
รายงาน
เพื่อใหเกิดวธิีปฏิบัติที่เป�นเลิศ

การขออนุญาตปลูกสร�างส่ิงปลูกสร�างภายในบริเวณเขต
ปลอดภัยในราชการทหารตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
บริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห'งกองทัพเรือในท�องที่
อําเภอบ�านค'าย อําเภอบ�านฉาง อําเภอเมืองระยอง  จังหวัด
ระยองและอําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ
๒๕๓๖ 

 
 

รายงานองค�ความรูที่มีการจัดการ 
เพื่อใหเกิดวธิีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 

 
การขออนุญาตปลูกสร�างส่ิงปลูกสร�างภายในบริเวณเขต

ปลอดภัยในราชการทหารตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
บริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห'งกองทัพเรือในท�องที่
อําเภอบ�านค'าย อําเภอบ�านฉาง อําเภอเมืองระยอง  จังหวัด
ระยองและอําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ

จัดทําโดย 
 

การขออนุญาตปลูกสร�างส่ิงปลูกสร�างภายในบริเวณเขต
ปลอดภัยในราชการทหารตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
บริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห'งกองทัพเรือในท�องที่
อําเภอบ�านค'าย อําเภอบ�านฉาง อําเภอเมืองระยอง  จังหวัด
ระยองและอําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.
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กองอสังหาริมทรัพย4 

ประจําป8งบประมาณ 
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งอสังหาริมทรัพย4 ฐท.สส. 
 

ประจําป8งบประมาณ ๒๕๖๔  



รายงานองค4ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป7นเลิศ

 

การขออนุญาตปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�างภายในบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารตาม
พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห'งกองทัพเรือ ในท�องที่
อําเภอบ�านค'าย อําเภอบ�านฉาง อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง และอําเภอบาง
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ

๑
ความสําคัญและความเป7นมาขององค4ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป7นเลิศ ระบุเหตุผล ความ

จําเป7น ป=ญหาหรือความต�องการ ความเป7นมาและเส�นทางการพัฒนาขององค4ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธี
ปฏิบัติท่ีเป7นเลิศ 
 

๑.๑ ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ
การจัดทําความรู�เรื่อง “การขออนุญาตปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�างภายในเขตปลอดภัยในราชการทหารแห'ง

กองทัพเรือ ฯ” เพ่ือเป7นเครื่องมือใน
กอท.ฐท.สส.สามารถนําไปใช�ประโยชน4ในการปฎิบัติงานได�อย'างมีประสิทธิภาพ เข�าใจข้ันตอนในการปฎิ
ผิดพลาดและสามารถแจ�งระยะเวลาในการดําเนินการให�ผู�ท่ีขออนุญาตทราบ  
 

๑.๒ ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
 เนื่องจาก กอท.ฐท.สส.ได�จัดข�าราชการในแผนกท่ีดิน ฯ หมุนเวียนกันไป
(ส'วนแยก) กอท.ฐท.สส. เพ่ือรับเรื่องจาก
ราชการทหารแห'งกองทัพเรือฯ  แต'เนื่องจาก
และยังมิได�จัดทําคู'มือแนวทางการปฎิบัติ
ไว�ในป=จจุบันเพ่ือเป7นการแก�ป=ญหาในทางปฎิบัติจึงเห็นควร
ภายในเขตปลอดภัยในราชการทหารแห'งกองทัพเรือ ฯ
ปฎิบัติหน�าท่ีหัวหน�าแผนกท่ีดิน (ส'วนแยก
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การขออนุญาตปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�างภายในบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารตาม
พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห'งกองทัพเรือ ในท�องที่
อําเภอบ�านค'าย อําเภอบ�านฉาง อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง และอําเภอบาง

ศ.๒๕๓๖ 
(กอท.ฐท.สส.) 

