


เปนฐานทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยความเปนเลิศ
ดานการบริหารจัดการทาเรือ ภายในป ๒๕๖๘

วิสัยทัศน
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ใหบริการดวยใจ มีมนุษยสัมพันธ มีนำใจ 
ยินดีใหการสนับสนุน และพึงพาได

รักในองคกร สามารถทำงานเปนทีม
มีการบริหารจัดการแบบธรรมมาภิบาล
ยุติธรรมโปรงใส

รับผิดชอบในงาน มีใจรักในงานที่ทำ
ซื่อสัตยตอหนาที่และองคกร

เชี่ยวชาญฐานทักทาเรือ เปนผูมีความรู
ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ
ในระดับมืออาชีพ

เพื่อความเปนเลิศ มีความมุงมั่นกระตือรือลน
เรียนรูและปรับตัวเพื่อพัฒนางานและองคกร
ไปสูความเปนเลิศ



   ฐท.สส. มีหนาทีดำเนินการเกียวการฐานทัพ การรักษาความสงบเรียบรอย
และระเบียบวินัยทหาร การสารวัตรทหาร การรักษาความปลอดภัยฐานที่ตังหนวยทหาร
และพื้นที่ที่ไดรับมอบหมายภารกิจการพลเรือน การเรือนจำ การสวัสดิการ สนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางเรือ ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการตามที่ไดรับมอบหมาย
มีผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ

ภารกิจ ฐท.สส.ตาม อฉก.๒๕๐๐

ภารกิจ



๑. ดำเนินการในเรื่องการฐานทัพ ไดแก การซอมบำรุง การทาเรือ และสิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่นๆ

๒.รักษาความปลอดภัย ฐานที่ตั้งหนวยทหาร และเขตปลอดภัยในราชการมหาร
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๓.ใชศักยภาพ และขีดจำกัดความสามารถของฐานทัพ สนับสนุนรัฐบาลในการ
พัฒนาประเทศ การแกไขปญหา การชวยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณะภัย

๔.ดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ การฝกและศึกษา ตาที่กองทัพเรือมอบหมาย

๕.บริหารจัดการฐานทัพ ภายใตกรอบการบริหารกิจการบานเมือที่ดี

พันธกิจ ฐท.สส.



ยุทธศาสตร ฐท.สส.

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาฐานทัพเรือ ใหมีขีดความสามารถทัดเทียมกับ
ฐานทัพทาเรือชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉัยงใต

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถของ ฐท.สส.เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย และชวยเหลือประชาชน

ยุทธศาสตรที่ ๔ การดำรงขีดความสามารถของ ฐท.สส. ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของหนวย และภารกิจที่กองทัพเรือมอบหมาย

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเปน มาตรฐาน
และทันสมัย ภายใตกรอบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี



เปาประสงคของ ฐท.สส.

ยุทธศาสตรที่ ๑

การพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

๑.สถาบันพระมหากษัตริย
มีความปลอดภัยและไดรับ
การเทิดทูนอยางสูงสุด

๒.การถวายความปลอดภัย
สถาบันพระมหากษัตริย
ดำเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๒.๑.รอยละของความสำเร็จ ในการ
รวมถวายความปลอดภัยในพื้นที่
รับผิดชอบ

๑.๑.รอยละของความสำเร็จการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ และโครงการ
ตามพระราชดำริ

รอยละ
 ๑๐๐

รอยละ
 ๑๐๐

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย



การพัฒนาฐานทัพเรือใหมีขีดความสามารถทัดเทียม
กับฐานทัพทาเรือชั้นนำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต

ยุทธศาสตรที่ ๒

เปาประสงคของ ฐท.สส.

