
ผนวก ข. 
งาน/กิจกรรม/โครงการสนับสนุนกลยุทธ์ 

 
 เพื่อให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ตามแผนที่ยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีงาน/กิจกรรม/
โครงการสนับสนุน กกพศ.ฐท.สส.  ทั้งท่ี ส่วนที่ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ กับส่วนที่ต้องการงบประมาณ
ด าเนินการ รายละเอียดตามอนุผนวก ๑ ของผนวก ข แผนงานซ่อมท าและของบประมาณของ กกพศ.ฐท.สส. 
ประจ าปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ สรุปได้ ดังนี้ 
๑. ด้านการกีฬา 
 ๑.๑ โครงการศูนย์กีฬาครบวงจร กองทัพเรือ ภาคตะวันออก  
  ๑.๑.๑ เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ ให้เป็นศูนย์การกีฬาแบบครบวงจร กองทัพเรือ 
พ้ืนที่ภาคตะวันออก 
  ๑.๑.๒ แนวทางการด าเนินการ เสนองบประมาณการพัฒนาที่ยังไม่ได้รับ งป. ให้ ทร. อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 ๑.๒ การบริหารจัดการสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ ในอนาคต  
  ๑.๒.๑ เป้าหมาย เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก าลังพลในการดูแลสถานที่ และรองรับงานการเป็น
ศูนย์กีฬาครบวงจร กองทัพเรือ ภาคตะวันออก 
  ๑.๒.๒ แนวทางการด าเนินการ พิจารณาและเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการการด าเนินงานให้ 
ฐท.สส. ทราบ และพิจารณาน าเสนอ ทร. เพ่ือขอปรับโครงสร้างการบริหารจัดการต่อไป 
 ๑.๓ โครงการซ่อมท าและจัดหาทดแทนอุปกรณ์สนับสนุนการกีฬา ฐท.สส.  
  ๑.๓.๑ เป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนการบริการด้านการกีฬาให้กับก าลังพลและครอบครัว ตลอดจน
หน่วยงานใกล้เคียงได้ 
  ๑.๓.๒ แนวทางการด าเนินการ ซ่อมท าและทาสีโรงพลศึกษา สระว่ายน้ า รวมทั้งซ่อมท าอุปกรณ์ท่ี
ช ารุดและจัดหาทดแทนอุปกรณ์การกีฬา โดยเฉพาะห้องฟิสเนส และจัดหาห้องอบซาวน์น่า บริการที่สระว่ายน้ า  
 ๑.๔ กิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  
  ๑.๔.๑ เป้าหมาย เพ่ือให้กิจกรรมกีฬา เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดให้กับก าลังพลและครอบครัว 
ตลอดจนสามารถขยายผลไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ของ ฐท.สส. และหน่วยใกล้เคียง 
  ๑.๔.๒ แนวทางการด าเนินการ จัดให้มีการแข่งขันกีฬา อาทิ เช่น ฟุตบอล และฟุตซอล ทั้งระดับ
อาวุโส และเยาวชน ตลอดจนแข่งขันกีฬาประเภทอ่ืน ๆ ที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้ขีดความสามารถของ ฐท.