๑.ความสําคัญและความเป�นมา 
ความสําคัญและความเป7นมาขององค4ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป7นเลิศ ระบุเหตุผล ความ

ความเป7นมาและเส�นทางการพัฒนาขององค4ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธี

ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ 
การขออนุญาตปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�างภายในเขตปลอดภัยในราชการทหารแห'ง

เป7นเครื่องมือในการดําเนินการของผู�ท่ีหมุนเวียนไปทําหน�าท่ีหัวหน�าแผนกท่ีดิน 
สามารถนําไปใช�ประโยชน4ในการปฎิบัติงานได�อย'างมีประสิทธิภาพ เข�าใจข้ันตอนในการปฎิ

ผิดพลาดและสามารถแจ�งระยะเวลาในการดําเนินการให�ผู�ท่ีขออนุญาตทราบ   

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
ได�จัดข�าราชการในแผนกท่ีดิน ฯ หมุนเวียนกันไปปฎิบัติหน�าท่ีหัวหน�า

เพ่ือรับเรื่องจากผู�ท่ีประสงค4จะขออนุญาตปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�างภายในเขตปลอดภัยใน
แต'เนื่องจากเป7นการปฎิบัติงานท่ีเก่ียวข�องกับกฎหมายและหลักเกณฑ4

และยังมิได�จัดทําคู'มือแนวทางการปฎิบัติให�สามารถปฏิบัติงานได�อย'างถูกต�องตามกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีกําหนด
เพ่ือเป7นการแก�ป=ญหาในทางปฎิบัติจึงเห็นควรปรับปรุง“คู'มือการขออนุญาตปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�าง

ภายในเขตปลอดภัยในราชการทหารแห'งกองทัพเรือ ฯ”ข้ึนใหม'เพ่ือเป7นแนวทางการปฎิบัติงานของผู�ท่ี
ส'วนแยก)กอท.ฐท.สส. ให�สามารถนําไปใช�ประโยชน4ได�อย'างมีประสิทธิภาพ

การขออนุญาตปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�างภายในบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารตาม
พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห'งกองทัพเรือ ในท�องที่
อําเภอบ�านค'าย อําเภอบ�านฉาง อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง และอําเภอบางละมุง 

ความสําคัญและความเป7นมาขององค4ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป7นเลิศ ระบุเหตุผล ความ
ความเป7นมาและเส�นทางการพัฒนาขององค4ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธี

การขออนุญาตปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�างภายในเขตปลอดภัยในราชการทหารแห'ง
ทําหน�าท่ีหัวหน�าแผนกท่ีดิน (ส'วนแยก) 

สามารถนําไปใช�ประโยชน4ในการปฎิบัติงานได�อย'างมีประสิทธิภาพ เข�าใจข้ันตอนในการปฎิบัติ ลดความ

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
ปฎิบัติหน�าท่ีหัวหน�าแผนกท่ีดิน 

ประสงค4จะขออนุญาตปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�างภายในเขตปลอดภัยใน
หลักเกณฑ4หลายฉบับ 

ให�สามารถปฏิบัติงานได�อย'างถูกต�องตามกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีกําหนด
การขออนุญาตปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�าง

เพ่ือเป7นแนวทางการปฎิบัติงานของผู�ท่ีหมุนเวียนไป
สามารถนําไปใช�ประโยชน4ได�อย'างมีประสิทธิภาพ 



รายงานองค4ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป7นเลิศ

 

๒.การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู
วัตถุประสงค4และเปJาหมายขององค4ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป7นเลิศ 
เปJาหมายของผลงาน/นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป7นเลิศ อย'างชัดเจน สอดคล�องกับป=ญหาความต�องการ หรือ
เหตุผลความจําเป7น 
 

๒.๑ วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
๑. เพ่ือรวบรวมความรู�เก่ียวกับการขออนุญาตปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�างภายในเขตปลอดภัยในราชการทหาร