๑.ฐท.สส.มีขีดความสามารถ
ดานองคบุคคล องควัตถุและ
การบริหารจัดการระบบงาน
ฐานทัพทาเรือที่มีความทันสมัย
เทียบเคียงไดกับ ฐานทัพทาเรือ
ชั้นนำของประเทศ ในภูมิภรค
ตะวันออกเฉียงใต

๑.๑.รอยละความสำเร็จในการ
พัฒนาฐานทัพ ทาเรือ สิ่งอำนวย
ความสะดวกของทาเรือ ตามแผน
การพัฒนาฐานทัพทาเรือที่กำหนด

๑.๒.รอยละของความพึงพอใจ
ในการใชบริการ ของผูรับบริการ

๑.๓.ขีดความสามารถ ในการ
รองรับเรือรบทุกประเภท

รอยละ
  ๘๐

รอยละ
  ๘๐

รับเรือรบได
ระวางขับน้ำ
รวมมากกวา
๒๐๐๐๐๐ตัน

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย



การพัฒนาขีดความสามารถของ ฐท.สส.
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การรักษาความ

สงบเรียบรอย และชวยเหลือประชาชน

ยุทธศาสตรที่ ๓

เปาประสงคของ ฐท.สส.

๑.ฐท.สส. มีความพรอมดาน
องคบุคคล องควัตถุ และ
องคยุทธวิธี ในการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ การรักษา
ความสงบเรียบรอย และการ
ชวยเหลือประชาชน

๒.พื้นที่รับผิดชอบที่ ฐท.สส.
ไดรับมอบหมาย มีความสงบ
เรียบรอย

๓.ปญหายาเสพติด ในพื้นที่
รับผิดชอบของ ฐท.สส.
มีความรุนแรงลดลงทุกป

๑.๑.รอยละของความสำเร็จตามแผน
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ ในพื้นที่
สัตหีบ

๑.๒.รอยละความสำเร็จในการจัดกำลัง
เพื่อการชวยเหลือประชาชน ตามที่
ไดรับการรองขอ/สั่งการ

๒.๑.รอยละความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในหนวย
และในพื้นที่รับผิดชอบของหนวย

๓.๑.รอยละความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
ของ ศป.ปส.ฐท.สส.

รอยละ
  ๘๐

รอยละ
  ๘๐

รอยละ
  ๘๐

รอยละ
  ๘๐

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย



ยุทธศาสตรที่ ๔

เปาประสงคของ ฐท.สส.

๑.ฐท.สส. มีความพรอมดาน
องคบุคคล องควัตถุ และ
องคยุทธวิธี ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักของหนอย

๒.ฐท.สส. มีความพรอมดาน
องคบุคคล องควัตถุ และ
องคยุทธวิธี ในการปฏิบัตงาน
ในการใหการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ของหนวยอื่นๆ
หรือภารกิจตามที่กองทัพเรือ
มอบหมาย

๓.กำลังพลของ ฐท.สส.
ไดรับการพัฒนาใหมี
ขีดสมรรถนะเหมาะสม
กับตำแหนง สามารถปฏิบัติ
หนาที่ของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๑.๑.รอยละของความสำเร็จในการ
ปฏิบัติภารกิจของหนวยตามแผน
ปฏิบัติราชการประจำป

๑.๒.รอยละความพึงพอใจในการ
ใชบริการ ของผูรับบริการ

๒.๑.รอยละความพึงพอใจในการ
ใชบริการ ของผูรับบริการ

๓.๑.รอยละของจำนวนกำลังพลที่
ผานการประเมินมาตรฐานตามขีด
สมรรถนะประจำตำแหนง
(Competency)

๓.๒.รอยละความพึงพอใจของกำลังพล
ที่มีตอการปฏิบัติงานภายในหนวย
(Happy Workplace)

๓.๓.รอยละความสำเร็จในการดำเนิน
การจัดการความรูของหนวยตามแผน
ที่กำหนด

รอยละ
 ๑๐๐

รอยละ
 ๑๐๐

รอยละ
  ๘๐

รอยละ
  ๘๐

รอยละ
  ๘๐

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย

การดำรงขีดความสามารถของ ฐท.สส.ในการปฏิบัติงาน
ตามภาารกิจหลักของหนวย และภารกิจที่กองทัพเรือมอบหมาย



ยุทธศาสตรที่ ๕

เปาประสงคของ ฐท.สส.

