
หนวยงาน

พาณิชย

คุณธรรม



 

         ขา้ราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที�ในสังกัดกองส่งเสรมิและพัฒนาธุรกิจ

รว่มกันทําความดีโดยการกําหนดประเด็นคุณธรรมเป�าหมายเพิ�มเติมอีก 3 มิติ ได้แก่ ยึด

มั�นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และวถีิวฒันธรรม โดยจะ

ประพฤติตน ดังนี�

       หลักศาสนา :  บุคลากรรว่มใจกันนั�งสมาธก่ิอนเริ�มปฏิบติังานเป�นเวลา 5 นาทีโดย

เน้นปฏิบติัเป�นประจําทุกวนัจันทรเ์พื�อให้เกิดสมาธอัินจะนําไปสู่พลังใจและการปฏิบติังาน

มีความรอบคอบยิ�งขึ�น

       หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง :  บุคลากรรว่มใจกันใชถุ้งผ้าลดการใช้ถุงพลาสติก

เพื�อลดโลกรอ้น และก๊าซเรอืนกระจก เรง่ปรบัพฤติกรรมบุคลากรให้หันมาใชถุ้งผ้าและ

ภาชนะที�เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม               

     วถีิวฒันธรรม :  บุคลากรรว่มใจกันใส่ผ้าไทยทุกวนัอังคาร ซึ�งจะแสดงออกถึง วถีิ

ชวีติของคนไทยในสังคมไทยอันเป�นแบบแผนของการประพฤติปฏิบติัที�ดีงาม ยึดหลัก

ความเชื�อ ความคิดเป�นแนวทางในการปฏิบติั การกระทํา ซึ�งจะมีเอกลักษณ์ และสรา้ง

ความสามัคคีให้เกิดขึ�นในสังคมอีกด้วย

  

     

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

วันที�  14 กุมภาพันธ ์2565

การกําหนดประเ ด็นคุณธรรมเป� าหมายเพิ� ม เ ติม
 

กองส่ง เสริมและพัฒนาธุ ร กิจ
 



 
    บุคลากรในสังกัดกองส่งเสรมิและพัฒนาธุรกิจ รว่มกันกําหนดข้อตกลงรว่มกัน

“ส่งเสรมิและพัฒนาธุรกิจ ด้วยความโปรง่ใส มีวนัิย และใจรกัในงานบรกิาร”

 

           ขา้ราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที�ในสังกัดกองส่งเสรมิและพัฒนาธุรกิจ

รว่มกันกําหนดการทําความดี โดยหลักคุณธรรมสําคัญ 4 ประการ คือ พอเพียง วนัิย

สุจรติ จิตอาสา โดยจะประพฤติตน ดังนี�

                 พอเพียง  :  ประหยัด เก็บออม ใช้ทรพัยากรคุ้มค่า

                 วนัิย        :  ตรงต่อเวลา รกัษาความเป�นระเบียบเรยีบรอ้ยอย่าง สม�าเสมอ                    

                 สุจรติ      :  ซื�อสัตย์ ซื�อตรง โปรง่ใส ยึดมั�นคุณธรรม

                 จิตอาสา  :  เอื�อเฟ�� อ เผื�อแผ่ ทําความดีเพื�อสังคม

 

 

     

กองส่งเสรมิและพัฒนาธุรกิจ

วนัที� 14 กุมภาพันธ ์2565

ก า ร กํา ห น ด คุ ณ ธ ร ร ม เ ป� า ห ม า ย
 

ก อ ง ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ธุ ร กิ จ
 





ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

1. รับทราบการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม

2. การประกาศข้อตกลง / เจตนารมณ์ร่วมกัน

3. การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย

4. การจัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม

5. ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามแผนท่ีก าหนดไว้

   5.1 พอเพียง : กิจกรรม "ออมดีมีสุข" 

   5.2 วินัย : กิจกรรม "Big Cleaning Day" (5ส) 

