
แนวทางการพัฒนาฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ 

กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรอืสัตหีบ 

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 



หัวข้อน าเสนอ 

• ประวัติความเป็นมา 

• วัตถุประสงค์การด าเนินการ 

• การด าเนินงานที่ผา่นมา 

• ปัญหาข้อขัดขอ้ง 

• แนวทางการพัฒนาฌาปนสถาน พื้นทีส่ัตหีบ 



ประวัติความเป็นมา 

• เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อ ๒๕๓๙ บนที่ดิน ทร. ด้านทิศตะวันตกของ
วัดสัตหีบ ตรงข้ามรพ.อาภากรเกียรติวงศ์ บนเนื้อที่ ๘-๑-๕๖.๗๕ ไร ่

• กรมสวัสดิการทหารเรือ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นสว่นจ ากัด กิจจา คอนซลัติ้ง  
เอ็นจิเนียร์ ใหเ้ป็นผู้ด าเนนิการ  ตามสัญญา สก.ทร. ท่ี๑๐/งป.๒๕๓๙   
ลง ๗ พ.ค.๓๙ 

• ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๙๙,๐๕๕.-บาท 

• ได้ส่งมอบงานให้ สก.ทร.ไว้ใช้ในราชการแล้วเมื่อ ๑๙ พ.ค.๔๐ 
 



งบประมาณด าเนินการ 

• เงินกองทนุสวัสดิการภายใน ทร.             ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

• เงินฌาปนกิจสงเคราะห์แหง่ราชนาวี         ๔๓๙,๔๖๑.- บาท 

• เงินรบับริจาคจาก ธ.ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ๒,๑๕๙,๕๙๔.- บาท 
 



อาคารสถานที ่
• ศาลาสวดพระอภิธรรมศพ ขนาด ๘ x ๑๒ เมตร  จ านวน ๔ หลัง  

ราคาหลังละ  ๑,๓๐๑,๕๕๐.-บาท 

• ศาลาประกอบพิธี (ศาลาหนา้เมร)ุ ขนาด ๒๖.๕ x ๑๓.๕ เมตร จ านวน 
๑ หลัง ราคาหลงัละ ๒,๖๙๖,๐๐๐.-บาท 

• ศาลาเมรเุผาศพพร้อมอุปกรณ์   ขนาด ๒๑.๘ x ๑๓.๕ เมตร จ านวน ๑ 
หลัง พร้อมเตาเผาแบบใช้น้ ามันดีเซล จ านวน ๒ เตา ราคารวม 
๙,๖๙๖,๘๕๕.-บาท 
 



ศาลา ๑ 

ศาลา ๒ 
ศาลา ๔ 

ศาลา ๓ 

ศาลาหน้าเมรุ 

ศาลเมรุ 



ศาลาสวดพระอภิธรรมศพ ๑ - ๔ 



ศาลาประกอบพิธี (ศาลาหน้าเมร)ุ 



ศาลาเมรุเผาศพ 



อาคารสถานที่เพิ่มเติม 
• พ.ศ.๒๕๔๘  ประธานกรรมการสวัสดิการภายใน ฐท.สส./ผบ.ฐท.สส. 

ได้อนุมัติให้จัดสร้างอาคารเกบ็พัสดุและทีพ่กัทหาร จ านวน ๑ หลัง 
ขนาด ๙ x ๕.๓๐ เมตร โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส แอล ซีวิล เป็น
ผู้ด าเนินการ ในวงเงนิ ๓๕๔,๐๖๕.๑๔.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๐/
งป.๒๕๔๘ ลง ๓ มิ.ย.๔๘ ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ 



ความเป็นมา (ต่อ) 

• พ.ศ.๒๕๔๐ ทร. อนุมัติให้ ฐท.สส. เป็นหน่วยรับผิดชอบฌาปนสถาน 
ทร.พื้นที่สัตหบี ตั้งแต่ ๑๖ มิ.ย.๔๐   

• ฐท.สส. ให้ กกพศ.ฐท.สส. ด าเนนิการใหบ้ริการ  ตั้งแต่ ๑ ก.ค.๔๐ เป็น
ต้นมา โดย ฐท.สส. ได้ใช้ศาลาสวดพระอภิธรรมศพหลังที่ ๔ เป็นที่ตัง้
ส านักงาน ฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ (ชั่วคราว) 



ความเป็นมา (ต่อ) 

• เมื่อ ๑๑ พ.ค.๔๒ ฐท.สส. ได้เสนอคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ทร. 
ขออนุมัติให้กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ เป็น กิจการสวสัดิการ
ภายใน ฐท.สส. ในระหวา่งรอการอนุมัตินั้น ฐท.สส.ได้ด าเนินการ
บริหาร   เป็นกิจการสวสัดิการภายใน ฐท.สส. (เพื่อพลาง) ไปก่อน  
โดยรับมอบหน้าที่มาจาก  กกพศ.ฐท.สส. ตั้งแต่ ๑ ก.ค.๔๒  