๑.การบริหารจัดการของ
ฐท.สส. เปนไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีความเปน
มาตรฐานสามารถถายทอด
และสงตอได

๒.มีการนำระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เขามาชวยในการบริหาร
จัดการงานภายในของ ฐท.สส.

๓.ฐท.สส. มีความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน สามารถ
ตรวจสอบได

๔.หนวยงานภาครัฐและ
ประชาชน ไดรับโอกาสเขามา
มีสวนรวม และไดรับบริการ
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของได
โดยสะดวก

๑.๑.ผลการประเมินตามเกณฑการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
โดยคณะกรรมการประเมินฯ
ระดับ ทร.

๒.๑.รอยละความสำเร็จในการจัดทำ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการทาเรือ

๓.๑.รอยละของจำนวนขอรองเรียน
เกี่ยวกับเรื่องทุจริตจากการปฏิบัติงาน
ที่ไดรับการตรวจสอบและแกไข

๔.๑.รอยละความสำเร็จในการ
ดำเนินการของศูนยขอมูลขาวสาร
ฐท.สส.

ไมนอยกวา
   ๓๐๐
  คะแนน

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย

รอยละ
  ๘๐

รอยละ
  ๘๐

รอยละ
 ๑๐๐

การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีตวามเปนมาตรฐาน
และทันสมัย ภายใตกรอบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี



เปาประสงคของ ฐท.สส.

ยุทธศาสตรที่ ๑

๑.สถาบันพระมหากษัตริย
มีความปลอดภัยและไดรับ
การเทิดทูนอยางสูงสุด

๒.การถวายความปลอดภัย
สถาบันพระมหากษัตริย
ดำเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๒.๑.รอยละของความสำเร็จ ในการ
รวมถวายความปลอดภัยในพื้นที่
รับผิดชอบ

๑.๑.รอยละของความสำเร็จการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ และโครงการ
ตามพระราชดำริ

- ทร.(อกผง.กพร.)
- สวนราชการในพื้นที่
- ศอญ.จิตอาสา

- ทร. ,กร. ,ทรภ.
  ๑/๒ ศรชล.อศ.
- เรือของภาครัฐ
  และเอกชนใน
  ประเทศที่มาขอ
  รับบริการ
- เรือของทั้งภาครัฐ
  และเอกชนตาง
  ประเทศที่มาขอ
  บริการ
- ผูโดยสาร ที่มาใช
  บริการทาเรือ
- ภาครัฐ/เอกชน
  ในพื้นที่

- นขต.กร. ,นย. ,สอ.รฝ.
  หนวยเทคนิค ทร.(สพ.ฯ...)
- ทพส.ทร.
- หนวยเจาของเรือทั้งภาครัฐ
  และบริษัทเอกชนในประเทศ
  ที่มาขอรับบริการ
- หนวยเจาของเรือทั้งภาครัฐ
  และบริษัทเอกชนตางประเทศ
  ที่มาขอรับบริการ

- ทรภ.๑

- หนวยงานภาครัฐในพื้นที่
- ประชาชนในพื้นที่
- นขต./หนวยสมทบ ฐท.สส.
- หนวย ทร. ในพื้นที่

- นขต./หนวยสมทบ ฐท.สส.
- หนวย ทร. ในพื้นที่
- หนวยงานภาครัฐ/เอกชน
  ในพื้นที่
- ประชาชนในพื้นที่ และที่
  ทรงเสด็จ

ตัวชี้วัด ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผูมีสวนไดสวนเสีย

กำหนดผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ยุทธศาสตรที่ ๒

เปาประสงคของ ฐท.สส.

