
การสัมมนา การจัดการความรู้การสัมมนา การจัดการความรู้

เรือง   เรือง   กระบวนการ การฐานทพักระบวนการ การฐานทพั
ณ ห้องประชุม กฤษณจันทร์ ณ ห้องประชุม กฤษณจันทร์ 

โรงพยาบาลอาภากรเกียรตวิงศ์ ฐทโรงพยาบาลอาภากรเกียรตวิงศ์ ฐท..สสสส..
วันพฤหสับดีท ีวันพฤหสับดีท ี๒๖ ๒๖ เมษายน เมษายน ๒๕๖๑๒๕๖๑



น.อ.อุทยั  ชีวะสุทธิ
รองเสนาธิการฐานทพัเรือสตัหีบ

ประธานการสมัมนา
น.อ.อภิชาติ  โชไชย

ผูอ้าํนวยการกองสง่กาํลงับาํรุง
ฐานทพัเรือสตัหีบ

น.อ.อโศก  ศรีสวสัดิ
ผูอ้าํนวยการกองอสงัหาริมทรัพย์

ฐานทพัเรือสตัหีบ



วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

เพือถา่ยทอดกระบวนการปฏิบติังาน 
  การรายงานตรวจตราดูแลทีดิน
  การดาํเนินการกรณีมีการบุกรุกทีดิน
  การขออนุญาตกอ่สรา้ง /รือถอน อาคารและสิงกอ่สรา้งใน

พืนทีทีหน่วยใชป้ระโยชน์



งานการฐานทพังานการฐานทพั
เพือสนับสนุนหน่วยกําลังทีใช้ในการ

ปฏิบัติการทางทหาร

การกอ่สรา้งสิงความสะดวกและทรัพยากรตา่งๆ
   -ผงัหลกัพืนทีกอ่สรา้ง 
   -
   -
   -การสรา้ง/ซอ่มแซมถนน /ทา่เรือ ฯลฯ
   -ระบบนําประปา
   -ระบบไฟฟ้า 

การขอใชท้า่เรือ
            และสิงอาํนวยความสะดวก

- ระบบการกาํจดัขยะ
- ระบบการกาํจดันําเสีย
- ระบบ CCTV
- ฯลฯ

การจดัหา การควบคุม การใชป้ระโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์
-    การขึนทะเบียน /ทาํหลกัฐานประวติัทีดิน/แผนทีแสดงขอบเขต

- การอนุญาตใหร้าษฎรจบัจองทีดินในเขตทรงสงวน
- การตรวจสอบสิทธิการเชา่ทีดิน ทีราชพสัดุ

- การสง่คืนทีดินใหก้รมธนารักษ์





คาํจาํกัดความคาํจาํกัดความ

       “ทีดินกองทพัเรือปกครอง”  หมายความวา่ ทีราชพสัดุทีกระทรวงการคลงั
อนุญาตใหก้องทพัเรือเขา้ปกครองดูแลและใชป้ระโยชน์
       “ทีดินกองทพัเรือใชป้ระโยชน์” หมายความวา่ ทีดินทีกองทพัเรือไดร้ับอนุญาต   
ใหใ้ชป้ระโยชน์โดยการใหใ้ชห้รือใหเ้ชา่
       “หน่วยปกครองทีดิน”  หมายความวา่ หน่วยขึนตรงกองทพัเรือหรือหน่วยรอง
ของหน่วยขึนตรงกองทพัเรือ ทีไดร้บัมอบหมายใหด้าํเนินการปกครองดูแลรักษาทีดิน  
ในนามกองทพัเรือ
       “หน่วยใชป้ระโยชน์ทีดิน”หมายความวา่ หน่วยขึนตรงกองทพัเรือหรือหน่วยรอง
ทีไดร้ับอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์โดยมิไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยปกครองทีดิน



การรายงานการตรวจตราดูแลทีดนิการรายงานการตรวจตราดูแลทีดนิ

คาํสงั ทร.(เฉพาะ) ที 7/2536 เรือง การปฏิบติัเกียวกบัทีดินกองทพัเรือ
 
 ให ้หน่วยใชป้ระโยชน์ทีดิน รายงานผลการตรวจตราดูแลทีดิน ให ้

หน่วยปกครองทีดิน เพือรวบรวมเสนอ กบ.ทร. ทราบ 
      ภายในวนัที ๑๕ ของเดือน ธ.ค.  มี.ค.  มิ.ย. ก.ย.

 หน่วยปกครองทีดิน สรุปรายงานผลการตรวจตราดูแลทีดิน เสนอ 
กบ.ทร. ภายในวนัที ๕ ของเดือน ม.ค. เม.ย.  ก.ค.  ต.ค.