ความเป็นมา (ต่อ) 

• เมื่อ ๑๙ ม.ค.๔๓ คณะกรรมการสวสัดิการภายใน ทร. ได้พิจารณาเหน็
ว่า  การจัดเปน็สวสัดิการภายใน ฐท.สส. ตามที่ ฐท.สส. เสนอจะไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างฌาปนสถาน ทร. พื้นทีส่ัตหีบ 
ที่จะเป็นการให้บริการด้านนี้กับก าลังพลของ ทร. ในพืน้ที่สัตหีบและ
ใกล้เคียง กับเพื่อประโยชนข์องข้าราชการและลูกจ้าง ทร. โดยรวม  จึง
ได้อนุมัติให้จัดตั้งกิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหบี ขึน้เปน็สวัสดิการ
ภายในระดับ ทร. โดยมี ผช.เสธ.ทร.ฝกพ. เป็นประธานคณะกรรมการ
กิจการฌาปนสถาน ทร. 



กิจการฌาปนสถานกองทัพเรือ 

• กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่กรงุเทพฯ (วัดเครือวลัย์)  โดยมี จก.สก.ทร.
เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

• กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหบี   โดยมี   เสธ.ฐท.สส. เป็นประธานอนุ
กรรมการฯ 



ความเป็นมา (ต่อ) 

• เมื่อ ๑ ม.ค.๔๘ ทร. อนุมัติให้กิจการฌาปนสถาน พื้นทีส่ัตหีบ โอนมา
ขึ้นอยู่กับสวัสดิการภายใน ฐท.สส. ตามอนุมัติ ผบ.ทร. ลง ๒ ก.ย.๔๗ 
ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการนโยบายแผนโครงการและการพัฒนาที่ 
๒๖/๔๗  ลง ๒๖ ส.ค.๔๗ เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการบริการกิจการฌา
ปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหบี 



ความเป็นมา (ต่อ) 

• เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๔๙ ให้กิจการฌาปนสถาน พื้นที่สัตหีบไปขึ้นกับ กิจการ
พิเศษ สวัสดิการภายใน ฐท.สส. ตั้งแต่ ๑๕ มิ.ย.๔๙ ตามค าสัง่ กิจการ
สวัสดิการภายใน ฐท.สส.ที่ ๗/๒๕๔๙ 

• เมื่อ ๒๓ ม.ค.๕๐ มติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ฐท.สส. 
ให้โอนฝ่ายฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหบี กิจการพิเศษ ฯ ไปขึ้นอยู่กับ  
กกพศ.ฐท.สส. เมื่อ  ๒๙ ม.ค.๕๐ เริ่มด าเนินการใน ๑ ก.พ.๕๐ โดย 
แผนกฌาปนสถานสัตหบี กกพศ.ฐท.สส. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
ด าเนนิการ จนถึงปัจจุบัน 



วัตถุประสงค ์

• เพื่อเป็นสวัสดกิารให้การสงเคราะหเ์กี่ยวกบัการจัดการศพให้กับสมาชกิ
ฌาปนกิจสงเคราะห์แหง่ราชนาวี ข้าราชการ ทร. และครอบครัว 
ตลอดจนบุคคลทั่วไป 

ที่มา : บันทึกฯ คณะอนุกรรมการนโยบายและแผน โครงการ และการพัฒนา ฯ ที่ ๒๖/๔๗ ลง ๒๗ ส.ค.๔๗ 
เรื่อง ขออนมุัติแนวทางการบริหารกิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ 



การด าเนินการที่ผ่านมา 

• พ.ศ.๒๕๔๗ ศาลาสวดพระอภิธรรมศพหลังที่ ๓ ได้รับอนุมัติให้ท าการ
ซ่อมท า รายละเอียดตามบนัทกึ ฝ่ายกิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นทีส่ัตหบี ที่ 
ต่อ จ.๑/งป.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖   โดยเริ่มซ่อมท าใน
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗   และแล้วเสร็จใน ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗   ตาม
สัญญากิจการฌาปนสถานกองทพัเรือ พืน้ที่สัตหีบ ที่ ๑/งป.๒๕๔๖    
ลง ๓๑  ธ.ค.๔๖ ในราคารวมเป็นเงนิทั้งสิ้น ๕๙๕,๖๘๙.-บาทโดย หจก. 
ดามาพงษ์ก่อสรา้ง เป็นผู้ด าเนินการ 



การด าเนินการที่ผ่านมา 

• พ.ศ.๒๕๔๘ ศาลาสวดพระอภิธรรมศพหลังที่ ๔ ได้รับอนุมัติให้ท าการ
ซ่อมท า รายละเอียดตามบันทึก ส านักงานสวัสดิการภายใน ฐท.สส. ที่ 
ต่อ จ.๒๓/๒๕๔๘   ลง ๖ ก.ค.๔๘ โดยเริ่มซ่อมท าในวันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๔๘ ก าหนดแล้วเสร็จใน  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  ตามสัญญา
เลขที่ ๙๔/งป.๒๕๔๘ ลง ๒๖ ส.ค.๔๘ ในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๘๖๖,๐๐๐.-บาท โดย หจก. เอส พี แอล ซีวิล เป็นผู้ด าเนินการ 



