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แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมเจ้าท่า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ความเป็นมา
ด้วยพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ ได้กาหนดไว้ว่า
“การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความ
คุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง สานักงาน ก.พ.
ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการให้
สามารถตอบสนองต่อบริบท สภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ นโยบายการบริหารราชการ และปัจจุบันบริบท
ของสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การเมือง การบริหาร
ราชการ และเป็นการเตรียมบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมด้วยสมรรถนะด้ านต่างๆ ให้สามารถขับเคลื่อน
และผลักดันภารกิจกรมเจ้าท่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และระบบราชการ ๔.๐
กรมเจ้าท่าจึงได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุ คลากรกรมเจ้ าท่า มาต่อเนื่ องตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากผลดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บุคลากรกรมเจ้าท่ามีความพึงพอใจต่อการดาเนินการตามแผนฯ
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๐
หลักการ
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมเจ้าท่าต้องทาให้เกิดความสุขในการทางานและสร้าง
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน บุคลากรมีความ
เป็นมืออาชีพ และเพิ่มขีดสมรรถนะของกรมเจ้าท่า
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากรกรมเจ้าท่า ต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อสร้างเสริมให้บุคลากรกรมเจ้าท่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติราชการและให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ภาครัฐและประโยชน์สุขของประชาชน
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมเจ้าท่ามีความสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมเจ้าท่าและนโยบายระบบราชการ ๔.๐
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรกรมเจ้าท่าปฏิบัติงานอย่างมีความสุขมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนรวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับ
ชีวิตการทางาน มีขวัญกาลังใจที่ดีมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อให้กรมเจ้าท่ามีบุคลากรที่มีสมรรถนะตามนโยบายระบบราชการ ๔.๐และมีความ
พร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจของกรมเจ้าท่าอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กรมเจ้าท่ามีภาพลักษณ์องค์กรที่ดีขึ้น
๓. เพื่อให้กรมเจ้าท่ามีระบบ กลไกและวิธีดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน

2
จากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ได้กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมเจ้าท่าด้านการทางาน
เพื่อให้บุคลากรกรมเจ้าท่าทางานอย่างมีประสิทธิภาพมีขวัญกาลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพแก่ประชาชนและ
เป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุง
๑. ปรับปรุงสถานที่ทางาน ๑. สถานที่ทางาน 1. ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อขยาย
ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน กองคลัง กวศ.
สภาพแวดล้อมการทางาน ให้ปลอดภัยและถูก
ปลอดภัยและถูก
สถานที่ทางานประจาปี
ส.ค.62
และ ทุก
ให้เหมาะสมเสริมสร้าง
สุขลักษณะมีบรรยากาศที่ดี สุขลักษณะ
หน่วยงาน
บรรยากาศที่ดีในการทางาน มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ ๒. ความพึงพอใจ 2. จั ด ท ามาตรฐานวั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ก.พ.- ส.ค. ทุกหน่วยงาน
กองคลัง
และอานวยความสะดวกให้ จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกรม จ าเป็ น ของแต่ ล ะส านั ก งาน และ
62
บุคลากรกรมเจ้าท่าทางาน ๒. จัดให้มีอปุ กรณ์
เจ้าท่าที่มีต่อ
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ของบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
สภาพแวดล้อมการ แต่ละคน
ทางานและอุปกรณ์
ทางาน
3. จัดหาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์
ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน
กองคลังและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เครื่องมือ เครื่องใช้วัสดุของสานักงาน
ส.ค.62
ทุกหน่วยงาน
เหมาะสม เพียงพอต่อการ
และบุคคล ให้เพียงพอและทันสมัย
ปฏิบัติงาน
ประจาปี
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบ
และวิธีการทางานเพื่อให้
บุคลากรกรมเจ้าท่า
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

1. จัดระบบและวิธีการ
ทางานที่เหมาะสมและ
ชัดเจนเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทางาน

ผลการปฏิบัติงาน
ของกรมเจ้าท่าตาม
ตัวชี้วัดโดยภาพรวม
เพิ่มสูงขึ้น

1. จัดให้มีการประชุมภายในหน่วยงาน
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ช่ อ งทางในการมอบหมาย
งาน สื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์
พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ ข องกรมเจ้ า ท่ า
และควบคุม กากับ ติดตาม รวมทั้งใน
แ น ะ น า ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