A

กอท.ฐท.สส. (แผนกทีดิน)
รวบรวมรายงาน /ตรวจสอบขอ้มูลสารสนเทศ

ทาํขอ้พิจารณาเสนอ ฐท.สส. (ผา่น กบ.ฐท.สส.)

กบ.ฐท.สส. (แผนกการฐานทพัฯ)
ทาํขอ้พิจารณาและรายงานเสนอ ทร.(ผา่น กบ.ทร.)

หน่วยใชป้ระโยชน ์รายงาน
ผลการตรวจตราดูแลทีดิน

ทร. ( กบ.ทร.)
ไดร้ับรายงานตามวงรอบ ในกรอบเวลาที

กาํหนด



ปัญหาในการปฏิบติั การแกไ้ข
 หน่วยใชป้ระโยชน์ไมจ่ดัทาํรายงานสง่

ตามกรอบเวลา
กบ.ฐท.สส. จะทาํขา่วราชนาวีแจง้เตือน
ลว่งหนา้ในชว่ง ตน้เดือน ธ.ค.  มี.ค.  มิ.ย. 
และ ก.ย.

 การสง่รายงาน ไป ผิดหน่วย ทาํให ้
กอท.ฐท.สส. ไดร้ับเรืองลา่ชา้ 

ขอให ้หน่วยใชป้ระโยชน์  ปรับเพิมขอ้ความใน 
การเสนอรายงาน จาก เสนอ ฐท.สส. เป็น 
เสนอ ฐท.สส. (ผา่น กอท.ฐท.สส.)

 กรณีหน่วยใชป้ระโยชน์พบวา่มีการบุกรุก 
ยงัไมมี่การดาํเนินการใดๆ 

 จดัประชุมเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งของหน่วยใช ้
ประโยชน์ เพือชีแจงแนวทางการดาํเนินการ



ตัวอย่างการทาํเอกสารรายงานตัวอย่างการทาํเอกสารรายงาน

(ผาน กอท.ฐท.สส.)





  กระบวนการดาํเนินการกระบวนการดาํเนินการ

                                                        กรณีมีการบุกรุกทดีนิกรณีมีการบุกรุกทดีนิ





A
หน่วยผูใ้ชป้ระโยชน์ตรวจพบ

มีการบุกรุก

แจง้ใหผู้บุ้กรุก ออกจากพืนที
แจง้ทนัทีทีพบ
หากยงัไมอ่อก ทาํ
หนังสือแจง้ครังที 1
หากยงัไมอ่อก ทาํ
หนังสือแจง้ครังที 2ปักป้ายแสดงแนวเขตทีดิน

แตง่ตงัเจา้หนา้ที ไปดาํเนินการแจง้ความ
รอ้งทุกขก์ลา่วโทษกบัสถานีตาํรวจในพืนที  (คดีอาญา)

ติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินคดี

ก



ก

รายงานหน่วยปกครองทีดิน

รายงานการตรวจตราทีดิน 
ทุกวงรอบ 3 เดือน

กรณีตอ้งการใชป้ระโยชน์ทีดิน
แยกรายงานเฉพาะเรืองถึงหน่วยปกครองทีดิน        
       เสนอ ฐท.สส. (ผา่น กอท.ฐท.สส.) 

กอท.ฐท.สส. ตรวจสอบ
จดัทาํขอ้พิจารณา เสนอ ฐท.สส.

ฐท.สส.(กบ.ฐท.สส.) ทาํขอ้พิจารณาเสนอ ทร. (ผา่น กบ.ทร.)

ทร.สงัการให ้สธน.ทร.ทาํหนังสือขอรับมอบอาํนาจในการฟ้องขบัไล่
ผูบุ้กรุก (ฟ้องแพง่) จากกระทรวงการคลงั (กรมธนารกัษ)์



ปัญหาในการปฏิบติั การแกไ้ข
 หน่วยใชป้ระโยชน์ไมท่ราบ ขนัตอนใน

การดาํเนินการ / บางหน่วยมีพืนที
รับผิดชอบมาก ไมท่ราบขอบเขตพืนที
รับผิดชอบ / ไมมี่การจดักาํลงัพล
รับผิดชอบในการตรวจตราพืนทีตาม
วงรอบ

จดัประชุมเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งของหน่วยใช ้
ประโยชน์ เพือชีแจงแนวทางการดาํเนินการ

ขอใหร้ายงานสถานภาพทีดิน/ปัญหาการบุกรุก 
ในรายงานรับ – สง่หนา้ที ผบ.หน่วย เพือเป็น
ขอ้มูลในการติดตามการดาํเนินคดีกบัผูบุ้กรุก

ใหค้าํแนะนํา วิธีการดาํเนินการในการแจง้
ความรอ้งทุกขก์ลา่วโทษ











A หน่วยใชป้ระโยชน์  
เสนอความตอ้งการ กอ่สรา้งอาคาร /สิงกอ่สรา้ง

เสนอเป็นบนัทึกถึง  ฐท.สส.

