนุมัติ 

 เสนอผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. /ผอ.กบ.ฐท.สส. /
รอง เสธ.ฐท.สส.(๒) / เสธ.ฐท.สส./               
รอง ผบ.ฐท.สส.(๑) จนถึง ผบ.ฐท.สส. 
ส านักงานผู้บังคับบัญชาส่งเรื่องกลับให้ กบ.ฐท.
สส. 

ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 

๗  
 
 

 กบ.ฐท.สส. ด าเนินการทางธุรการแล้วส่งเรื่องให้ 
แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. ส่งเรื่องไปที่ ทร.(ผ่าน 
กบ.ทร.) และส าเนาเรื่องแจกจ่ายหน่วยที่เก่ียวข้อง 

กบ.ฐท.สส. /แผนก
ธุรการ กพ.ฐท.สส. 

 

๘          ไม่อนุมัติคืน 
 
 
 
                                            
 
                                     อนุมัติให้คืน 

 ทร.พิจารณา หากอนุมัติให้คืนที่ราชพัสดุ สธน.ทร.
จะ ด าเนินการเสนอเรื่องถึง กรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลัง ต่อไป 

ทร.  

๙         ไม่รับคืน 
 
 
 
                                          รับคืน 
 

 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พิจารณาเรื่อง
แล้วแจ้งผลการพิจารณากลับให้ ทร. 
 

กรมธนารักษ์ฯ  

เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 

ทร.พิจารณา
ด าเนินการ 

กรมธนารักษ์ฯ 
พิจารณา 

แผนกการฐานทัพฯ จัดท าข้อพิจารณา
เสนอ ฐท.สส. เพื่อรายงาน ทร.          

(ผ่าน กบ.ทร.)ต่อไป 

ด าเนินการทางธุรการ 
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ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑๐  
 
 
 
 

 -กรณีท่ี กรมธนารักษ์ฯไม่รับคืนที่ดิน ทร.ต้อง
ตรวจสอบเหตุผลและสั่งการให้หน่วยเกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไป 
-กรณีท่ีกรมธนารักษ์ฯรับคืน จะสั่งการให้ หน่วย
ปกครองที่ดิน (ฐท.สส.) ท าเรื่องส่งเอกสาร
หลักฐานการครอบครองที่ดินให้กับ กรมธนารักษ์
ต่อไป 
ทั้งนี้ ทร.ได้ให้หน่วยปกครองที่ดิน (ฐท.สส.) เป็นผู้
ส่งมอบที่ดินคืนให้กรมธนารักษ์ 

ทร. (โดย กบ.ทร.) ค าสั่ง ทร.ที่ ๔๙/๕๙ลง ๑๕ 
มี.ค.๕๙ เรื่อง การมอบ
อ านาจและท าการแทนใน
นาม ผบ.ทร. 

๑๑  
 
 

 แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. รับเรื่องจาก ทร. ส่งต่อ
ให้ กบ.ฐท.สส.   
กบ.ฐท.สส.ส่งเรื่องให้ แผนกการฐานทัพฯ 

แผนกธุรการ 
กพ.ฐท.สส./
กบ.ฐท.สส.  

 

๑๒  
 
 
 
 

 แผนกการฐานทัพฯ สรุปเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น สั่งการให้ กอท.ฐท.สส.จัดท า
เอกสารเพ่ือส่งคืนที่ดิน 
เสนอผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. /ผอ.กบ.ฐท.สส. /
รอง เสธ.ฐท.สส.(๒)/ เสธ.ฐท.สส. /รอง ผบ.ฐท.
สส.(๑) ถึง ผบ.ฐท.สส. 
แล้วด าเนินการทางธุรการเพื่อส่งเรื่องให้ กอท.ฐท.
สส. 

แผนกการฐานทัพฯ  

๑๓  
 
 
 
 
 
 

 

 กอท.ฐท.สส.จัดท าเอกสารตามแบบฟอร์มที่ 
กรมธนารักษ์ฯก าหนด  (หลักฐานเกี่ยวกับการ
ได้มา หลักฐานการเข้าครอบครอง พร้อมแผนที่ 
ที่ดิน) ส่งให้ ฐท.สส. 

กอท.ฐท.สส.  