ธ.ค. 61 ก.ย. 62

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ ตามหลัก
คุณธรรมเพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรม
เจ้าท่า

เป้าประสงค์
มีหลักเกณฑ์และ
วิธีดาเนินการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
เป็นธรรม

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
2. จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
๑. ความพึงพอใจ 1. ปรับปรุงเว็บไซต์ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ของบุคลากรกรม ให้เข้าใช้ได้รวดเร็วและมีข้อมูลที่เป็น
เจ้าท่าที่มีต่อระบบ ปัจจุบัน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของกรมเจ้าท่า
๒. ความผูกพัน
ของบุคลากรกรม
เจ้าท่าที่มีต่อองค์กร
ความภาคภูมิใจที่
เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรและพร้อม
ทุ่มเททางานเพื่อ
สร้างความสาเร็จ
ให้แก่องค์กร
2. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้ที่
สอบแข่งขันได้ในวุฒิที่สูงขึ้นได้ย้ายไป
ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
3. โครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและ
หน่วยงานต้นแบบของกรมเจ้าท่า

ระยะเวลา
ธ.ค. 61 ก.ย. 62
ธ.ค. 61 –
มิ.ย.62

กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหน่วยงาน

ธ.ค. ๖1 –
ส.ค.62

บุคลากรทุก
หน่วยงาน

สลก.(กจ.)

ม.ค.– ส.ค.
62

ทุกหน่วยงาน

สลก. (กจ.)

บุคลากรทุก
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
(การเงิน)
สลก.(กจ.)
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กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
4. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการ/
พนักงานราชการและให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประเมินผลด้วยระบบ DPIS ให้กับ
ข้าราชการ และพนักงานราชการที่
บรรจุใหม่
5. จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรม
เจ้าท่า และสาหรับการรับทุนศึกษา
หรือฝึกอบรมหลักสูตรต่างประเทศ
6. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
7. โครงการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
(ข้าราชการ) (e-IDP)
8.กิจกรรมให้ความรู้ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้กับบุคลากรและ
หน่วยงานภายในกรม
9. กิจกรรมประเมินจริยธรรมของ
ผู้บังคับบัญชาในตาแหน่งผู้อานวยการ
รองอธิบดี และ อธิบดี

ระยะเวลา
ม.ค.– ส.ค.
62

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
บุคลากรบรรจุ สลก. (พบ./กจ.)
ใหม่ทุก
หน่วยงาน

ก.พ.– ส.ค.
62

บุคลากรทุก
หน่วยงาน

สลก.(พบ.)

ต.ค. 61 –
ก.ย.62

ทุกหน่วยงาน

ก.พ.- ก.ย.
62
ก.พ.– ส.ค.
62

ข้าราชการทุก
หน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน

สลก. (กจ. /
คณะกรรมการ
จัดทามาตรฐาน
ความโปร่งใส
ของกรมเจ้าท่า)
สลก.(พบ.)

ก.พ. – ส.ค.
62

ผู้อานวยการ
รองอธิบดี และ
อธิบดี

สลก.(กจ.)
สผง. (กส.)
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กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
10. โครงการจัดทาเส้นทางการ
ฝึกอบรมTraining Roadmap
(จานวน 1 สายงาน)
11.กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่มี
ประสิทธิภาพ
12. โครงการจัดทาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน
13. โครงการสารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรกรมเจ้าท่าที่มีต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
14.โครงการส่งเสริมบุคลากรกรม
เจ้าท่า (ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ) เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
E-learning ของกรมเจ้าท่า
15. โครงการถ่ายทอดประสบการณ์
เรียนรู้จากต่างแดน
(สาหรับผู้ที่ได้รับทุนศึกษา/ดูงาน
ต่างประเทศ หลังจากกลับมาภายใน 1
เดือน ให้สรุปประสบการณ์เรียนรู้ และ
สิ่งที่สามารถนามาพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานหรือในการกรมเจ้าท่า ทั้งใน

ระยะเวลา
ธ.ค.61

กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
สลก.(พบ.)

ต.ค.61–
ก.ย.62

ทุกหน่วยงาน

สลก.(กจ.)

ธ.ค.61 ก.ย.62
ม.ค. - ก.ย.
62

ทุกหน่วยงาน

สลก.(กจ.)

ทุกหน่วยงาน

สลก.(กจ./พบ.)

ม.ค. - ก.ย.
62

ทุกหน่วยงาน

สลก.(พบ.)