การด าเนินการที่ผ่านมา 

• เมื่อ ๑ กรกฏาคม ๒๕๔๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ได้เสด็จพระราชด าเนิน มาพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ จ่าเอก 
ไวพจน์  แก้วประเสริฐ สังกดั นสร.กร. ซึ่งเสียชีวิตขณะติดตามถวาย
ความปลอดภัย ณ ฌาปนสถานกองทพัเรอื พื้นทีส่ัตหีบ และเมื่อ ๖ 
กรกฏาคม ๒๕๔๐ ได้เสด็จมาพระราชทานเพลิงศพอีกครั้งหนึง่ 

• เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร 
ได้เสด็จพระราชด าเนินมาพระราชทานเพลิงศพ  น.ท.ทศพร ทุมวงศ์  
สังกัด กบร .กร. ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก ที่จังหวัด
สุรินทร์ ณ ฌาปนสถานกองทพัเรือพื้นทีส่ัตหีบ 



การด าเนินการที่ผ่านมา 

• พ.ศ.๒๕๕๒ ศาลาสวดพระอภิธรรม หลังที ่๑ และหลังที ่๒ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าการซ่อมท า รายละเอียดตามบันทึก กบ.ฐท.สส.ที่ ต่อ ๔/นป.๕๒ 
ลง ๓๐ ม.ค.๕๒ โดยเริ่มซ่อมท าในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ก าหนด
แล้วเสร็จในวนัที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/นป.
๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ในราคารวมทั้งสิ้น 
๑,๙๕๕,๕๐๐.- บาท (หนึ่งลา้นเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
โดยมี บริษัท เหรีญซนิ สือโม้ว จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ 



การด าเนินการที่ผ่านมา 

• เมื่อ ๑ ต.ค.๕๒ ทางวัดสัตหีบ  ได้ด าเนินการปูอิฐตัวหนอนจากบรเิวณ
ประตูข้างดา้นหลงัขนานกบัร่องระบายน้ ามาจนถึงด้านข้าง ศาลา ๓ 
เป็นระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร เพื่อเป็นทางเดินของพระภิกษุสงฆ์ 
ที่มาสวดอภิธรรมศพ 



ปัญหาข้อขัดข้อง 

• งบประมาณในการลงทุนไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

• ก าลังพลไม่เพยีงพอ และต้องเป็นงานทีเ่ฉพาะทาง 



แนวทางการพัฒนาฌาปนสถาน พื้นที่สตัหีบ 

• องค์บุคคล 

• องค์วัตถ ุ

• องค์ยุทธวิธีและการบริหาร 
 



องค์บุคคล 

• ต้องการบรรจกุ าลังพลที่มีความพร้อมในด้านการสงเคราะห์ศพ  

• ต้องการลูกจ้างประจ า เพื่อมาด าเนนิการในงานที่ขาดแคลนก าลังพล 



การบรรจุก าลงัพล 
อัตราชั้นยศ อัตราจริง บรรจ ุ ว่าง ชะลอการ

บรรจ ุ
หมายเหตุ 

น.ท. ๑ ๑ - - - 

น.ต. ๑ - - - สบ.(๑) 

พ.จ.อ. ๔ ๔ - - ช่วยราชการ 
๒ นาย 

จ.อ. ๕ ๒ ๓ - พธ.(๑) 
ยย.(๑) 

ไม่จ ากัดพรรค
เหล่า(๑) 

พลทหาร ๕ ๑ ๔ - - 

รวม ๑๖ ๘ ๘ - - 



องค์วัตถ ุ

• ซ่อมท าระบบเตาเผาเป็นแบบลดมลพิษ 

• ซ่อมท าอาคารศาลาสวดพระอภิธรรมศพและศาลาเมรุฯ 

• ซ่อมท าพืน้ที่จอดรถและห้องน้ า 
 



องค์ยุทธวธิ ี

• ต้องด ารงวัตถปุระสงค์การให้บริการสงเคราะห์ศพให้กบัก าลังพลและ
ครอบครัวของ ทร. 

• ยึดแนวทางการบรนิหารจัดการตามแบบฌาปนสถาน ทร. พื้นที่
กรุงเทพ (วัดเครือวลัย์) 

• เสนอปรับโครงสร้างการด าเนินงานใหม่ 



การปรับโครงสร้างฯ 

• ปรับเขา้เป็นกจิการฌาปนสถาน ทร.  

• ปรับเขา้เป็นกจิการ สัวสดิการ สัตหีบ 

• ปรับเขา้กิจการพิเศษ สวัสดกิาร ฐท.สส. 
 



ตอบข้อซักถาม 