ออกขา่วราชนาวี ถึง ฐท.สส.
โดยให ้กชธ.ฐท.สส. เป็นผูรั้บทราบ ฐท.สส. (แผนกแผน กบ.ฐท.สส.)

ตรวจสอบ/ เสนอให ้ผบ.ฯ
สงัการ ให ้กชธ.ฐท.สส. ดาํเนินการ

กชธ.ฐท.สส. ดาํเนินการสาํรวจพืนที จดัทาํแบบ 
ประมาณการ/สรุปเรือง เสนอ ฐท.สส. (กบ.ฐท.สส.)

แผนกแผน กบ.ฐท.สส. สง่แบบประมาณการให ้หน่วยเจา้ของเรือง
ก

สาํรวจพืนที/ความตอ้งการ
ของหน่วยเจา้ของเรือง
ตรวจสอบผงัหลกัพืนที
กอ่สรา้ง



ก

หน่วยใชป้ระโยชน์ /หน่วยเจา้ของ
เรือง เสนอ ทร.(ผา่น กบ.ทร.)

ขออนุมติัหลกัการ แบบตาํบลที 
/ประมาณการ
เสนอเป็นแผนงาน/โครงการ 
เพือขออนุมติังบประมาณ
เสนอขออนุมติัปรับผงัหลกักร
กอ่สรา้ง (กรณีสิงกอ่สรา้งไมอ่ยู ่
ในผงัหลกัที ทร.อนุมติัไวแ้ลว้)

ทร.พิจารณา

หน่วยใชป้ระโยชน์ไดร้ับอนุมติัแผนงาน/งบประมาณ 
ดาํเนินการจดัซือ/จา้ง /กอ่สรา้ง

อนุมติัอนุมติั

ไมอ่นุมติัไมอ่นุมติั

ผูร้ับจา้งกอ่สรา้งดาํเนินการเสร็จสง่มอบงาน

หน่วยใชป้ระโยชน์รายงานผลการรบัมอบงาน
กอ่สรา้ง /ทาํประวติัอาคาร



A หน่วยใชป้ระโยชน์  
เสนอความตอ้งการ รือถอนอาคาร /สิงกอ่สรา้ง

เสนอเป็นบนัทึกถึง  ฐท.สส.

ออกขา่วราชนาวี ถึง ฐท.สส.
โดยให ้กชธ.ฐท.สส. เป็นผูรั้บทราบ ฐท.สส. (แผนกการฐานทพัฯกบ.ฐท.สส.)

ตรวจสอบ/ เสนอให ้ผบ.ฯสงัการ

กชธ.ฐท.สส. ตรวจสอบสภาพความชาํรุดเสียหาย
เสนอ ฐท.สส. (กบ.ฐท.สส.)

ก

กอท.ฐท.สส.ตรวจสอบประวติัอาคาร 
เสนอ ฐท.สส. (กบ.ฐท.สส.)



ก

แผนกการฐานทพัฯกบ.ฐท.สส.ทาํขอ้พิจารณาเสนอ ทร. (ผา่น กบ.ทร.)

ทร.พิจารณา
ไมอ่นุมติัไมอ่นุมติั

อนุมติัอนุมติั
แผนกการฐานทพัฯ กบ.ฐท.สส. รายงาน ผบ.ฯ และแจง้หน่วยใชป้ระโยชน์

หน่วยใชป้ระโยชน์ดาํเนินการรือถอน และรายงานผลการรือถอน

แผนกการฐานทพัฯ กบ.ฐท.สส. ตรวจสอบรายงาน
 เสนอ ผบ.ฯสงัการ กอท.ฐท.สส.

ข



กอท.ฐท.สส.จดัทาํเอกสารขอขึนทะเบียน และ
จาํหน่ายทะเบียนทีราชพสัดุ เสนอ ฐท.สส.

ข

แผนกการฐานทพัฯ กบ.ฐท.สส. ทาํขอ้พิจารณาและ
หนังสือถึง ผวจ.ชลบุรี /ธนารกัษพื์นที พรอ้มแนบ

เอกสารจาก กอท.ฐท.สส.

ธนารกัษพื์นที จ.ชลบุรี ดาํเนินการขึนทะเบียนและจาํหน่าย
ทะเบียนทีราชพสัดุ และสง่หลกัฐานให ้ฐท.สส.

แผนกการฐานทพั กบ.ฐท.สส. สง่หลกัฐานให ้
หน่วยใชป้ระโยชน์ และ กอท.ฐท.สส. เก็บเป็น

หลกัฐาน