ม.ค. - ก.ย.
62

ทุกหน่วยงาน

สลก.(พบ.)

7
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
รูปแบบไฟล์วีดีโอ หรือเอกสารรายงาน
พร้อมภาพประกอบ เพื่อบันทึกลงใน
ระบบ HRD เป็นการเผยแพร่ความรู้ใน
สื่อของ จท. และให้เกิดการขยาย
ความรู้ในวงกว้าง)
1 6 . โ ค ร ง ก า ร สั ป ด า ห์ คุ ณ ธ ร ร ม เม.ย.– ส.ค.
จริยธรรม ปีที่ 7
62
17. โครงการนาร่องจัดทาแผนสืบทอด ธ.ค.61 ตาแหน่งทางการบริหาร (Succession ส.ค.62
Plan) ในตาแหน่ง ผจภ. สาขา
18. กิจกรรมประกาศเจตจานงในการ ธ.ค.61 –
บริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ก.พ.62
โ ปร่ ง ใสของอธิ บ ดี ก รมเจ้ า ท่ า ต่ อ
บุคลากรและสาธารณะชน
19. กิ จ กรรมวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง ธ.ค. 61 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่ ม.ค.62
อาจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น และ
ก าหนดมาตรการป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง
หรื อ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ
ซ้อน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรทุก
หน่วยงาน
บุคลากร จภ.
1-7

สลก. (พบ.)

ทุกหน่วยงาน

สลก. และ สผง.
(กร.)

ทุกหน่วยงาน

สลก. (กจ.)

สลก. (กจ.)

8
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
20. โครงการระบบพี่เลี้ยง และการ
สอนงาน และให้คาปรึกษา เพื่อส่งเสริม
เรียนรู้งานอื่นๆ ในหน่วยงาน

ระยะเวลา
ม.ค. - ก.ย.
62

กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมเจ้าท่าด้านส่วนตัว
เพื่อให้บุคลากรกรมเจ้าท่ามีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสุขมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้
๑. บุคลากรกรมเจ้าท่ามี
๑. จานวนบุคลากร 1. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี
ธ.ค. 61 –
บุคลากรทุก
กรมเจ้าท่าดาเนินการสร้าง ความรู้ สามารถดูแล
กรมเจ้าท่าที่เข้า
และติดตามผลการตรวจ
ส.ค.62
หน่วยงาน
เสริมสุขภาพเพื่อให้บุคลากร ป้องกันและรักษาสุขภาพ
ร่วมกิจกรรมมี
(ส่วนกลาง)
กรมเจ้าท่ามีสุขภาพที่ดี
ของตนเองได้
ความรู้ความเข้าใจ
๒. บุคลากรกรมเจ้าท่ามี
การดูแลสุขภาพ
ความรู้และความเข้าใจใน มากขึ้น
การบริหารจัดการ
๒. จานวนบุคลากร
ความเครียดของตนเอง
กรมเจ้าท่าที่ลาป่วย
๓. บุคลากรกรมเจ้าท่ามี
ลดลง
สุขภาพที่ดีสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล
2.กิจกรรมให้ความรู้
เม.ย. – ส.ค.
บุคลากรทุก
รักษ์สุขภาพ : รู้ทัน รู้ไว ห่างไกลโรค
62
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
สลก.(พบ.)

สลก.(บท.)

สลก. (พบ.)

