
 ประกาศเจตนารมณ์ 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

 ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักคุณธรรมส าคัญ 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต 

จิตอาสา โดยจะประพฤติตนตามแนวทาง ดังนี้ 

1. พอเพียง: บุคลากรทุกคนจะมีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนสังคมและสิ่งแวดล้อม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

2. วินัย: บุคลากรทุกคนจะยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพราชการ รวมถึงการปฏิบัติงานตรงต่อเวลา  

3. สุจริต: บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในการรักษาความ

จริง ความถูกต้อง ปฏิเสธการกระท าทีทุ่จริตหรือท าให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย 

4. จิตอาสา: บุคลากรทุกคนใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสาอ านวยความสะดวกแก่    

ผู้ร่วมปฏิบัติงานและผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม และท าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

 

บุคลากรในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันก าหนดข้อตกลงร่วมกัน 

“ปฏิบัติงานแบบทันสมัย บนฐานความมีวินัย ทีใ่ส่ใจในการให้บริการ” 

 ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จะร่วมกันก าหนดการท าความดี โดยหลักคุณธรรมส าคัญ 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยจะ

ประพฤติตน ดังนี้ 

 พอเพียง : - บุคลากรทุกคนร่วมใจกันออมเงินทุกเดือนๆ ละ 150 บาท และทุกๆ 6 เดือนจะ

น าเงินจ านวนไม่น้อยกว่า 40% ที่ได้จากการออมไปบริจาค  

     - บุคลากรทุกคนร่วมใจกันใช้ทรัพยากรน้ า ไฟฟ้า อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยใช้

ระบบไฟฟ้า รวมถึงเครื่องปรับอากาศตามความจ าเป็นเท่านั้น  

 วินัย : - จัดเก็บพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยอย่างสม่ าเสมอ (กิจกรรม 5ส)  

     - มาปฏิบัติงานตรงต่อเวลา   

 สุจริต : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  

จิตอาสา : ท ากิจกรรมเพ่ือสังคม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 

 

      

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 20  มีนาคม  2563 

 

 

 

 

 

 

 



แผนส่งเสริมคุณธรรม 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
โครงการ / กิจกรรม ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1. รับทราบการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม         
2. การประกาศข้อตกลง / เจตนารมณ์ร่วมกัน         
3. การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย         
4. การจัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม         
5. ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามแผนที่ก าหนดไว้         
    5.1 การเก็บออมเงิน [พอเพียง]         
    5.2 การด าเนินการ 5ส [วินัย]         
    5.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต [สุจริต]         
    5.4 ท ากิจกรรมเพ่ือสังคม [จิตอาสา]         
6. การคัดเลือกและประกาศยกย่อง เชิดชู การท าความดีของบุคลากร         
7. การก าหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมายเพ่ิมเติม โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

        

8. จัดท าองค์ความรู้จากการด าเนินงานหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม         
 

 



หน่วยงานพาณิชยค์ณุธรรม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ีในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ทส.)

ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักคุณธรรมส าคัญ 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย 

สุจริต จิตอาสา โดยยึดคุณธรรมเป้าหมายที่ว่า...

“ ปฏิบัติงานแบบทันสมัย 
บนฐานความมีวินัย

ที่ใส่ใจในการให้บริการ ”



ประกาศเจตนารมณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

• บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วย     
ความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในการ
รักษาความจริง ความถูกต้อง ปฏิเสธ
การกระท าที่ทุจริต หรือท าให้ส่วนรวม
เกิดความเสียหาย

• บุคลากรทุกคนใส่ใจต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มีจิตอาสาอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม และท า 
ความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน

• บุคลากรทุกคนจะยึดมั่นและรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตน ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพราชการ รวมถึงการปฏิบัติงาน
ตรงต่อเวลา

• บุคลากรทุกคน จะมีความพอเพียงใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ 
พอดี ไม่เบียดเบียนสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง

พอ
เพียง วินัย

สุจริตจิต
อาสา



ประมวลภาพกิจกรรมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม

กิจกรรมตามแผนสง่เสรมิคุณธรรม

1. กิจกรรมการเก็บออมเงิน ตามหลักพอเพียง
เจ้าหน้าที่ ทส. ทั้งหมดจ านวน 18 คน 

ร่วมใจกันออมเงินทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง
เดือน พฤษภาคม 2563 ท าให้ ณ ปัจจุบัน
มีจ านวนเงินออมทั้งสิ้น 8,100 บาท 



ประมวลภาพกิจกรรมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม

กิจกรรมตามแผนสง่เสรมิคุณธรรม
2. กิจกรรม 5ส ตามหลักวินัย

เจ้าหน้าที่ ทส. ทั้งหมด ร่วมใจกัน จัดโต๊ะและพ้ืนที่ท างานให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยอยู่เสมอ 



ประมวลภาพกิจกรรมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม

กิจกรรมตามแผนสง่เสรมิคุณธรรม
3. กิจกรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักสุจริต

เจ้าหน้าที่ ทส. ทั้งหมด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตลอดเวลาอยู่เสมอ 

4. กิจกรรมเพื่อสังคม ตามหลักจิตอาสา
เจ้าหน้าที่ ทส. ร่วมใจกันน าเงินที่ได้จากการเก็บออม จ านวนเงิน 3,500 บาท ไปบริจาคให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563



ประมวลภาพกิจกรรมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม

การประกาศยกยอ่งเชิดชูบุคคลที่ท าความดี
เจ้าหน้าที่ ทส. ทั้งหมดรวม Vote คัดเลือกบุคลากรผู้ที่มีคุณธรรมใน 4 ด้าน คือ

- ด้านพอเพียง: เป็นบุคคลที่รู้จักการเก็บออมเงิน หรือใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล ไม่ฟุ่มเฟือย

- ด้านวินัย: เป็นบุคคลที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- ด้านสุจริต: เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานราชการด้วยความโปร่งใส 

- ด้านจิตอาสา: เป็นบุคคลที่มีความเอื้อเฟือเผื่อแผ่ หรือชอบช่วยเหลือผู้อื่น



1 2

ประเด็นคุณธรรมที่เพิ่มเติมของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บุคลากรทุกคนร่วมใจกันนั่งสมาธิกอ่นเริ่มปฏิบัตงิาน
เป็นเวลา 5 นาที โดยเน้นปฏิบัตเิปน็ประจ าทุกวัน

เพื่อให้เกิดสมาธิอนัจะน าไปสูพ่ลังใจ
และการปฏิบัตงิานมีความรอบคอบยิ่งขึน้

หลักศาสนา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

บุคลากรทุกคนเปน็ผูม้ีความรอบรู้และมีเหตผุล
ตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะในสถานการณก์ารแพร่ระบาด

ของโรค Covid-19 ที่ท าให้เกิดการน าเทคโนโลยี
มาปรับใช้ในการท างานมากยิ่งขึน้



องค์ความรู้จากการด าเนินงานหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563
ทส. จัดประชุมภายใน

เพื่อติดตามงานและสรปุผล
การด าเนินงานหนว่ยงาน
พาณิชย์คุณธรรมของ ทส.

ท าให้เจ้าหน้าที่ ทส.
มีองค์ความรู้จากการ

ด าเนินงานหนว่ยงานพาณชิย์
คุณธรรม ทั้งในภาพรวมและ
รายกิจกรรมที่ด าเนินการไป

และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอดขยายผลไปสู่
หน่วยงานอื่นๆ ภายในกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า ในอนาคต
ต่อไปได้