๑.ฐท.สส.มีขีดความสามารถ
ดานองคบุคคล องควัตถุและ
การบริหารจัดการระบบงาน
ฐานทัพทาเรือที่มีความทันสมัย
เทียบเคียงไดกับ ฐานทัพทาเรือ
ชั้นนำของประเทศ ในภูมิภรค
ตะวันออกเฉียงใต

๑.๑.รอยละความสำเร็จในการ
พัฒนาฐานทัพ ทาเรือ สิ่งอำนวย
ความสะดวกของทาเรือ ตามแผน
การพัฒนาฐานทัพทาเรือที่กำหนด

๑.๒.รอยละของความพึงพอใจ
ในการใชบริการ ของผูรับบริการ

๑.๓.ขีดความสามารถ ในการ
รองรับเรือรบทุกประเภท

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย

การพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

การพัฒนาฐานทัพเรือใหมีขีดความสามารถทัดเทียม
กับฐานทัพทาเรือชั้นนำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต



ยุทธศาสตรที่ ๓

เปาประสงคของ ฐท.สส.

๑.ฐท.สส. มีความพรอมดาน
องคบุคคล องควัตถุ และ
องคยุทธวิธี ในการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ การรักษา
ความสงบเรียบรอย และการ
ชวยเหลือประชาชน

๒.พื้นที่รับผิดชอบที่ ฐท.สส.
ไดรับมอบหมาย มีความสงบ
เรียบรอย

๓.ปญหายาเสพติด ในพื้นที่
รับผิดชอบของ ฐท.สส.
มีความรุนแรงลดลงทุกป

๑.๑.รอยละของความสำเร็จตามแผน
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ ในพื้นที่
สัตหีบ

๑.๒.รอยละความสำเร็จในการจัดกำลัง
เพื่อการชวยเหลือประชาชน ตามที่
ไดรับการรองขอ/สั่งการ

๒.๑.รอยละความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในหนวย
และในพื้นที่รับผิดชอบของหนวย

๓.๑.รอยละความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
ของ ศป.ปส.ฐท.สส.

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย

- รัฐบาล กห. ,ทร. - ทพส.ทร. ,กพอ.ทร. ,กบ.ทร.
  กิจการสัมปทาน ไฟฟา/ประปา
  หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
  EEC
- ประชาชน
-สวนราชการ/ภาคเอกชนในพื้นที่

- ทร. ,กร. ,ขว.ทร. ,สห.ทร. ,นย.
  สอ.รฝ. รพ.สมเด็จพระนางเจา
  สิริกิติ์ ,กอต.ศอ. ,สพ.ทร. และ
  อร.

- หนวยใน ศป.ปส.ฐท.สส.

- ศบภ.ทรภ.๑
- หนวย ทร. ในพื้นที่

- สวนราชการในพื้นที่
  รับผิดชอบ
- ทร.(ศปภ.)
- กฐท.กบ.ทร.

- ศอ.ปส.ทร.

ผูมีสวนไดสวนเสีย

การพัฒนาขีดความสามารถของ ฐท.สส.
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การรักษาความ

สงบเรียบรอย และชวยเหลือประชาชน



ยุทธศาสตรที่ ๔

เปาประสงคของ ฐท.สส.

๑.ฐท.สส. มีความพรอมดาน
องคบุคคล องควัตถุ และ
องคยุทธวิธี ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักของหนอย

๒.ฐท.สส. มีความพรอมดาน
องคบุคคล องควัตถุ และ
องคยุทธวิธี ในการปฏิบัตงาน
ในการใหการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ของหนวยอื่นๆ
หรือภารกิจตามที่กองทัพเรือ
มอบหมาย

๓.กำลังพลของ ฐท.สส.
ไดรับการพัฒนาใหมี
ขีดสมรรถนะเหมาะสม
กับตำแหนง สามารถปฏิบัติ
หนาที่ของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๑.๑.รอยละของความสำเร็จในการ
ปฏิบัติภารกิจของหนวยตามแผน
ปฏิบัติราชการประจำป

๑.๒.รอยละความพึงพอใจในการ
ใชบริการ ของผูรับบริการ

๒.๑.รอยละความพึงพอใจในการ
ใชบริการ ของผูรับบริการ

๓.๑.รอยละของจำนวนกำลังพลที่
ผานการประเมินมาตรฐานตามขีด
สมรรถนะประจำตำแหนง
(Competency)