ทร.รับทราบการรับคืนที่ดินและสั่งการให้
หน่วยปกครองที่ดินด าเนินการจัดส่ง 

เอกสารหลักฐานการครอบครองที่ดินให้
กรมธนารักษ์ฯ 

แผนกการฐานทัพฯสรุปเรื่องเสนอ      
ฐท.สส. สั่งการให้ กอท.ฐท.สส. จัดท า

เอกสารหลักฐานส่งคืนที่ดิน 

ด าเนินการทางธุรการ 

กอท.ฐท.สส. จัดท าเอกสารหลักฐาน
ในการส่งคืนที่ดิน 
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ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑๔  
 
 

 

 แผนกการฐานทัพฯ จัดท าข้อพิจารณาและหนังสือ
ถึง กรมธนารักษ์ฯขอส่งคืนที่ดินพร้อมส่งเอกสาร
หลักฐานที่ กอท.ฐท.สส.จัดท ามาให้ และรายงาน 
ทร.(ผ่าน กบ.ทร.)เพ่ือทราบ และสั่งส าเนาเรื่องให้
หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมทราบด้วย 

แผนกการฐานทัพฯ  

๑๕  
 
 

 

 เสนอผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. /ผอ.กบ.ฐท.สส. /
รอง เสธ.ฐท.สส.(๒) / เสธ.ฐท.สส./               
รอง ผบ.ฐท.สส.(๑) จนถึง ผบ.ฐท.สส. ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา ส่งเรื่องคืนให้ กบ.ฐท.สส. 

กบ.ฐท.สส. /
ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 
 

๑๖  
 
 

 กบ.ฐท.สส. ด าเนินการทางธุรการ แล้วส่งเรื่องให้
แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. จัดสง่เอกสารให้ 
กรมธนารักษ์ฯ   ทร.(ผ่าน กบ.ทร.) และส าเนา
เรื่องส่งให้หน่วยเกี่ยวข้อง ต้นเรื่องส่งคืน 
กบ.ฐท.สส.ให้ แผนกการฐานทัพฯเก็บเป็น
หลักฐาน 

แผนกธุรการ 
กพ.ฐท.สส./
กบ.ฐท.สส.  

 

๑๗  
 
 
 

 กรมธนารักษ์ฯ รับคืนที่ดินสามารถน าท่ีดินไปใช้
ประโยชน์ตามความเหมาะสม 

  

 

จัดท าเมื่อ     มี.ค.๕๙  โดย น.ต.จ านงค์  หะรารักษ์  (หน.แผนกท่ีดิน กอท.ฐท.สส.) น.ต.ริสมัย  ลาสา   พ.จ.อ.อนาวรณ์  รุ่งวงษ์           น.อ.หญิง วรินญา  รุ่งกลับ  KM Facilitator 
ปรับปรุงครั้งที่.............เมื่อ........................................................................................... .............................................................................................................................  

 

 
 

แผนกการฐานทัพฯ จดัท าข้อพิจารณาและ
หนังสือถึงกรมธนารักษ์ฯ ขอส่งคืนที่ดินและ

รายงานให้ ทร.(ผ่าน กบ.ทร.)ทราบ 

เสนอ เรื่องให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
พิจารณาลงนามในหนังสือถึงกรมธนารักษ์ 

จบ 

ด าเนินการทางธุรการ 
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      ขั้นตอนภายในกระบวนการและเส้นทางการเลื่อนไหลของงาน (Work Flow) 
๑.๗ ชื่อกระบวนการ การอนุญาตให้ประชาชนจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน                                                                                  หมายเลข/รหัส........... 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ  ประชาชนได้รับใบอนุญาตให้จับจองท าประโยชน์ที่ดินในเขตทรงสงวน โดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ราษฎรจับจอง 
                                        ที่ดินในเขตทรงสงวน (ตามค าสั่ง ทร.(เฉพาะ)ท่ี ๔/๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ราษฎรจับจองท่ีดินในเขตทรงสงวน)  
                                        แล้วว่าผู้ที่จับจองที่ดินในเขตทรงสงวน ได้จับจองที่ดินในพื้นที่ ที่ไม่ใช่เขตภูเขาหรือพ้ืนที่ที่ไม่สามารถอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ 

 

ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.   ประชาชนยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตจับจองท า
ประโยชน์ที่ดินในเขตทรงสงวนกับ กอท.ฐท.สส. 

กอท.ฐท.สส./
คณะกรรมการ             
พิจารณาการ
อนุญาตให้ราษฎร
จับจองที่ดินในเขต
ทรงสงวน 

ค าสั่ง ทร.(เฉพาะ)ท่ี ๔/๕๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ        
พิจารณาการอนุญาตให้
ราษฎรจับจองที่ดินในเขต
ทรงสงวน  (ผนวก ๑.๗.๑) 

๒.  
 
