
รายงาน
เพื่อใหเกิดวธิีปฏิบัติที่เป�นเลิศ

การขึ้นทะเบียนและจําหน�ายส่ิงปลูกสร�าง

ออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ

กองอสังหาริมทรัพย" ฐานทัพเรอืสัตหีบ

 
 

รายงานองค�ความรูที่มีการจัดการ 
เพื่อใหเกิดวธิีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 

 
 

การขึ้นทะเบียนและจําหน�ายส่ิงปลูกสร�าง

ออกจากทะเบียนที่ราชพัสด ุ

 
จัดทําโดย 

 
กองอสังหาริมทรัพย" ฐานทัพเรอืสัตหีบ 

 

การขึ้นทะเบียนและจําหน�ายส่ิงปลูกสร�าง 

 



รายงานองค"ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ

 

ประจําป/งบประมาณ 

รายงานองค"ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ประจําป/งป.๖๔ 

 

- ๒ - 

 
ประจําป/งบประมาณ ๒๕๖๔ 



รายงานองค"ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ

 

การขึ้นทะเบียนและจําหน)ายสิ่งปลูกสราง

ออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ
กองอสังหาริมทรัพย� ฐานทัพเรือสัตหีบ

๑
ความสําคัญและความเป-นมาขององค"ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ระบุเหตุผล ความจําเป-น 
ป9ญหาหรือความต�องการ ความเป-นมาและเส�นทางการพัฒนาขององค"ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ี
เป-นเลิศ 
 

๑.๑ ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ
 เนื่องจากมีการย�ายบรรจุของข�าราชการตามวาระ 

รวมท้ังระเบียบข�อบังคับรวมถึงข้ันตอนต�าง

พัสดุ อย�างถูกต�องตาม กฎระเบียบข�อบังคับ

 
 

๑.๒ ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
 เนื่องจากการดําเนินการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ

กฎระเบียบ ข�อบังคับ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงท่ีผ�านมาได�มีการปรับปรุง

กฎหมายต�างๆและประกาศใช�ต�อมา ทําให�บุคลากร ขาดความรู�ความเข�าใจ จึงได�ดําเนินการปรับปรุง ระเบียบวิธีการ

และข้ันตอนในการดําเนินการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ

สอดคล�องกับ กฎระเบียบ ข�อบังคับ กฎกระทรวง

 
 
 
 
  

รายงานองค"ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ประจําป/งป.๖๔ 

 

- ๓ - 

การขึ้นทะเบียนและจําหน)ายสิ่งปลูกสราง

ออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ 
กองอสังหาริมทรัพย� ฐานทัพเรือสัตหีบ 

๑.ความสําคัญและความเป�นมา 
ความสําคัญและความเป-นมาขององค"ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ระบุเหตุผล ความจําเป-น 
ป9ญหาหรือความต�องการ ความเป-นมาและเส�นทางการพัฒนาขององค"ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ี

ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ 
ย�ายบรรจุของข�าราชการตามวาระ ทําให�ผู�ท่ีเข�ามารับหน�าท่ีใหม� ขาดความรู� ความเข�าใจ 

รวมถึงข้ันตอนต�างๆ ในการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราช

ข�อบังคับ กฎกระทรวง และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
ารข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ

กฎระเบียบ ข�อบังคับ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงท่ีผ�านมาได�มีการปรับปรุง กฎระเบียบ ข�อบังคับ รวมถึง

ต�อมา ทําให�บุคลากร ขาดความรู�ความเข�าใจ จึงได�ดําเนินการปรับปรุง ระเบียบวิธีการ

ข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ

กฎกระทรวงและกฎหมายต�างๆ 

การขึ้นทะเบียนและจําหน)ายสิ่งปลูกสราง 

ความสําคัญและความเป-นมาขององค"ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ระบุเหตุผล ความจําเป-น 
ป9ญหาหรือความต�องการ ความเป-นมาและเส�นทางการพัฒนาขององค"ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ี

ทําให�ผู�ท่ีเข�ามารับหน�าท่ีใหม� ขาดความรู� ความเข�าใจ 

ๆ ในการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราช

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
ารข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุต�องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ข�อบังคับ รวมถึง

ต�อมา ทําให�บุคลากร ขาดความรู�ความเข�าใจ จึงได�ดําเนินการปรับปรุง ระเบียบวิธีการ

ข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ ให�มีความทันสมัย 



รายงานองค"ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ

 

๒.การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู
วัตถุประสงค"และเปAาหมายขององค"ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ระบุวัตถุประสงค"และ
เปAาหมายของผลงาน/นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ อ
เหตุผลความจําเป-น 
 