   5.3 สุจริต : ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ ซ่ือตรง โปร่งใส ยึดม่ันคุณธรรม 

   5.4 จิตอาสา : กิจกรรมเพ่ือสังคม "เหลือ-ขอ" 

6. การคัดเลือกและประกาศยกย่อง เชิดชู การท าความดีของบุคลากร

7. การก าหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมายเพ่ิมเติม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

8. จัดท าและเผยแพร่องค์ความรู้จากการด าเนินงานหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม

9-ก.พ.-65

ระยะเวลาด าเนินการ

แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปี 2565

 กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

โครงการ / กิจกรรม



   

   



หน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม



กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อขับเคลื่อน
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
ให้บรรลุตามเป้าหมาย ที่จะส่งเสริมให้กระทรวงพาณิชย์เป็นองค์กรคุณธรรม



ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
ได้แต่งตั้งคณะท างานพาณิชย์คุณธรรม 
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 

10 กุมภาพันธ์ 2565

ค าสั่งกองส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจ    
ที่ 2/2565 เรื่อง
แต่งตั้งคณะท างาน
พาณิชย์คุณธรรม 
กองส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจ
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คณะท างานพาณิชย์คุณธรรม กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ได้
ประชุมศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการคัดเลือกการประเมินชุมชนองค์กร อ าเภอ และ
จังหวัดคุณธรรม เมื่อวันที่ 11 กพ 2565

ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ 
คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา“ จัดท าประกาศเจตนารมณ์
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันพัฒนาหน่วยงานให้เป็น
หน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม

จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม ตามหลักคุณธรรม 4 ประการ พร้อม
ตัวชี้วัด รวมทั้งแผนกิจกรรมเพิ่มเติม ใน 3 มิติ ได้แก่ การยึดมั่นใน
หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถี
วัฒนธรรม เพิ่มเติมจากแผนคุณธรรมหลัก 4 ประการ

การด าเนินงาน
คณะท ำงำนพำณิชย์คุณธรรม



ประกาศเจตนารมณ์
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดกองส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ 

ขอประกำศเจตนำรมณ์ว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมหลักคุณธรรมส ำคัญ 
4 ประกำร คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ โดยยึดหลัก

“ส่งเสริมและพัฒนำธุรกจิ ด้วยควำมโปร่งใส มีวินัย และใจรักในงำนบริกำร” 



วินัย พอเพียง

สุจริต จิตอาสา



แผนส่งเสริมคุณธรรม
กองส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ

กุมภำพันธ์-มีนำคม
ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกัน พร้อมก าหนด
คุณธรรมเป้าหมาย และจัดท าแผนส่งเสริม

คุณธรรม
. 

มีนำคม-มิถุนำยน
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
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แผนส่งเสริมคุณธรรม
กองส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ

กรกฎำคม
คัดเลือกและประกาศยกย่อง เชิดชู การท าความดี

ของบุคลากร
. 

สิงหำคม-กันยำยน
จัดท าและเผยแพร่องคค์วามรู้จากการด าเนินงาน

หน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม
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คุณธรรมส าคัญ 
4 ประการ 

พอเพียง
บุคลากรทุกคนจะมีความพิเพียงในการด าเนินชีวิตโดย

ยึดหลักปรญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ 

พอดี ไม่เบียดเบียนสังคมและสิ่งแวดล้อม และ

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

วินัย
บุคลากรทุกคนจะยึดมั่นและรับผิดชอบ

ในหน้าที่ของตน ปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพราชการ รวมถึงการ

ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา

จิตอาสา
บุคลากรทุกคนใส่ใจต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม มีจิตอาสาอ านวยความ