 

 

 คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ราษฎรจับ
จองท่ีดินในเขตทรงสงวน โดย รอง ผบ.ฐท.สส.(๑) 
เป็นประธาน  ผอ.กบ.ฐท.สส. เป็นกรรมการ และ 
ผอ.กอท.ฐท.สส. เป็นเลขานุการฯ เชิญกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยราชการต่างๆในพ้ืนที่ 
(นายอ าเภอ /ที่ดิน/ป่าไม้ ฯลฯ) ประชุมพิจารณา
การขอรับใบอนุญาตจับจองฯ  

กอท.ฐท.สส./
คณะกรรมการ             
พิจารณาการ
อนุญาตให้ราษฎร
จับจองที่ดินในเขต
ทรงสงวน 

 

๓.        ไม่อนุมัติ 
   
 
 
 
 
 

                 อนุมัติ 

 คณะกรรมการฯ (โดย ผอ.กอท.ฐท.สส. และ
เลขานุการ) เสนอรายงานผลการประชุมพิจารณา
ไป ทร. โดยตรง  
ทร. (โดย สธน.ทร.) จะจัดท าเอกสารใบอนุญาต
จับจองที่ดินในเขตทรงสงวนเมื่อ รอง เสธ.ทร. 
(ฝกบ.) ลงนามอนุญาต แล้วส่งต้นเรื่องกลับให้     
ฐท.สส. 
 
 

ทร. (สธน.ทร.) ตัวอย่างบันทึก สธน.ทร.ขอ
อนุญาตให้ราษฎรจับจองท า
ประโยชน์ที่ดินในเขตทรง
สงวน (ผนวก ๑.๗.๒) 

เริ่ม 

คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ราษฎร
จับจองที่ดินฯ ประชุม 

คณะกรรมการฯเสนอ
รายงานผลการพิจารณา 

ไปท่ี ทร.โดยตรง 
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ล าดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

ค าอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หน่วย/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๔  
 
 

 แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส.ส่งเอกสารให้ กบ.ฐท.สส. 
กบ.ฐท.สส.ส่งเอกสารให้แผนกการฐานทัพฯ 

แผนกธุรการ 
กพ.ฐท.สส. /
กบ.ฐท.สส. 

 

๕  
 
 

 แผนกการฐานทัพฯ สรุปรายละเอียดที่ ทร.
อนุญาตให้ประชาชนจับจองท่ีทรงสงวน 

แผนกการฐานทัพฯ ตัวอย่างเอกสารการสรุป
เรื่อง (ผนวก ๑.๗.๓) 

๖            
 
 
 
                                           
                                       อนุมัต ิ

 เสนอผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. /ผอ.กบ.ฐท.สส./
รอง เสธ.ฐท.สส.(๒) เสธ.ฐท.สส. และ รอง ผบ.ฐท.
สส.(๑) ลงนาม แล้วส านักงานผู้บังคับบัญชาส่ง
เรื่องกลับให้ กบ.ฐท.สส. 

ส านักงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ค าสั่ง ฐท.สส.ที่ ๔๓/๕๓ 
เรื่อง การมอบอ านาจสั่งการ
และท าการแทนในนาม 
ผบ.ฐท.สส.ข้อ ๓.๑ ล าดับ
๒๓ 

๗  
 
 

 กบ.ฐท.สส. ส่งเอกสารต่อให้แผนกธุรการ กพ.ฐท.
สส. ส าเนาเรื่องส่งให้หน่วยที่เก่ียวข้อง 

กบ.ฐท.สส./แผนก
ธุรการ กพ.ฐท.สส. 

 

๘  
 

 
 
 
 

กอท.ฐท.สส.(คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาต
ให้ราษฎรจับจองท าประโยชน์ที่ดินในเขตทรง
สงวนจัดส่งใบอนุญาตให้ประชาชน 

กอท.ฐท.สส.  

๙  
 
 

 ประชาชนได้รับใบอนุญาตเพ่ือใช้เป็นหลักฐานทาง
กฎหมายว่าได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ใน
ที่ดินนั้นได้ 

  

 

จัดท าเมื่อ     มี.ค.๕๙  โดย พ.จ.อ.อนาวรณ์  รุ่งวงษ์                                                                             น.อ.หญิง วรินญา  รุ่งกลับ  KM Facilitator 
ปรับปรุงครั้งที่.............เมื่อ........................................................................................... ....................................................................................................... ...................... 

 

 

การด าเนินการทางธุรการ 

แผนกการฐานทัพฯ สรุปเรื่อง 

เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 

การด าเนินการทางธุรการ 

กอท.ฐท.สส.รับเรื่อง ส่งเอกสารให้
ประชาชน 

จบ 
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