๒.๑ วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
๑ เพ่ือรวบรวมความรู�เก่ียวกับการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ
๒ เพ่ือเป-นแนวทางในการปฏิบัติงานในส�วนของผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ให�สามารถปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�อง
ตามกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีกําหนดไว�
            ๓ เพ่ือให�การดําเนินการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ เป-นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

  
 

๒.๒ เป5าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
 

 ๕.๑ ดําเนินการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุมีความถูกต�องและ
รวดเร็วตามกฎระเบียบข�อบังคับ กฎกระทรวง และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง

 ๕.๒ นายทะเบียนหนังสือสําคัญ แผนกทะเบียนและสํารวจ กอท
กระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนดไว� รวมท้ังนําไปใช�ประโยชน"จากองค"ความรู�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

 
 
 
 
  

รายงานองค"ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ประจําป/งป.๖๔ 

 

- ๔ - 

การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู 
วัตถุประสงค"และเปAาหมายขององค"ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ระบุวัตถุประสงค"และ

นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ อย�างชัดเจน สอดคล�องกับป9ญหาความต�องการ หรือ

วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
เก่ียวกับการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ

เพ่ือเป-นแนวทางในการปฏิบัติงานในส�วนของผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ให�สามารถปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�อง
ตามกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีกําหนดไว� 

เพ่ือให�การดําเนินการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ เป-นไปอย�างมี

เป5าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ

ดําเนินการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุมีความถูกต�องและ
ฎกระทรวง และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

นายทะเบียนหนังสือสําคัญ แผนกทะเบียนและสํารวจ กอท.ฐท.สส.มีแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต�องตาม
กระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนดไว� รวมท้ังนําไปใช�ประโยชน"จากองค"ความรู�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค"และเปAาหมายขององค"ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ระบุวัตถุประสงค"และ
ย�างชัดเจน สอดคล�องกับป9ญหาความต�องการ หรือ

 
เก่ียวกับการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ 

เพ่ือเป-นแนวทางในการปฏิบัติงานในส�วนของผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ให�สามารถปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�อง

เพ่ือให�การดําเนินการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ เป-นไปอย�างมี

เป5าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 

ดําเนินการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุมีความถูกต�องและ

มีแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต�องตาม
กระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนดไว� รวมท้ังนําไปใช�ประโยชน"จากองค"ความรู�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 



รายงานองค"ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ

 

กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค"ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศระบุ
กระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช� และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ"กัน และ
สอดคล�องกับวัตถุประสงค" 
 

๓.๑ การออกแบบผลงาน/ นวัตกรรม
 มีการเผยแพร�ความรู�ตามช�องทางต�างๆ ระบุ  นําการจัดความรู�ของ กอท
ใช�ประโยชน"ท่ีดิน ในความปกครองของ ฐท
ทะเบียนท่ีราชพัสดุมีความรู�ความเข�าใจถึงข้ันตอนวิธีการรวมถึงระยะเว
กฎกระทรวง และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องในการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ
 
 
 
 

๓.๒ เป5าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
 ๑.หน�วยใช�ประโยชน"ท่ีดิน มีความรู�ความเข�าใจถึงกระบวนการข้ึนตอนการ

สร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ 

 ๒.หน�วยปกครอง (ฐท.สส.)
ปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
 ๓.ข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ

ข�อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

           ๔.ลดระยะเวลาในการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ
กฎระเบียบ ข�อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง

๓.๓ ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
 ๑.บรรลุตามวัตถุประสงค"ของทางราชการ
   ๒.ข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ

ข�อบังคับ กฎกระทรวง และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง

 

รายงานองค"ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ประจําป/งป.๖๔ 
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๓.กระบวนการผลิตผลงาน 
หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค"ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศระบุ

กระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช� และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ"กัน และ

นวัตกรรม 
มีการเผยแพร�ความรู�ตามช�องทางต�างๆ ระบุ  นําการจัดความรู�ของ กอท.ฐท.สส.ประชาสัมพันธ"ให�กับหน�วย

ใช�ประโยชน"ท่ีดิน ในความปกครองของ ฐท.สส.ท่ีมีความต�องการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจาก
ทะเบียนท่ีราชพัสดุมีความรู�ความเข�าใจถึงข้ันตอนวิธีการรวมถึงระยะเวลา รวมท้ัง กฎระเบียบข�อบังคับ

ในการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ

เป5าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
มีความรู�ความเข�าใจถึงกระบวนการข้ึนตอนการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูก

