
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง  โทร. ๑๒๖๐                                       

ที ่  {BookID} วันที ่  {BookDate} 

เรื่อง ขอให้ส่งคืนพ้ืนที่ในกรณีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

เรียน ผู้อ านวยการกองคลัง   

ตามที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค (สพข./สพด./ศูนย์./โครงการฯ) มีการครอบครองพ้ืนที่ที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบหลายประเภท เช่น  ที่ ราช พัสดุ , ที่ป่ าสงวนแห่ งชาติ , พ้ื นที่ ป่ าตามมติ  ครม. ,                    
ที่สาธารณประโยชน์, ที่นิคมสร้างตนเอง, ที่ ส.ป.ก. และอ่ืนๆ  นั้น 

กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง พิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือให้การด าเนินการใช้ประโยชน์      
ในพ้ืนที่ที่อยู่ในความครอบครองดูแลของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเกิดประโยชน์สูงสุด มีการบริหารจัดการพ้ืนที่
ได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน อีกทั้งป้องกันการบุกรุกซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา        
ในอนาคต ดังนั้น จึงเห็นควรให้หน่วยงานต่างๆ ในส่วนภูมิภาค ตรวจสอบพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
ว่ามีพ้ืนที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่าพ้ืนที่ใดไม่ได้ใช้หรือหมดประโยชน์การใช้พ้ืนที่ ขอให้
ด าเนินการส่งคืนพื้นที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือป้องกันการถูกบุกรุกในอนาคต  

ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานเร่งรัดตรวจสอบพ้ืนที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์ หากมีความประสงค์จะส่งคืนพ้ืนที่
ดังกล่าว ขอให้ท าหนังสือขอส่งคืนพื้นท่ี พร้อมระบุเหตุผลในการส่งคืน น าเสนอกรมฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอ อธพ. ผ่าน รธพ.ปก. พิจารณา หากเห็นชอบกองคลังจะได้แจ้ง
เวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคทราบและด าเนินการต่อไป 

                

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๗๒ {XXXXXXXXXXXXX}๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นางธนภร ฉิมพัด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์



ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๗๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ส่งคืนพื้นที่ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๑  จาก  ๓๒

ผู้ส่ง: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เรียน ผอ.กค.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

และเห็นควรแจ้งให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคทราบ

และดำเนินการต่อไป

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๐๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๕๑

กองคลัง

เลขรับ   ๔๕๖๔

วันที่ ๐๕ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๔:๐๒

ผู้ส่ง: กองคลัง

ส่งคืนแก้ไข

( รับเรื่องคืน วันที่ ๐๕ พ.ค. ๒๕๖๔ ๑๔:๐๙ )

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๐๙

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เลขรับ   ( รับเรื่องคืน )

วันที่ ๐๕ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๔:๒๐

ผู้ส่ง: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เรียน  ผอ.กค.

เพื่อโปรดนำเสนอ อธพ. ผ่าน รธพ.ปก. พิจารณา

หากเห็นชอบกองคลังจะได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภ

าคทราบและดำเนินการต่อไป

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๐๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๓๖

กองคลัง

เลขรับ   ๔๕๖๔

วันที่ ๐๕ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๕:๑๒

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน อธพ. ผ่าน รธพ.ปก.

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ

กค. จะได้ดำเนินการต่อไป
( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕:๓๐

สำนักรองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ

เลขรับ   ๗๙๗

วันที่ ๐๕ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๕:๔๙

ผู้ส่ง: สำนักรองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ

เรียน อธพ.

เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดมอบหมาย กค.

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
( นายถวิล มั่งนุ้ย )

รองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ

๐๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕:๕๕

สำนักอธิบดี

เลขรับ   ๑๓๓๑

วันที่ ๐๕ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๕:๕๙

ผู้ส่ง: สำนักอธิบดี

- เห็นชอบ

- แจ้งเวียนหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

โดยแจ้งข้อมูลพร้อมเหตุผลความจำเป็นใช้ และไม่ใช้พื้นที่

- มอบหมาย กค รวบรวมให้แล้วเสร็จภายใน กรกฎาคม

๖๔ เพื่อดำเนินการต่อไป

( ดึงกลับ วันที่ ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๔ ๐๙:๑๒ )

( นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ )

อธิบดี

๐๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๔๙

สำนักงานเลขานุการกรม

เลขรับ   ( ดึงกลับ )

วันที่

เวลา

ผู้พิมพ์ วรรณพงศ์ ชาติชนา (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๔ ๑๔:๒๓



ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๗๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ส่งคืนพื้นที่ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๒  จาก  ๓๒

ผู้ส่ง: สำนักอธิบดี

- เห็นชอบ

- แจ้งเวียนหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

โดยแจ้งข้อมูลพร้อมเหตุผลความจำเป็นใช้ และไม่ใช้พื้นที่

- มอบหมาย กค รวบรวมให้แล้วเสร็จภายใน กรกฎาคม

๖๔ เพื่อดำเนินการต่อไป

( นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ )

อธิบดี

๐๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๔๙

กองคลัง

เลขรับ   ๔๕๖๔

วันที่ ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙:๒๐

ผู้ส่ง: สำนักอธิบดี

มอบ กค.แจ้งเวียนแล้ว

( ปิดเรื่อง วันที่ ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๔ ๐๙:๑๓ )

( นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ )

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน ผอ.สพด.,ผอ.สพข. และ ผอ.ศูนย์

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๖ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๔๐

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

เลขรับ   ๙๖๙

วันที่ ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๐:๒๔

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน ผอ.สพด.,ผอ.สพข. และ ผอ.ศูนย์

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๖ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๔๐

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

เลขรับ   ๑๒๔๗

วันที่ ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๐:๒๓

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน ผอ.สพด.,ผอ.สพข. และ ผอ.ศูนย์

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๖ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๔๐

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐

เลขรับ   ๑๓๐๙

วันที่ ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๐:๐๑

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน ผอ.สพด.,ผอ.สพข. และ ผอ.ศูนย์

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๖ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๔๐

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี

เลขรับ   ๑๑๒๑

วันที่ ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๐:๐๑

ผู้พิมพ์ วรรณพงศ์ ชาติชนา (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๔ ๑๔:๒๓