สส. อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี 
 ๑.๕ กิจกรรมกอล์ฟลูกม้าน้ า  ++ 
  ๑.๕.๑ เป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายและสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
ภายใน ฐท.สส. ตลอดจนหน่วยงานภายนอก โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ 
  ๑.๕.๒ แนวทางการด าเนินการ จัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟเป็นประจ า ๒ ครั้ง/ปี โดยใช้ช่วงเวลาการ
แข่งขันกีฬาภายใน ฐท.สส. เป็นห้วงเวลาการจัดกิจกรรม 
 
๒. ด้านดุริยางค์  



 ๒.๑ โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านดุริยางค์  
  ๒.๑.๑ เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการด้านดุริยางค์ของ ฐท.สส. ให้มีคุณภาพเป็น
ที่ย่อมรับเหนือกว่าทุกหน่วยในพื้นท่ีสัตหีบ  
  ๒.๒.๒ แนวทางการด าเนินการ เสนอโครงการซ่อมท า จัดหาทดแทน และจัดหาใหม่ เพื่อให้อุปกรณ์
ดนตรีที่มีอยู่ สามารถรองรับงานได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 
 ๒.๒ กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกม้าน้ า  
  ๒.๒.๑ เป้าหมาย เพ่ือสร้างนักร้องรุ่นใหม่เกิดข้ึน และยังเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับก าลังพล 
ตลอดจนใช้ดนตรีเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วย  
  ๒.๒.๒ แนวทางการด าเนินการ ด าเนินการเสนอการด าเนินจัดการประกวดร้องเพลง จ านวน ๒ ครั้ง /ปี 
ทั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกในรอบแรก เพื่อน าไปสู่การพิจารณาในรอบตัดสินในห้วงเดียวกันกับการจัดชั่วโมงส าราญ
ของ ฐท.สส. หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง 
 ๒.๓ กิจกรรมดนตรีกลางสวน /กลางลาน/ริมทะเล/ริมหนอง 
  ๒.๓.๑ เป้าหมาย เพ่ือใช้สื่อดนตรีเป็นศูนย์รวมก าลังพล และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับก าลังพลที่เข้า
มาร่วมกิจกรรม   
  ๒.๓.๒ แนวทางการด าเนินการ จัดการแสดงดนตรีเป็นประจ า ๓ เดือน /ครั้ง เพื่อให้ก าลังพลได้มี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ อาจจะจัดให้มีการออกร้านขายของราคาถูกหรือเปิดท้าย
ขายของ เพื่อบูรณาการและดึงดูดก าลังพลอีกทางหนึ่งด้วย 
 
๓. ด้านสโมสร  
 ๓.๑ การปรับปรุงระเบียบการขอใช้งานสโมสร  
  ๓.๑.๑ เป้าหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานของกิจการสโมสรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้
  ๓.๑.๒ แนวทางการด าเนินการ ปรับปรุงระเบียบการขอใช้สโมสร ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน และ
รองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเน้นการให้บริการจากกิจการสโมสร ตลอดจนมีการก าหนดมอบหมายงาน
ในหน้าที่ให้มีความชัดเจน รองรับการท างานทดแทนกันได้ โดยเฉพาะจัดท าเป็นแนวทางการบริหารงานธุรการให้
เป็นไปมาตรฐาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการกิจการสโมสร 
 ๓.๒ กิจกรรมเปิดท้ายขายของ  
  ๓.๒.๑ เป้าหมาย เพ่ือลดค่าครองชีพให้กับก าลังพลและครอบครัว เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ก าลังพล ตลอดจนจะเป็นสร้างรายได้ให้กับกิจการสโมสรอีกทางหนึ่งด้วย 
  ๓.๒.๒ แนวทางการด าเนินการ จัดการเปิดท้ายขายของ จ านวน ๓ เดือน/ครั้ง เน้นสิ่งของเหลือใช้
ภายในบ้าน น ามาแลกเปลี่ยนหรือขายในราคาถูก เพื่อลดค่าครองชีพ อีกทั้ง จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ราคาถูกขาย
ให้กับก าลังพลและครอบครัว เช่น สิ่งค้าธงฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการเพ่ือให้กิจกรรมเกิดความสนุกสนาน 
จึงจัดกิจกรรมการเล่นดนตรี และการแข่งขันฟุตซอล สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว 
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 ๓.๔ กิจกรรมลีลาศ พี่ร้อง น้องเต้น  
  ๓.๔.๑ เป้าหมาย เพ่ือสร้างชุมชนนักลีลาศภายใน ฐท.สส. และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับชุมชนลีลาศภายนอก ฐท.สส. ตลอดจนเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับก าลังพลให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
  ๓.๔.๒ แนวทางการด าเนินการ สนับสนุนการด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ
ของ ฐท.สส. ที่จัดให้มีการสอนลีลาศ จ านวน ๒ รุ่น /ปี ทั้งนี้ จะพิจารณานักลีลาศท่ีผ่านการอบรม ให้มาแสดงใน
กิจกรรมลีลาศ หรือในชั่วโมงส าราญตามความเหมาะสม 
 ๓.๔ โครงการปรับปรุงกิจการน้ าดื่ม ฐท.สส.  