มีความรู�ความเข�าใจถึงกระบวนการข้ึนตอนการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่ง
 

ข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุได�อย�างถูกต�องตาม  กฎระเบียบ 

ข�อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

ข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ
งคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
ของทางราชการ 

ข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุได�อย�างถูกต�องตาม  

ฎกระทรวง และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค"ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศระบุ
กระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช� และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ"กัน และ

ประชาสัมพันธ"ให�กับหน�วย
ท่ีมีความต�องการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจาก

ข�อบังคับ 
ในการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ  

เป5าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
ข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูก

ข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่ง

ได�อย�างถูกต�องตาม  กฎระเบียบ 

ข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุได�ถูกต�องตาม

ได�อย�างถูกต�องตาม  กฎระเบียบ



รายงานองค"ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ

 

๓.๔ การใชทรัพยากร 
 - 
  
 
 
 

ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน"ท่ีได�รับ
 

๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค�
 ๔.๑.๑ กําลังพลในหน�วยมีความรู� ความเข�าใจ เก่ียวกับกฎระเบียบ ข�อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องใน
การดําเนินการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ
 ๔.๑.๒ สามารถตรวจคัดกรองข�าราชการและทหารกองประจําการ กอท
ราชการได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

๔.๒ ผลสัมฤทธิ ์
 ๔.๒.๑ดําเนินการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ

กฎระเบียบข�อบังคับ กฎกระทรวง และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง

 ๔.๒.๒ มีความเข�าใจกฎระเบียบ

 ๔.๒.๓ ดําเนินการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ

 
๔.๓ ประโยชน�ที่ไดรับ 
 ๑นายทะเบียนหนังสือสําคัญ แผนกทะเบียนและสํารวจ กอท
กระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนดไว� รวมท้ังนําไปใช�ประโยชน"จากองค"ความรู�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

 ๒ ลดป9ญหาในการรวบรวมเอกสารและการแก�ไขเพ่ิมเติม

 ๓ ลดระยะเวลาในการดําเนินการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ

รายงานองค"ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ประจําป/งป.๖๔ 

 

- ๖ - 

๔.ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน"ท่ีได�รับ 

ผลที่เกิดตามจุดประสงค� 
มีความรู� ความเข�าใจ เก่ียวกับกฎระเบียบ ข�อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องใน

ข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
คัดกรองข�าราชการและทหารกองประจําการ กอท.ฐท.สส

ข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุได�อย�างถูกต�องตาม  

ฎกระทรวง และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

ระเบียบข�อบังคับ กฎกระทรวง และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องได�อย�างชัดเจน

ข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุได�อย�างรวดเร็ว

นายทะเบียนหนังสือสําคัญ แผนกทะเบียนและสํารวจ กอท.ฐท.สส.มีแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต�องตาม
รวมท้ังนําไปใช�ประโยชน"จากองค"ความรู�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

ลดป9ญหาในการรวบรวมเอกสารและการแก�ไขเพ่ิมเติม 

ลดระยะเวลาในการดําเนินการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ

มีความรู� ความเข�าใจ เก่ียวกับกฎระเบียบ ข�อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องใน

สส.รวมท้ังผู�ท่ีมาติดต�อ

ได�อย�างถูกต�องตาม  

ได�อย�างชัดเจน 

ได�อย�างรวดเร็ว 

มีแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต�องตาม
รวมท้ังนําไปใช�ประโยชน"จากองค"ความรู�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

ลดระยะเวลาในการดําเนินการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ 



รายงานองค"ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ

 

 ๔ ข�าราชการ กอท.ฐท.สส.มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ
เก่ียวข�อง 

 

ป9จจัยความสําเร็จ ระบุบุคคล / หน�วยงาน 
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส�งผลต�อคุณภาพของผลงาน
 

๕.๑ สิ่งที่ช)วยใหงานประสบความสําเร็จ
 บุคลากรในหน�วยงาน ร�วมกันแสดงความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาปรับปรุงวิธีการ ค�นหา

ข�อบังคับ กฎกระทรวง และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง

ราชพัสดุ มีความรวดเร็วถูกต�องและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

บทเรียนท่ีได�รับ (Lesson Learned) 
นําผลงานไปใช�/พัฒนาต�อ หรือดําเนินการให�ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนต�อไป
 