๓.๒.รอยละความพึงพอใจของกำลังพล
ที่มีตอการปฏิบัติงานภายในหนวย
(Happy Workplace)

๓.๓.รอยละความสำเร็จในการดำเนิน
การจัดการความรูของหนวยตามแผน
ที่กำหนด

- สปช.ทร. - นขต.บก./นขต.ฐท.สส.
  หนวยสมทบ

- นขต.ฐท.สส. และหนวยสมทบ- ทร. หนวยที่ขอรับ
  การสนับสนุน

- กพ.ทร. - นขต.ฐท.สส. หนวยสมทบ

ตัวชี้วัด ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย

การดำรงขีดความสามารถของ ฐท.สส.ในการปฏิบัติงาน
ตามภาารกิจหลักของหนวย และภารกิจที่กองทัพเรือมอบหมาย



ยุทธศาสตรที่ ๕

เปาประสงคของ ฐท.สส.

๑.การบริหารจัดการของ
ฐท.สส. เปนไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีความเปน
มาตรฐานสามารถถายทอด
และสงตอได

๒.มีการนำระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เขามาชวยในการบริหาร
จัดการงานภายในของ ฐท.สส.

๓.ฐท.สส. มีความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน สามารถ
ตรวจสอบได

๔.หนวยงานภาครัฐและ
ประชาชน ไดรับโอกาสเขามา
มีสวนรวม และไดรับบริการ
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของได
โดยสะดวก

๑.๑.ผลการประเมินตามเกณฑการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
โดยคณะกรรมการประเมินฯ
ระดับ ทร.

๒.๑.รอยละความสำเร็จในการจัดทำ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการทาเรือ

๓.๑.รอยละของจำนวนขอรองเรียน
เกี่ยวกับเรื่องทุจริตจากการปฏิบัติงาน
ที่ไดรับการตรวจสอบและแกไข

๔.๑.รอยละความสำเร็จในการ
ดำเนินการของศูนยขอมูลขาวสาร
ฐท.สส.

- คณะกรรมการ
  PMQA ทร.

- นขต.กร. ,นย. ,สอ.รฝ.
  หนวยเทคนิค ทร.
- ทพส.ทร.
- หนวยเจาของเรือทัั้งภาครัฐ
  และบริษัทเอกชนในประเทศ
  ที่มาขอรับบริการ
- หนวยเจาของเรือทั้งภาครัฐ
  และบริษัทเอกชนตางประเทศ
  ที่มาขอรับบริการ

- นขต.ฐท.สส. หนวยสมทบ

- ทร. ,กร. ,ทรภ.๑/๒
  ศรชล. และ อศ.
- เรือขอบภาครัฐและ
  เอกชนในประเทศ
  ที่มาขอรับบริการ
- เรือของภาครัฐและ
  เอกชนตางประเทศ
  ที่มาขอรับบริการ
- ผูโดยสาร ที่มาใช
  บริการทาเรือ
- ภาครัฐ/เอกชนใน
  พื้นที่ ทพส.ทร.

- ศุนย ทร. ใสสะอาด

- ศขร.ทร.
- ประชาชนที่ขอขอมูล

- นขต.ฐท.สส. หนวยสมทบ

- นขต.ฐท.สส. หนวยสมทบ

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผูมีสวนไดสวนเสีย

การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีตวามเปนมาตรฐาน
และทันสมัย ภายใตกรอบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี



กระบวนการหลัก
กระบวนการหลัก งป.๖๔

๑. กระบวนการรักษาความปลอดภัยบุคคล

๒. กระบวนการรักษาความปลอดภัยพื้นที่

๓. กระบวนการพัฒนาฐานทัพทาเรือ

๔. กระบวนการสนับสนุนการพัฒนาทาเรือ

๕. กระบวนการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ



๖. กระบวนการชวยเหลือประชาชน

๗. กระบวนการติดตามแผนปฏิบัติราชการ

๘. กระบวนการพัฒนาองคบุคคล

๙. กระบวนการสนับสนุนหนวยงานตางๆ/ทร

๑๐. กระบวนการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ 
                                   (PMQA)