แห'งกองทัพเรือฯ พ.ศ.๒๕๓๖ พระราชบัญญัติ ว'าด�วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พ
กําหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห'งกองทัพเรือ ในท�องท่ีอําเภอบ�านค'าย อําเภอบ�
ระยอง จังหวัดระยอง และอําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ
๒๕๓๒ เรื่อง หลักเกณฑ4ผ'อนผันการปลูกสร�างในเขตปลอดภัยในราชการทหารของ ฐท

๒. เพ่ือเป7นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู�ท่ีปฎิบัติหน�าท่ีหัวหน�าแผน
ดําเนินการ กรณีมีผู�ประสงค4จะขออนุญาตปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�างภายในเขตปลอดภัยในราชการทหารแห'ง
กองทัพเรือฯ  ให�สามารถปฏิบัติงานได�อย'างถูกต�องตามกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีกําหนดไว� และสามารถนําไปใช�
ประโยชน4ได�อย'างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือเป7นการประชาสัมพันธ4ให�ข�าราชการใน ทร
ปลอดภัยฯ ได�รับทราบวิธีการขออนุญาตปลูกสร�างฯ ข้ันตอน และระยะเวลาในการดําเนินการ ให�มีความเข�าใจอย'าง
ถูกต�อง 
 

๒.๒ เป4าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ื
๑.ผู�ท่ีหมุนเวียนมาทําหน�าท่ี หน

การหรือข้ันตอนท่ีกําหนดไว� และสามารถนําไปใช�ประโยชน4ได�อย'างมีประสิทธิภาพ
 ๒. จํานวนผู�ยื่นคําขออนุญาตปลูกสร�างฯ ได�รับใบอนุญาตปลูกสร�างฯ ในระยะเวลาท่ีกําหนด
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การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู 
วัตถุประสงค4และเปJาหมายขององค4ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป7นเลิศ ระบุวัตถุประสงค4และ

นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป7นเลิศ อย'างชัดเจน สอดคล�องกับป=ญหาความต�องการ หรือ

วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
เพ่ือรวบรวมความรู�เก่ียวกับการขออนุญาตปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�างภายในเขตปลอดภัยในราชการทหาร

พระราชบัญญัติ ว'าด�วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ.๒๔๗๘ 
กําหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห'งกองทัพเรือ ในท�องท่ีอําเภอบ�านค'าย อําเภอบ�
ระยอง จังหวัดระยอง และอําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.๒๕๓๖ และอนุมัติ ทร

เรื่อง หลักเกณฑ4ผ'อนผันการปลูกสร�างในเขตปลอดภัยในราชการทหารของ ฐท.สส.  
เพ่ือเป7นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู�ท่ีปฎิบัติหน�าท่ีหัวหน�าแผนกท่ีดิน (ส'วนแยก

ดําเนินการ กรณีมีผู�ประสงค4จะขออนุญาตปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�างภายในเขตปลอดภัยในราชการทหารแห'ง
กองทัพเรือฯ  ให�สามารถปฏิบัติงานได�อย'างถูกต�องตามกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีกําหนดไว� และสามารถนําไปใช�

เพ่ือเป7นการประชาสัมพันธ4ให�ข�าราชการใน ทร. และประชาชนท่ัวไปท่ีมีท่ีดินอยู'ในพ้ืนท่ีภายในเขต
ปลอดภัยฯ ได�รับทราบวิธีการขออนุญาตปลูกสร�างฯ ข้ันตอน และระยะเวลาในการดําเนินการ ให�มีความเข�าใจอย'าง

เป4าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
ทําหน�าท่ี หน.ท่ีดิน (ส'วนแยก) กอท.ฐท.สส. สามารถปฎิบัติได�ทันที 

การหรือข้ันตอนท่ีกําหนดไว� และสามารถนําไปใช�ประโยชน4ได�อย'างมีประสิทธิภาพ 
จํานวนผู�ยื่นคําขออนุญาตปลูกสร�างฯ ได�รับใบอนุญาตปลูกสร�างฯ ในระยะเวลาท่ีกําหนด