สะดวกแกห่ผู้ร่วมปฏิบัติงานและ

ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม และท า

ความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน

สุจริต
บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์ 

สุจริต ยึดมั่นในการรักษาความจริง ความถูกต้อง 

ปฏิเสธการกระท าที่ทุจริตหรือท าให้ส่วนรวมเกิดความ

เสียหาย
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กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ด าเนินกิจกรรม “ออมดีมีสุข” โดยเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม โดยการออมเงินส่วนตัวไม่จ ากัดจ านวนเงิน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2565

เพื่อฝึกวินัยในการออม รู้จักใช้เงินอย่างพอเพียงให้เหมาะสมกับรายได้

พอเพียง



วินัย
จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” (5ส) ทุกวันศุกร์สิ้นเดือน ตั้งแต่เดือน
มีนาคม – กรกฎาคม 2565 โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดโต๊ะและพื้นที่ท างาน
ส่วนตัว รวมทั้งพื้นที่จัดเก็บเอกสารและสิ่งของส่วนรวม ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน



สุจริต
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้มีความ

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยใจรักบริการ พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการ  



13

กิจกรรม เหลือ-ขอ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจได้เชิญชวนบุคลากรภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกันบริจาคสิ่งของ เช่น เสื้อผ้า 
รองเท้า หนังสือ กระเป๋า อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ไฟฟ้า  ของเล่น ของใช้อื่นๆ ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยมูลนิธิจะมอบให้เด็กใน
การอุปการะของมูลนิธิฯ และเด็กยากไร้ทั่วประเทศ หรือจ าหน่าย Reuse & Recycle เป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ นอกจากนี้ยังน าส่ง

เพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ

จิตอาสา



คุณธรรม
เป้ำหมำยเพิ่มเติม
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3 มิติ

หลักศาสนา
บุคลากรร่วมใจกันน่ังสมาธิ ทุกวันจันทร์ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

เป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้เกิดสมาธิอันจะน าไปสู่การมีสติ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น

หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

บุคลากรทุกคนร่วมใจกันใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก 
ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

วิถีวัฒนธรรม
บุคลากรร่วมใจกันใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร 

เพื่อสะท้อนวิถีขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย



การเชิดชูบุคลากร   
ที่ท าความดี

กำรคัดเลือกบุคลำกรที่ท ำควำมดี
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรใน
หน่วยงานที่ท าความดี ตามหลักคุณธรรมเป้าหมายและเป็น
แบบอย่างที่ดี เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 โดยการ
ลงคะแนนคัดเลือกภายในหน่วยงาน    

ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ พร้อมนักวิชาการพาณิชย์
เชี่ยวชาญ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกจาก
เพื่อนร่วมงานภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ประกำศยกย่อง เชิดชู กำรท ำควำมดี

น.ส.พินยรัชต์  จันทร์เจิดศักดิ์   
นักวิชำกำรพำณิชย์ช ำนำญกำร

นำยสมัครชัย  มีเดช 
นักวิชำกำรพำณิชย์ปฏิบัติกำร 





“ส่งเสริมและพัฒนำธุรกจิ ด้วยควำมโปร่งใส มีวินัย และใจรักในงำนบริกำร” 

ผลความส าเร็จตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และเจ้ำหน้ำท่ีในสังกัดกองส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ 

ได้รับทรำบเจตนำรมณ์และถือปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมหลักคุณธรรมส ำคัญ อย่ำงเคร่งครดั เกิดกำรรว่มแรงรว่มใจ
ในกำรปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนร่วม สร้ำงควำมสำมัคคีภำยในหน่วยงำน พฤติกรรมของบุคลำกรไดพ้ัฒนำและ
เปลี่ยนแปลงในทิศทำงที่ดีขึ้น สะท้อนถึงกำรมีคุณธรรมและจริยธรรม บุคลำกรมีควำมสุข หน่วยงำนมีคุณภำพ 
และคุณธรรมเชิงประจักษ์ ตลอดจนมีองค์ควำมรู้สำมำรถถ่ำยทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆต่อไป 



ขอขอบคุณ
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