
ผนวก ข. 
งาน/กิจกรรม/โครงการสนับสนุนกลยุทธ 

๑. ดานการกีฬา 
 ๑.๑ โครงการศูนยกีฬาครบวงจร กองทัพเรือ ภาคตะวันออก  
  ๑.๑.๑ เปาหมาย เพ่ือพัฒนาสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ ใหเปนศูนยการกีฬาแบบครบวงจร กองทัพเรือ 
พ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
  ๑.๑.๒ แนวทางการดําเนินการ เสนองบประมาณการพัฒนาท่ียังไมไดรับ งป. ให ทร. อยางตอเนื่องทุกป 
 ๑.๒ การบริหารจัดการสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ ในอนาคต  
  ๑.๒.๑ เปาหมาย เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนกําลังพลในการดูแลสถานท่ี และรองรับงานการเปน
ศูนยกีฬาครบวงจร กองทัพเรือ ภาคตะวันออก 
  ๑.๒.๒ แนวทางการดําเนินการ พิจารณาและเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการการดําเนินงานให 
ฐท.สส. ทราบ และพิจารณานําเสนอ ทร. เพ่ือขอปรับโครงสรางการบริหารจัดการตอไป 
 ๑.๓ โครงการซอมทําและจัดหาทดแทนอุปกรณสนับสนุนการกีฬา ฐท.สส.  
  ๑.๓.๑ เปาหมาย เพ่ือสนับสนุนการบริการดานการกีฬาใหกับกําลังพลและครอบครัว ตลอดจน
หนวยงานใกลเคียงได 
  ๑.๓.๒ แนวทางการดําเนินการ ซอมทําและทาสีโรงพลศึกษา สระวายน้ํา รวมท้ังซอมทําอุปกรณท่ี
ชํารุดและจัดหาทดแทนอุปกรณการกีฬา โดยเฉพาะหองฟสเนส และจัดหาหองอบซาวนนา บริการท่ีสระวายน้ํา  
 ๑.๔ กิจกรรมกีฬาภายในตานภัยยาเสพติด  
  ๑.๔.๑ เปาหมาย เพ่ือใหกิจกรรมกีฬา เปนเกราะปองกันยาเสพติดใหกับกําลังพลและครอบครัว 
ตลอดจนสามารถขยายผลไปยังหมูบานตาง ๆ ของ ฐท.สส. และหนวยใกลเคียง 
  ๑.๔.๒ แนวทางการดําเนินการ จัดใหมีการแขงขันกีฬา อาทิ เชน ฟุตบอล และฟุตซอล ท้ังระดับ
อาวุโส และเยาวชน ตลอดจนแขงขันกีฬาประเภทอ่ืน ๆ ท่ีสามารถดําเนินการไดภายใตขีดความสามารถของ ฐท.
สส. อยางนอย ๑ ครั้ง/ป 
 
๒. ดานดุริยางค  
 ๒.๑ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานดุริยางค  
  ๒.๑.๑ เปาหมาย เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการใหบริการดานดุริยางคของ ฐท.สส. ใหมีคุณภาพเปน
ท่ียอมรับเหนือกวาทุกหนวยในพ้ืนท่ีสัตหีบ  
  ๒.๒.๒ แนวทางการดําเนินการ เสนอโครงการซอมทํา จัดหาทดแทน และจัดหาใหม เพ่ือใหอุปกรณ
ดนตรีท่ีมีอยู สามารถรองรับงานไดอยางหลากหลายและมีคุณภาพ 
 ๒.๒ กิจกรรมประกวดรองเพลงลูกมาน้ํา  
  ๒.๒.๑ เปาหมาย เพ่ือสรางนักรองรุนใหมเกิดข้ึน และยังเปนการเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับกําลังพล 
ตลอดจนใชดนตรีเปนเกราะปองกันยาเสพติดอีกทางหนึ่งดวย  