ระบุวัตถุประสงค4และ
นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป7นเลิศ อย'างชัดเจน สอดคล�องกับป=ญหาความต�องการ หรือ

เพ่ือรวบรวมความรู�เก่ียวกับการขออนุญาตปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�างภายในเขตปลอดภัยในราชการทหาร
๒๔๗๘ พระราชกฤษฎีกา 

กําหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห'งกองทัพเรือ ในท�องท่ีอําเภอบ�านค'าย อําเภอบ�านฉาง อําเภอเมือง
และอนุมัติ ทร. ลง ๒๔ เม.ย.

ส'วนแยก) กอท.ฐท.สส.ในการ
ดําเนินการ กรณีมีผู�ประสงค4จะขออนุญาตปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�างภายในเขตปลอดภัยในราชการทหารแห'ง
กองทัพเรือฯ  ให�สามารถปฏิบัติงานได�อย'างถูกต�องตามกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีกําหนดไว� และสามารถนําไปใช�

และประชาชนท่ัวไปท่ีมีท่ีดินอยู'ในพ้ืนท่ีภายในเขต
ปลอดภัยฯ ได�รับทราบวิธีการขออนุญาตปลูกสร�างฯ ข้ันตอน และระยะเวลาในการดําเนินการ ให�มีความเข�าใจอย'าง

อใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
ได�ทันที ถูกต�องตามระบวน

จํานวนผู�ยื่นคําขออนุญาตปลูกสร�างฯ ได�รับใบอนุญาตปลูกสร�างฯ ในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค4ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป7นเลิศระบุ
กระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช� 
สอดคล�องกับวัตถุประสงค4 
 

๓.๑ การออกแบบผลงาน/ นวัตกรรม
 
 
 
 
 
 
                                                         
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
   เอกสารถูกต�องครบถ�วน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ขออนญุาตปลกูสร้าง

แผนกที�ดิน
A 

แผนกที�ดิน 

ตรวจสอบ

พื�นที�ที�จะขออนญุาตฯ

กอท.ฐท.สส

(ผา่น กบ

ฐท.สส.รวบรวมเรื�องพรอ้มเอกสาร

ประกอบ เสนอ กบ
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๓.กระบวนการผลิตผลงาน 
กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค4ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป7นเลิศระบุ
กระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช� และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต'อเนื่องสัมพันธ4กัน และ

นวัตกรรม 

                                                         เอกสารไม'ถูกต�องหรือ 
                                                         ไม'ครบถ�วน 

ผู้ขออนญุาตปลกูสร้าง ยื�นคําขอที� 

แผนกที�ดิน(สว่นแยก)  

แผนกที�ดิน (ส่วนแยก) 

ตรวจสอบเอกสารและตรวจ

พื�นที�ที�จะขออนญุาตฯ 

สส.ขึ �นเรื�องเสนอ ฐท.สส. 

ผา่น กบ.ฐท.สส.) 

รวบรวมเรื�องพรอ้มเอกสาร

ประกอบ เสนอ กบ.ทร. 

กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค4ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป7นเลิศระบุ
และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต'อเนื่องสัมพันธ4กัน และ
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เอกสารไม'ถูกต�อง 
หรือไม'ครบถ�วน 
เอกสารถูกต�องและครบถ�วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กบ.ทร.รวบรวมเรื�องเสนอ ส

สธน.ทร.พิจารณาตรวจสอบเอกสาร

รวมท้ังข�อกําหนดต'างๆ

สธน.ทร.จดัทาํใบอนญุาตเสนอ กบ

กบ.ทร.เสนอเรื�องให ้สนง

จนถึง ผบ.ทร.

สง่เรื�องให ้สบ
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ก 

ก 

รวบรวมเรื�องเสนอ สธน.ทร. 