  ๓.๔.๑ เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการน้ าดื่มของ ฐท.สส.  
  ๓.๔.๒ แนวทางการด าเนินการ ซ่อมท าและจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามค าแนะน าของ จนท.กระทรวง
สาธารณสุข ที่จะเข้ามาตรวจสอบคุณภาพเป็นประจ าทุกปี ตลอดจนพิจารณาหาลูกค้าเพ่ิมเติม ผ่านกิจการภายใน
ของ ฐท.สส. 
 ๓.๕ การใช้พื้นท่ีด้านข้างร้านกาแฟ Sea Sweet Café 
  ๓.๕.๑ เป้าหมาย เพ่ือให้การใช้ประโยชน์พื้นที่ให้มีผลประโยชน์และมีผลประโยชน์ตอบแทน ฐท.สส. 
ตามความเหมาะสม 
  ๓.๕.๒ แนวทางการด าเนินการ พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการด าเนินงานพื้นที่ด้านข้างของ
ร้านกาแฟ Sea Sweet Café เช่น การรับงานแต่งงาน หรือการจัดกิจกรรมอื่น ๆ  
 ๓.๖ กิจกรรมลานเบียร์เชียร์บอล  
  ๓.๖.๑ เป้าหมาย เพ่ือให้ก าลังพลมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนพูดคุย และพบปะกัน  
  ๓.๖.๒ แนวทางการด าเนินการ พิจารณาก าหนดลานเบียร์เชียร์บอลหรือพ้ืนที่ห้องโถงสโมสรสัญญา
บัตร ด าเนินการประกอบการ เพื่อเป็นแหล่งนัดพบ สามารถมาร่วมกันเชียร์ฟุตบอลร่วมกันได้ 
 
๔. ด้านฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ  
 ๔.๑ โครงการซ่อมท าศาลาและเมรุฌาปนสถาน ทร. พ้ืนที่สัตหีบ  
  ๔.๑.๑ เป้าหมาย เพ่ือให้การบริการสงเคราะห์ศพให้กับก าลังพลและครอบครัว ตลอดจน
บุคคลภายนอก เป็นการสวัสดิการและเป็นไปอย่างสมเกียรติ ส าหรับศพของทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยเฉพาะจากสามจังหวัดชายแดนภายใต้ 
  ๔.๑.๒ แนวทางการด าเนินการ เสนอของบประมาณด าเนินการซ่อมท าศาลาและเมรุฯ ให้มีความสง่า
งาม สามารถรองรับงานศพพระราชทานได้ ตลอดจนซ่อมท าระบบเตาเผา ให้เป็นแบบลดมลภาวะ ตลอดจน
สามารถเผาศพได้ทั่วถึงและมีมลพิษต่ า 
 ๔.๒ ปรับปรุงกระบวนงานแบบ One Stop Service 
  ๔.๒.๑ เป้าหมาย เพ่ือให้การบริการสงเคราะห์ศพมีระบบงานที่ครบวงจร รองรับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการที่ต้องการติดต่อเพียงที่เดียว แบบ One Stop Service 
  ๔.๒.๒ แนวทางการด าเนินการ พิจารณาปรับปรุงระเบียบการขอใช้ฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ ให้
สามารถรองรับงานได้ตั้งแต่รับศพจนถึงลอยอังคาร ตลอดจนประสานหน่วยงาน ฐท.สส. ที่เก่ียวข้องกับการ
สงเคราะห์ศพให้มาร่วมกันอยู่ในกิจกรรมเดียวกัน 
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๕. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ๕.๑  โครงการสถานที่ท างานมีสุข Happy Work Place 
  ๕.๑.๑ เป้าหมาย เพ่ือให้คุณภาพชีวิตของก าลังพลสูงขึ้น รวมทั้ง ท าให้การท างานของก าลังพลมี
ความสุข ภายใต้สถานที่ท างานที่ดี  
  ๕.๑.๒ แนวทางการด าเนินการ  
   - เสนอของบประมาณด าเนินการซ่อมท าอาคารกราบพักทหาร รวมทั้งปรับร้านอาหารของ 
กกพศ.ฐท.สส. เพ่ือให้เป็นแห่งรับประทานของก าลังพลให้ถูกสุขลักษณะและน่าใช้บริการ 
   - ซ่อมท าอาคารที่พักทหารด้านหลังสโมสรที่ช ารุด ให้สามารถพักอาศัยได้อย่างถูกสุขลักษณะ  
   - ซ่อมท าอาหารที่พักทหารสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ เพ่ือเป็นที่พักอาศัยให้กับพลทหารของ
แผนกกีฬา ที่แยกออกไปปฏิบัติงานที่สนามกีฬา สามารถพักอาศัยได้ 
 ๕.๒ กิจกรรม Big Cleaning Day 
  ๕.๒.๑ เป้าหมาย เพ่ือสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้กับก าลังพลในการรักษาความสะอาด เรียบร้อยของ