  ๒.๒.๒ แนวทางการดําเนินการ ดําเนินการเสนอการดําเนินจัดการประกวดรองเพลง จํานวน ๒ ครั้ง /ป 
ท้ังนี้ จะพิจารณาคัดเลือกในรอบแรก เพ่ือนําไปสูการพิจารณาในรอบตัดสินในหวงเดียวกันกับการจัดชั่วโมงสําราญ
ของ ฐท.สส. หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีใกลเคียง 
 ๒.๓ กิจกรรมดนตรีกลางสวน /กลางลาน/ริมทะเล/ริมหนอง 
  ๒.๓.๑ เปาหมาย เพ่ือใชสื่อดนตรีเปนศูนยรวมกําลังพล และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับกําลังพลท่ีเขา
มารวมกิจกรรม   
  ๒.๓.๒ แนวทางการดําเนินการ จัดการแสดงดนตรีเปนประจํา ๓ เดือน /ครั้ง เพ่ือใหกําลังพลไดมี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้ อาจจะจัดใหมีการออกรานขายของราคาถูกหรือเปดทาย
ขายของ เพ่ือบูรณาการและดึงดูดกําลังพลอีกทางหนึ่งดวย 
 
๓. ดานสโมสร  
 ๓.๑ การปรับปรุงระเบียบการขอใชงานสโมสร  
  ๓.๑.๑ เปาหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานของกิจการสโมสรเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได 
  ๓.๑.๒ แนวทางการดําเนินการ ปรับปรุงระเบียบการขอใชสโมสร ใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน และ
รองรับความตองการของผูใชบริการ โดยเนนการใหบริการจากกิจการสโมสร ตลอดจนมีการกําหนดมอบหมายงาน
ในหนาท่ีใหมีความชัดเจน รองรับการทํางานทดแทนกันได โดยเฉพาะจัดทําเปนแนวทางการบริหารงานธุรการให
เปนไปมาตรฐาน เพ่ือใชเปนแนวทางการบริหารจัดการกิจการสโมสร 
 ๓.๒ กิจกรรมเปดทายขายของ  
  ๓.๒.๑ เปาหมาย เพ่ือลดคาครองชีพใหกับกําลังพลและครอบครัว เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
กําลังพล ตลอดจนจะเปนสรางรายไดใหกับกิจการสโมสรอีกทางหนึ่งดวย 
  ๓.๒.๒ แนวทางการดําเนินการ จัดการเปดทายขายของ จํานวน ๓ เดือน/ครั้ง เนนสิ่งของเหลือใช
ภายในบาน นํามาแลกเปลี่ยนหรือขายในราคาถูก เพ่ือลดคาครองชีพ อีกท้ัง จัดหาสิ่งของเครื่องใชราคาถูกขาย
ใหกับกําลังพลและครอบครัว เชน สิ่งคาธงฟา เปนตน ท้ังนี้ จะมีการบูรณาการเพ่ือใหกิจกรรมเกิดความสนุกสนาน 
จึงจัดกิจกรรมการเลนดนตรี และการแขงขันฟุตซอล สนับสนุนกิจกรรมดังกลาว 
 ๓.๓ กิจกรรมกอลฟลูกมาน้ํา  ++ 
  ๓.๓.๑ เปาหมาย เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายและสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงาน
ภายใน ฐท.สส. ตลอดจนหนวยงานภายนอก โดยใชกิจกรรมกีฬาเปนสื่อ 
  ๓.๓.๒ แนวทางการดําเนินการ จัดการแขงขันกีฬากอลฟเปนประจํา ๒ ครั้ง/ป โดยใชชวงเวลาการ
แขงขันกีฬาภายใน ฐท.สส. เปนหวงเวลาการจัดกิจกรรม 
 ๓.๔ กิจกรรมลีลาศ พ่ีรอง นองเตน  
  ๓.๔.๑ เปาหมาย เพ่ือสรางชุมชนนักลีลาศภายใน ฐท.สส. และยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดี
กับชุมชนลีลาศภายนอก ฐท.สส. ตลอดจนเปนการสรางคุณภาพชีวิตใหกับกําลังพลใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน  