พิจารณาตรวจสอบเอกสาร

รวมท้ังข�อกําหนดต'างๆท่ีเก่ียวข�อง 

จดัทาํใบอนญุาตเสนอ กบ.ทร. 

เสนอเรื�องให ้สนง.ผูบ้งัคบับญัชา

.ลงนามในใบอนญุาต 

สง่เรื�องให ้สบ.ทร. 
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ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน4ท่ีได�รับ
 

๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค�
  มีการเรียนรู�การปฎิบัติตามคู'มือและแนวทางการปฎิบัติงาน ส'งผลให�กําลังพลท่ีหมุนเวียนมาทําหน�าท่ี หน
ท่ีดิน(ส'วนแยก) กอท.ฐท.สส. สามารถทํางานได�

 

๔.๒ ผลสัมฤทธิ ์
 

ลําดับ 
 

กิจกรรม 
 

ระยะ
เวลา

๑ 
 
 
 
 
 

บ'งชี้ความรู�  

- การจัดทําความรู�
เร่ือง “การขอ
อนุญาตปลูกสร�าง
สิ่งปลูกสร�าง
ภายในเขต

 

สง่เรื�องให ้ฐท

สง่เรื�องให ้กอท

แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตปลกูสรา้งฯ ทราบ พรอ้มทั�ง

แจกจา่ยใบอนญุาตฯ ใหก้บัผูข้ออนญุาตฯ
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๔.ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน4ท่ีได�รับ 

ผลที่เกิดตามจุดประสงค� 
มีการเรียนรู�การปฎิบัติตามคู'มือและแนวทางการปฎิบัติงาน ส'งผลให�กําลังพลท่ีหมุนเวียนมาทําหน�าท่ี หน

สามารถทํางานได�อย'งมีประสิทธิภาพ 

ระยะ 
เวลา 

 

เปJาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

กลุ'มเปJา 
หมาย 

 

ผู�รับผิดชอบ
 

ขรก.แผนก
ที่ดินฯ ที่
หมุนเวียนไป
ทําหน�าที่ 
หน.ที่ดิน 
(ส'วนแยก)

ขรก.
แผนก
ท่ีดินฯ ท่ี
หมุนเวียน
ไปทํา
หน�าท่ี 

กําลังพล
แผนก
ท่ีดินฯ ท่ี
หมุนเวียน
ไปทํา
หน�าท่ี 

แผนกท่ีดิน 
กอท.ฐท.
 

สง่เรื�องให ้ฐท.สส. 

สง่เรื�องให ้กอท.ฐท.สส. 

แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตปลกูสรา้งฯ ทราบ พรอ้มทั�ง

แจกจา่ยใบอนญุาตฯ ใหก้บัผูข้ออนญุาตฯ 

มีการเรียนรู�การปฎิบัติตามคู'มือและแนวทางการปฎิบัติงาน ส'งผลให�กําลังพลท่ีหมุนเวียนมาทําหน�าท่ี หน.

ผู�รับผิดชอบ สถานะ
ความก�าวหน�า

ในการ
ดําเนินการ 

 

หมาย
เหตุ 

 

แผนกท่ีดิน 
.สส 

ระยะเริ่มต�น 
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๒ 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 

ปลอดภัยใน
ราชการทหารแห'ง
กองทัพเรือ ฯ”   

การแสวงหาความรู�  

- รวบรวมความรู�
จากเอกสารคู'มือ
เก'า 

- สอบถามจาก
บุคคลที่เคย
ปฎิบัติงาน 

- จัดอบรมความรู� 
จัดการความรู�ให�
เป7นระบบ  
-รวบรวมความรู�
จากเอกสารคู'มือ
ต'างๆ 

 

๔.๓ ประโยชน�ที่ไดรับ 
๑. ผู�ท่ีทําหน�าท่ี หน.ท่ีดิน (ส'วนแยก
๒. กําลังพลท่ีจะหมุนเวียนไปปฎิบัติหน�าท่ี