๖.๑ การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช
 ๑.สามารถใช�เป-นแนวทางในการดําเนินการภายในหน�วยงาน กอท
 ๒.สามารถสร�างแนวทางการปฏิบัติให�นายทะเบียนหนังสือสําคัญ แผนกทะเบียนและสํารวจ กอท
แนวทางในการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากท่ีราชพัสดุ ให�มีความถูกต�องตามกระบวนการหรือ
ข้ันตอนตามท่ีกําหนดได� และสามารถนําไปใช�ประโยชน"ได�อย�างมีประสิทธิภาพ
 

การเผยแพร�/การได�รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได�รับ ระบุข�อมูลท่ีทําให�เห็นร�องรอยหลักฐานการเผยแพร�ผลงาน
นวัตกรรม และการยกย�องชมเชย 
 

รายงานองค"ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ประจําป/งป.๖๔ 

 

- ๗ - 

มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับกฎระเบียบข�อบังคับ กฎกระทรวง และกฎหมายท่ี

๕.ปAจจัยความสําเร็จ 
หน�วยงาน / องค"กร หรือ วิธีการท่ีช�วยให�งานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค" 

การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส�งผลต�อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม 

สิ่งที่ช)วยใหงานประสบความสําเร็จ 
ร�วมกันแสดงความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาปรับปรุงวิธีการ ค�นหา และศึกษา กฎ

ฎกระทรวง และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�การข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ี

ราชพัสดุ มีความรวดเร็วถูกต�องและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๖.บทเรียนท่ีไดรับ 
ระบุข�อสรุป ข�อสังเกต /ข�อเสนอแนะ และข�อควรระวัง ท่ีเป-นแนวทางในการ

พัฒนาต�อ หรือดําเนินการให�ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนต�อไป 

การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช 
เป-นแนวทางในการดําเนินการภายในหน�วยงาน กอท.ฐท.สส. 

สามารถสร�างแนวทางการปฏิบัติให�นายทะเบียนหนังสือสําคัญ แผนกทะเบียนและสํารวจ กอท
แนวทางในการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากท่ีราชพัสดุ ให�มีความถูกต�องตามกระบวนการหรือ

ะสามารถนําไปใช�ประโยชน"ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

๗.การเผยแพร)ผลงาน 
รางวัลท่ีได�รับ ระบุข�อมูลท่ีทําให�เห็นร�องรอยหลักฐานการเผยแพร�ผลงาน

ฎกระทรวง และกฎหมายท่ี

องค"กร หรือ วิธีการท่ีช�วยให�งานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค"  

และศึกษา กฎระเบียบ

เพ่ือให�การข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ี

ข�อเสนอแนะ และข�อควรระวัง ท่ีเป-นแนวทางในการ

สามารถสร�างแนวทางการปฏิบัติให�นายทะเบียนหนังสือสําคัญ แผนกทะเบียนและสํารวจ กอท.ฐท.สส.มี
แนวทางในการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากท่ีราชพัสดุ ให�มีความถูกต�องตามกระบวนการหรือ

รางวัลท่ีได�รับ ระบุข�อมูลท่ีทําให�เห็นร�องรอยหลักฐานการเผยแพร�ผลงาน/ 



รายงานองค"ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ

 

๗.๑ การเผยแพร) 
 นําการจัดความรู�ของ กอท.ฐท
สส.ท่ีมีความต�องการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุมีความรู�ความเข�าใจถึง
ข้ันตอนวิธีการรวมถึงระยะเวลาและกฎ
และจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ

 
 

๗.๒ การยอมรับ 
   ผู�บังคับบัญชาภายในหน�วยอนุมัติให�ดําเนินการตามคู�มือ
จากทะเบียนท่ีราชพัสดุ 

รายงานองค"ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ประจําป/งป.๖๔ 

 

- ๘ - 

ฐท.สส.ประชาสัมพันธ"ให�กับหน�วยใช�ประโยชน"ท่ีดิน ในความปกครองของ ฐท
ท่ีมีความต�องการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุมีความรู�ความเข�าใจถึง

กฎระเบียบข�อบังคับ กฎกระทรวง และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง
และจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ 

ผู�บังคับบัญชาภายในหน�วยอนุมัติให�ดําเนินการตามคู�มือการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออก

ประชาสัมพันธ"ให�กับหน�วยใช�ประโยชน"ท่ีดิน ในความปกครองของ ฐท.
ท่ีมีความต�องการข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุมีความรู�ความเข�าใจถึง

ฎกระทรวง และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องในการข้ึนทะเบียน

การข้ึนทะเบียนและจําหน�ายสิ่งปลูกสร�างออก