สถานที่ท างาน  
  ๕.๒.๒ แนวทางการด าเนินการ จัดให้มีการท าความสะอาดร่วมกัน ๑ เดือน/ครั้ง เพื่อพัฒนาสถานที่
ท างาน ตลอดจนจัดเก็บเอกสารภายในสถานที่ท างานให้เป็นไปตาม ๕ ส. พร้อมมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่นในการท า ๕ ส. เพ่ือเป็นก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
 ๕.๓ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
  ๕.๓.๑ เป้าหมาย เพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานประจ า ตลอดจนสนับสุนน
งานประชาสัมพันธ์ให้กับก าลังพล และหน่วยงานภายนอกได้ทราบถึงการให้บริการของ กกพศ.ฐท.สส. 
  ๕.๓.๒ แนวทางการด าเนินการ จัดให้มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ของ กกพศ.ฐท.สส. 
สนับสนุนการใช้ระบบอีเมล์ เว็บบล็อก และโปรแกรมส าเร็จรูปที่มาช่วยในการปฏิบัติงาน ทั้งการประชาสัมพันธ์
ภารกิจ หน้าที่ การขอใช้บริการ ตลอดจนการปฏิบัติต่าง ๆ ของ นขต.กกพศ.ฐท.สส.  
 ๕.๔ กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้  
  ๕.๔.๑ เป้าหมาย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน ที่สามารถรองรับก าลังพลที่มาทดแทนหรือ
ย้ายออกไปได ้
  ๕.๔.๒ แนวทางการด าเนินการ ประชุมก าลังพลของแต่ละแผนก สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในแต่ละ
แผนก เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งพิจารณาจัดเก็บไว้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ฐท.
สส. เพ่ือให้ก าลังพลสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา 
 ๕.๕ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
  ๕.๕.๑ เป้าหมาย เพ่ือสร้างมืออาชีพในงานบริการให้เกิดข้ึนกับก าลังพล  
  ๕.๕.๒ แนวทางการด าเนินการ  
   - สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาก าลังพลสู่งานบริการมืออาชีพให้กับก าลังพล โดยเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการพัฒนางานบริการ มาให้ความรู้ ความเข้าใจ และร่วมสัมมนา อันจะท าให้ก าลังพลทุกนายมี
ใจรักงานบริการอย่างมีคุณภาพ 
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   - สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานดุริยางค์ในพ้ืนที่สัตหีบ เพื่อสามารถสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถน าก าลังพลเหล่าดุริยางค์ที่มีอยู่ในพื้นท่ีสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรมเดียวกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์งานได้ 
 ๕.๖ โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  
  ๕.๖.๑ เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาห้องสมุดราชนาวิกสภา พื้นที่สัตหีบ ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต เพื่อใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ และแหล่งพบปะ พักผ่อนจากการท างานของก าลังพล  
  ๕.๖.๒ แนวทางการด าเนินงาน เสนอของบประมาณเพ่ือซ่อมท าและปรับปรุงห้องสมุดเดิมท่ีมีอยู่ให้
เป็นห้องสมุดมีชีวิต ตลอดจนจัดหาหนังสือและวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างก าลังพลให้มี
ความรู้ภาษาอังกฤษ อันจะพัฒนารองรับการเข้าสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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