เพ่ิมเติม 
๓. หน'วยงานมีผู�มีความรู�และผู�เชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึน
๔. กําลังพลสามารถปฎิบัติงานทดแทนกันได�

 

ป=จจัยความสําเร็จ ระบุบุคคล / หน'วยงาน 
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส'งผลต'อคุณภาพของผลงาน
 

๕.๑ สิ่งที่ช>วยใหงานประสบความสําเร็จ
 ๑. ผู�ท่ีทําหน�าท่ี หน.ท่ีดิน (ส'วนแยก
ข้ันตอนท่ีกําหนดไว� และสามารถนําไปใช�ประโยชน4ได�อย'างมีประสิทธิภาพ
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กอท.ฐท.สส.
สามารถ
ปฎิบัติได�
ทันที ถูกต�อง
ตามระบวน
การหรือ
ข้ันตอนที่
กําหนดไว� 
และสามารถ
นําไปใช�
ประโยชน4ได�
อย'างมี
ประสิทธิภาพ  
 

หน.ท่ีดิน 
(ส'วนแยก)
กอท.ฐท.
สส.ท่ีรับ
ข�อมูล
เก่ียวกับ 
KM 
 

หน.ท่ีดิน 
กอท.ฐท.
สส.(ส'วน
แยก) 
 

ส'วนแยก) กอท.ฐท.สส. มีแนวทางในการปฎิบัติท่ีถูกต�อง 
หมุนเวียนไปปฎิบัติหน�าท่ี หน.ท่ีดินฯ (ส'วนแยก)กอท.ฐท.สส. สามารถศึกษาหาความรู�

หน'วยงานมีผู�มีความรู�และผู�เชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึน 
กําลังพลสามารถปฎิบัติงานทดแทนกันได� 

๕.ป@จจัยความสําเร็จ 
หน'วยงาน / องค4กร หรือ วิธีการท่ีช'วยให�งานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค4 

การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส'งผลต'อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม 

สิ่งที่ช>วยใหงานประสบความสําเร็จ 
ส'วนแยก) กอท.ฐท.สส. มีแนวทางในการปฎิบัติท่ีถูกต�องตามกระบวนการหรือ

และสามารถนําไปใช�ประโยชน4ได�อย'างมีประสิทธิภาพ 

สามารถศึกษาหาความรู�

องค4กร หรือ วิธีการท่ีช'วยให�งานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค4  

แนวทางในการปฎิบัติท่ีถูกต�องตามกระบวนการหรือ
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 ๒. ลดป=ญหาการส'งเอกสารกลับมาแก�ไข 
 ๓. ข�าราชการใน ทร. และประชาชนท่ัวไปท่ีมีท่ีดิน
ข้ันตอน และระยะเวลาในการดําเนินการ ให�มีความรู� มีความเข�าใจอย'างถูกต�อง
 

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

๖.๑ การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช
๑.สามารถสร�างแนวทางในการปฎิบัติงานให�ผู�

การปฎิบัติท่ีถูกต�องตามกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีกําหนดไว� และสามารถนําไปใช�ประโยชน4ได�อย'างมีประสิทธิภาพ
๒.หน'วยงานสามารถนําการจัดกิจกรรมความรู�ในครั้งนี้มาใช�ในการปฎิบั

ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน ส'งผลให�การปฎิบัติงานพัฒนาไปในทางท่ีดี
 
 
 
 
 
  

องค4ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป7นเลิศ ประจําป8งป.๖๔ 

 

- ๙ - 

ลดป=ญหาการส'งเอกสารกลับมาแก�ไข  
และประชาชนท่ัวไปท่ีมีท่ีดินต้ังอยู'ในพ้ืนท่ีภายในเขตปลอดภัยฯ ได�รับทราบวิธีการ 

ข้ันตอน และระยะเวลาในการดําเนินการ ให�มีความรู� มีความเข�าใจอย'างถูกต�อง 

๖.บทเรียนท่ีไดรับ 
ระบุข�อสรุป ข�อสังเกต /ข�อเสนอแนะ และข�อควรระวัง ท่ีเป7นแนวทางในการ

พัฒนาต'อ หรือดําเนินการให�ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนต'อไป 

การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช 
สามารถสร�างแนวทางในการปฎิบัติงานให�ผู�ท่ีทําหน�าท่ี หน.ท่ีดิน (ส'วนแยก) กอท.