  ๓.๔.๒ แนวทางการดําเนินการ สนับสนุนการดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ
ของ ฐท.สส. ท่ีจัดใหมีการสอนลีลาศ จํานวน ๒ รุน /ป ท้ังนี้ จะพิจารณานักลีลาศท่ีผานการอบรม ใหมาแสดงใน
กิจกรรมลีลาศ หรือในชั่วโมงสําราญตามความเหมาะสม 
 ๓.๕ โครงการปรับปรุงกิจการน้ําดื่ม ฐท.สส.  
  ๓.๕.๑ เปาหมาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการน้ําดื่มของ ฐท.สส.  
  ๓.๕.๒ แนวทางการดําเนินการ ซอมทําและจัดหาอุปกรณตาง ๆ ตามคําแนะนําของ จนท.กระทรวง
สาธารณสุข ท่ีจะเขามาตรวจสอบคุณภาพเปนประจําทุกป ตลอดจนพิจารณาหาลูกคาเพ่ิมเติม ผานกิจการภายใน
ของ ฐท.สส. 
 ๓.๖ การใชพ้ืนท่ีดานขางรานกาแฟ Sea Sweet Café 
  ๓.๖.๑ เปาหมาย เพ่ือใหการใชประโยชนพ้ืนท่ีใหมีผลประโยชนและมีผลประโยชนตอบแทน ฐท.สส. 
ตามความเหมาะสม 
  ๓.๖.๒ แนวทางการดําเนินการ พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงานพ้ืนท่ีดานขางของ
รานกาแฟ Sea Sweet Café เชน การรับงานแตงงาน หรือการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ  
 ๓.๗ กิจกรรมลานเบียรเชียรบอล  
  ๓.๗.๑ เปาหมาย เพ่ือใหกําลังพลมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนพูดคุย และพบปะกัน  
  ๓.๗.๒ แนวทางการดําเนินการ พิจารณากําหนดลานเบียรเชียรบอลหรือพ้ืนท่ีหองโถงสโมสรสัญญา
บัตร ดําเนินการประกอบการ เพ่ือเปนแหลงนัดพบ สามารถมารวมกันเชียรฟุตบอลรวมกันได 
 
๔. ดานฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ  
 ๔.๑ โครงการซอมทําศาลาและเมรุฌาปนสถาน ทร. พ้ืนท่ีสัตหีบ  
  ๔.๑.๑ เปาหมาย เพ่ือใหการบริการสงเคราะหศพใหกับกําลังพลและครอบครัว ตลอดจน
บุคคลภายนอก เปนการสวัสดิการและเปนไปอยางสมเกียรติ สําหรับศพของทหารท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี 
โดยเฉพาะจากสามจังหวัดชายแดนภายใต 
  ๔.๑.๒ แนวทางการดําเนินการ เสนอของบประมาณดําเนินการซอมทําศาลาและเมรุฯ ใหมีความสงา
งาม สามารถรองรับงานศพพระราชทานได ตลอดจนซอมทําระบบเตาเผา ใหเปนแบบลดมลภาวะ ตลอดจน
สามารถเผาศพไดท่ัวถึงและมีมลพิษต่ํา 
 ๔.๒ ปรับปรุงกระบวนงานแบบ One Stop Service 
  ๔.๒.๑ เปาหมาย เพ่ือใหการบริการสงเคราะหศพมีระบบงานท่ีครบวงจร รองรับความตองการของ
ผูใชบริการท่ีตองการติดตอเพียงท่ีเดียว แบบ One Stop Service 
  ๔.๒.๒ แนวทางการดําเนินการ พิจารณาปรับปรุงระเบียบการขอใชฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ ให
สามารถรองรับงานไดตั้งแตรับศพจนถึงลอยอังคาร ตลอดจนประสานหนวยงาน ฐท.สส. ท่ีเก่ียวของกับการ
สงเคราะหศพใหมารวมกันอยูในกิจกรรมเดียวกัน 
 
๕. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ๕.๑  โครงการสถานท่ีทํางานมีสุข Happy Work Place 