9
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมเจ้าท่าด้านสังคม
เพื่อให้บุคลากรกรมเจ้าท่าทุกระดับมีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันมีความสามัคคีมีความรักและความภาคภูมิใจในองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ ๑. กรมเจ้าท่ามีนโยบาย
๑. กรมเจ้าท่ามี
1. อบรมหลักสูตรนักปฏิบัติการขนส่ง
ธ.ค. 61
บุคลากรทุก
กรมเจ้าท่าสร้างวัฒนธรรม และดาเนินการสร้าง
นโยบายและ
ทางน้า รุ่นที่ 12
หน่วยงาน
องค์กรที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมองค์กรที่
ดาเนินการสร้าง
ลักษณะงานเพื่อให้บุคลากร เหมาะสม
วัฒนธรรมองค์กรที่
กรมเจ้าท่ามีความเชื่อถือ
๒. บุคลากรกรมเจ้าท่าที่มี เหมาะสม
และไว้วางใจในการทางาน ส่วนร่วมในการสร้างและ
๒. บุคลากรกรม
ร่วมกัน
ร่วมปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เจ้าท่าที่เข้าร่วม
วัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมส่งเสริม
๓. บุคลากรกรมเจ้าท่าที่
ความสัมพันธ์และ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมของ
ความสัมพันธ์และวัฒนธรรม องค์กร
ขององค์กร
2. กิจกรรมประกาศเจตจานงของ
ม.ค.62–
บุคลากรทุก
อธิบดีกรมเจ้าท่าและสื่อสารให้ทั่วทั้ง
เม.ย.62
หน่วยงาน
กรม
3. จัดประชุมทบทวนคุณสมบัติเฉพาะ ม.ค.– ส.ค.
บุคลากรทุก
ตาแหน่งต่างๆ ของพนักงานราชการ
62
หน่วยงาน
เพื่อสร้างความเสมอภาคหญิงชาย
4. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ม.ค.– ส.ค.
บุคลากรทุก
แนวทางป้องกันและปัญหาการล่วง
62
หน่วยงาน
ละเมิดทางเพศในที่ทางาน

ผู้รับผิดชอบ
สลก.(พบ.)

สลก.(กจ.) ,
สผง.(กร.)
สลก.(กจ.)
สลก.(กจ. /
พบ.)

10
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม
บุคลากรกรมเจ้าท่าให้มีจิต
สาธารณะ มีความรักและ
ความสามัคคีภายในองค์กร

เป้าประสงค์
๑. บุคลากรกรมเจ้าท่ามี
ความรัก ความสามัคคี และ
ร่วมมือกันทางานมากขึ้น
๒. บุคลากรกรมเจ้าท่ามี
จิตสานึกที่ดีและมุ่งกระทา
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
๑. จานวน
๑. กิจกรรม “เจ้าท่าพาล่องสายชล
กิจกรรมที่ส่งเสริม สวดมนต์ภาวนาข้ามปี”
ความสัมพันธ์ที่ดีใน
องค์กร
๒. จานวน
กิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์
๒. วันสงกรานต์

ระยะเวลา
ธ.ค.61

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
บุคลากรทุก สลก.(ปส.) และ
หน่วยงาน
สปว.

เม.ย.62

บุคลากรทุก
หน่วยงาน

สลก. (ปส.)

๓. กิจกรรมทาบุญเนื่องในวันปีใหม่

ม.ค. 62

สลก. (ปส.)

๔. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
กรมเจ้าท่า

ส.ค. 62

บุคลากรทุก
หน่วยงาน
บุคลากรทุก
หน่วยงาน

สลก.

๕. กิจกรรมการคัดแยกและลดปริมาณ
ขยะในกรมเจ้าท่า

ม.ค. - ส.ค.
62

ทุกหน่วยงาน

สลก.(พบ.)

๖. กิจกรรมกีฬาสีกรมเจ้าท่า

ม.ค. - ส.ค.
62

ทุกหน่วยงาน

สลก.(พบ.)

11
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมเจ้าท่าด้านเศรษฐกิจ
เพื่อให้บุคลากรกรมเจ้าท่ามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ ๑. บุคลากรกรมเจ้าท่ามี ๑. บุคลากรกรมเจ้า ๑. โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์
กรมเจ้าท่าเสริมสร้างความรู้ ความรู้ด้านการบริหาร
ท่ามีอัตราการออม
เกี่ยวกับการออมและการ จัดการด้านการเงินและการ เงินเฉลี่ยสูงขึ้น
บริหารจัดการด้านการเงิน ออม
๒. จานวน
ให้แก่บุคลากรกรมเจ้าท่า ๒. บุคลากรกรมเจ้าท่ามี
บุคลากรกรมเจ้าท่า
ความรู้ความเข้าใจและ
ที่มีความรู้ด้านการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา บริหารจัดการด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
การเงินและการ
๓. บุคลากรกรมเจ้าท่า
ออม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
๓. จานวน
การใช้จ่ายเงิน
บุคลากรกรมเจ้าท่า
ที่มีปัญหาเรื่อง
หนี้สินลดลง
๒. โครงการส่งเสริมวิถีการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. –ส.ค.
62

บุคลากรทุก
หน่วยงาน

สหกรณ์ออม
ทรัพย์
กรมเจ้าท่า

เม.ย. – ก.ย.
62

บุคลากรทุก
หน่วยงาน

สลก. (พบ.)