การปฎิบัติท่ีถูกต�องตามกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีกําหนดไว� และสามารถนําไปใช�ประโยชน4ได�อย'างมีประสิทธิภาพ
หน'วยงานสามารถนําการจัดกิจกรรมความรู�ในครั้งนี้มาใช�ในการปฎิบัติงานได�จริง และลดความ

ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน ส'งผลให�การปฎิบัติงานพัฒนาไปในทางท่ีดี 

อยู'ในพ้ืนท่ีภายในเขตปลอดภัยฯ ได�รับทราบวิธีการ 

ข�อเสนอแนะ และข�อควรระวัง ท่ีเป7นแนวทางในการ

.ฐท.สส. มีแนวทางใน
การปฎิบัติท่ีถูกต�องตามกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีกําหนดไว� และสามารถนําไปใช�ประโยชน4ได�อย'างมีประสิทธิภาพ 

ติงานได�จริง และลดความ



รายงานองค4ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป7นเลิศ

 

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

๗.๑ การเผยแพร> 
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ4 ใ น ห น� า เ ว\ ป ไ ซ ด4 ห น' ว ย ง า น  ก อ ง อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย4  ฐ า น ทั พ เ รื อ สั ต หี บ 

(www.redsnb.navy.mi,th) เพ่ือเป7นการเผยแพร'ให�ข�าราชการใน ทร
ปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�างภายในเขตปลอดภัยในราชก
ดําเนินการต'อไป 
 

๗.๒ การยอมรับ 
กําลังพลในหน'วยงานท่ีเก่ียวข�องได�

การยอมรับองค4ความรู�และสามารถใช�เป7นแนวทางในการปฎิบัติงานได�จริง
 
 
 
 
 
 

องค4ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป7นเลิศ ประจําป8งป.๖๔ 

 

- ๑๐ - 

๗.การเผยแพร>ผลงาน 
รางวัลท่ีได�รับ ระบุข�อมูลท่ีทําให�เห็นร'องรอยหลักฐานการเผยแพร'ผลงาน

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ4 ใ น ห น� า เ ว\ ป ไ ซ ด4 ห น' ว ย ง า น  ก อ ง อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย4  ฐ า น ทั พ เ รื อ สั ต หี บ 
เพ่ือเป7นการเผยแพร'ให�ข�าราชการใน ทร. และประชาชนท่ัวไปท่ีประสงค4จะขออนุญาต

ปลูกสร�างสิ่งปลูกสร�างภายในเขตปลอดภัยในราชการทหารฯ ได�ทราบวิธีการ ข้ันตอน และระยะเวลาในการ

ในหน'วยงานท่ีเก่ียวข�องได�มีส'วนร'วมระดมความคิดในการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการปฎิบัติ 
การยอมรับองค4ความรู�และสามารถใช�เป7นแนวทางในการปฎิบัติงานได�จริง 

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

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ4 ใ น ห น� า เ ว\ ป ไ ซ ด4 ห น' ว ย ง า น  ก อ ง อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย4  ฐ า น ทั พ เ รื อ สั ต หี บ 
และประชาชนท่ัวไปท่ีประสงค4จะขออนุญาต

ารทหารฯ ได�ทราบวิธีการ ข้ันตอน และระยะเวลาในการ

ร'วมระดมความคิดในการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการปฎิบัติ ทําให�เกิด