  ๕.๑.๑ เปาหมาย เพ่ือใหคุณภาพชีวิตของกําลังพลสูงข้ึน รวมท้ัง ทําใหการทํางานของกําลังพลมี
ความสุข ภายใตสถานท่ีทํางานท่ีดี  
  ๕.๑.๒ แนวทางการดําเนินการ  
   - เสนอของบประมาณดําเนินการซอมทําอาคารกราบพักทหาร รวมท้ังปรับรานอาหารของ 
กกพศ.ฐท.สส. เพ่ือใหเปนแหงรับประทานของกําลังพลใหถูกสุขลักษณะและนาใชบริการ 
   - ซอมทําอาคารท่ีพักทหารดานหลังสโมสรท่ีชํารุด ใหสามารถพักอาศัยไดอยางถูกสุขลักษณะ  
   - ซอมทําอาหารท่ีพักทหารสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ เพ่ือเปนท่ีพักอาศัยใหกับพลทหารของ
แผนกกีฬา ท่ีแยกออกไปปฏิบัติงานท่ีสนามกีฬา สามารถพักอาศัยได 
 ๕.๒ กิจกรรม Big Cleaning Day 
  ๕.๒.๑ เปาหมาย เพ่ือสรางลักษณะนิสัยท่ีดีใหกับกําลังพลในการรักษาความสะอาด เรียบรอยของ
สถานท่ีทํางาน  
  ๕.๒.๒ แนวทางการดําเนินการ จัดใหมีการทําความสะอาดรวมกัน ๑ เดือน/ครั้ง เพ่ือพัฒนาสถานท่ี
ทํางาน ตลอดจนจัดเก็บเอกสารภายในสถานท่ีทํางานใหเปนไปตาม ๕ ส. พรอมมอบรางวัลใหกับหนวยงานท่ีไดรับ
การคัดเลือกเปนหนวยงานดีเดนในการทํา ๕ ส. เพ่ือเปนกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน 
 ๕.๓ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
  ๕.๓.๑ เปาหมาย เพ่ือใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานประจํา ตลอดจนสนับสุนน
งานประชาสัมพันธใหกับกําลังพล และหนวยงานภายนอกไดทราบถึงการใหบริการของ กกพศ.ฐท.สส. 
  ๕.๓.๒ แนวทางการดําเนินการ จัดใหมีเครือขายคอมพิวเตอรและเว็บไซตของ กกพศ.ฐท.สส. 
สนับสนุนการใชระบบอีเมล เว็บบล็อก และโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีมาชวยในการปฏิบัติงาน ท้ังการประชาสัมพันธ
ภารกิจ หนาท่ี การขอใชบริการ ตลอดจนการปฏิบัติตาง ๆ ของ นขต.กกพศ.ฐท.สส.  
 ๕.๔ กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการองคความรู  
  ๕.๔.๑ เปาหมาย เพ่ือสรางองคความรูภายในหนวยงาน ท่ีสามารถรองรับกําลังพลท่ีมาทดแทนหรือ
ยายออกไปได 
  ๕.๔.๒ แนวทางการดําเนินการ ประชุมกําลังพลของแตละแผนก สรางชุมชนแหงการเรียนรูในแตละ
แผนก เพ่ือใหเกิดองคความรูภายในหนวยงาน พรอมท้ังพิจารณาจัดเก็บไวในระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ ฐท.
สส. เพ่ือใหกําลังพลสามารถเขาถึงไดทุกท่ี ทุกเวลา 
 ๕.๕ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
  ๕.๕.๑ เปาหมาย เพ่ือสรางมืออาชีพในงานบริการใหเกิดข้ึนกับกําลังพล  
  ๕.๕.๒ แนวทางการดําเนินการ  
   - สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนากําลังพลสูงานบริการมืออาชีพใหกับกําลังพล โดยเชิญวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิในดานการพัฒนางานบริการ มาใหความรู ความเขาใจ และรวมสัมมนา อันจะทําใหกําลังพลทุกนายมี
ใจรักงานบริการอยางมีคุณภาพ 
   - สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานดุริยางคในพ้ืนท่ีสัตหีบ เพ่ือสามารถสรางความรู 
ความเขาใจ ตลอดจนสามารถนํากําลังพลเหลาดุริยางคท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีสัตหีบ เขารวมกิจกรรมเดียวกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดพลังในการสรางสรรคงานได 



 ๕.๖ โครงการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต  
  ๕.๖.๑ เปาหมาย เพ่ือพัฒนาหองสมุดราชนาวิกสภา พ้ืนท่ีสัตหีบ ใหเปนหองสมุดมีชีวิต เพ่ือใชเปน
แหลงเรียนรู และแหลงพบปะ พักผอนจากการทํางานของกําลังพล  
  ๕.๖.๒ แนวทางการดําเนินงาน เสนอของบประมาณเพ่ือซอมทําและปรับปรุงหองสมุดเดิมท่ีมีอยูให
เปนหองสมุดมีชีวิต ตลอดจนจัดหาหนังสือและวารสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือสรางกําลังพลใหมี
ความรูภาษาอังกฤษ อันจะพัฒนารองรับการเขาสูการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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