๑๑. กระบวนการจัดการเรื่องการรองเรียน



วิสัยทัศน”เปนฐานทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยความเปนเลิศดานการบริหารจัดการทาเรือ ภายในป ๒๕๖๘”

พันธกิจ ฐท.สส.
๑.ดำเนินการในเรื่องการฐานทัพ ไดแก การสงกำลังบำรุง การทาเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อดำรงขีดความสามารถและใหมีความพรอมในการสนับสนุนหนวยกำลังรบ 

หนวยสนับสนุนกำลังรบและหนวยอื่นๆ ของกองทัพ ในการปองกันประเทศ และคุงครองรักษาผลประโยชนของชาติทาทงทะเล
๒.รักษาความปลอดภัย ฐานที่ตั้งหนวยทหาร และขอบเขตปลอดภัยในราชการทหารรวมทั้งปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่นๆ ตามที่ไดรับ
๓.ใชศักยภาพ และขีดความสามารถของฐานทัพ สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศการแกไขปญหาสังคม การชวยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัย
๔.ดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ การฝกและการศึกษา ตามที่กองทัพเรือมอบหมาย
๕.บริหารจัดการฐานทัพ ภายใตกรอบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

การพิทักษและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย

การพัฒนาฐานทัพเรือ ใหมีขีด

ตวามสามารถทัดเทียมกับฐานทัพ

ทาเรือชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต

การดำรงขีดความสามารถของ

ฐท.สส.ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ

หนวยและภารกิจที่กองทัพเรือมอบหมาย

การพัฒนาขีดความสามารของ บฐ.สส.

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และการ

ชวยเหลือประชาชน

พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีความ

เปน มาตรฐานและทันสมัย ภายใตกรอบ

การบริการกิจการบานเมืองที่ดี

มิติที่๑ ประสิทธิผล

มิติที่ ๒

คุณภาพการใหบริการ

มิติที่ ๓

ประสิทธิภาพ

มิติที่ ๔

การพัฒนาองคกร

สถาบันพระมหากษัตริยมีความ

ปลอดภัยและไดรับการเทิดทูน

อยางสูงสุด

การถวายความปลอดภัยสถาบัน

พระมหากษัตริย ดำเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ฐท.สส. มีขีดความสามารถ

ดานองคบุคคล องควัตถุ และการ

บริหารจัดการระบบงานฐานทัพทาเรือ

ที่มีความทันสมัย เทียบเคียงไดกับ ฐาน

ทัพทาเรือชั้นนำของประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

พื้นที่รับผิดชอบที่ ฐท.สส.ไดรับ

มอบหมาย มีความสงบเรียบรอย ปญหายาเสพติด ในพื้นที่รับผิดชอบ

ของ ฐท.สส. มีความรุนแรงลดลง

ฐท.สส. มีความพรอมดานองคบุคคล

องควัตถุ และองคยุทธวิธี ในการ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศ

การรักษาความสงบเรียบรอย

และการชวยเหลือประชาชน

ฐท.สส. มีความโปรงใสใน

การปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได

หนวยงานภาครัฐและประชาชน

ไดรับโอกาสเขามามีสวนรวม และ

ไดรับบริการขอมูลขาวสารที่

เกี่ยวของ ไดโดยสะดวก

ฐท.สส. มีความพรอมดานองคบุคคล

องควัตถุ องคยุทธวิธี ในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวย

ฐท.สส. มีความพรอมดานองคบุคคล

องควัตถุ องคยุทธวิธี ในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวย

การบริหารจัดหาร ของ

ฐท.สส. เปนไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความเปน

มาตรฐาน สามารถถายทอด

และสงตอ

กำลังพลของ ฐท.สส. ไดรับการพัฒนา

ใหมีขีดสมรรถนะเหมาะสมกับตำแหนง

สามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

มีการนำระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยเขามาชวยในการบริหารจัดการ

งานภายในของ ฐท.สส.

ประเด็นยุทธศาสตร งานตามหนาที่/พันธกิจ งานตามวิสัยทัศน






