
หน่วยงานพาณิชยค์ณุธรรม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ีในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ทส.)

ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามหลักคุณธรรมส 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 

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



 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         
 

 



องค์ความรูจ้ากการเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม 

ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 

 ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เห็นชอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทส.)         
เป็นหน่วยงานขยายผล ของการด าเนินการหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงาน ให้สะท้อนถึงการมีคุณธรรม บุคลากรมีความสุข 
หน่วยงานมีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ได ้นั้น  
 ทส. ได้มีการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมอย่างครบถ้วน ส่งผลให้ 
บุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้น มีความสุข เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน อันมาจากผล
การด าเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้    

1. การประกาศข้อตกลง/เจตนารมณ์ร่วมกัน:  เจ้าหน้าที่ ทส. ลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์
ของ ทส. ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักคุณธรรมส าคัญ 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2563 

2. การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย:  เจ้าหน้าที่ ทส. ลงนามรับทราบคุณธรรมเป้าหมายของ ทส. คือ 
“ปฏิบัติงานแบบทันสมัย บนฐานความมีวินัย ที่ใส่ใจในการให้บริการ” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563  

3. การจัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม:  เจ้าหน้าที่ ทส. ร่วมประชุมจัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรมของ ทส. 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรม จ านวน 8 รายการ และเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2563  

4. การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามแผนที่ก าหนดไว้      
 4.1 การเก็บออมเงิน [พอเพียง]:  เจ้าหน้าที่ ทส. ร่วมใจกันออมเงินเดือนละ 150 บาท โดยเริ่ม

ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 ท าให้มีจ านวนเงินออมทั้งสิ้น 8,100 บาท แต่ด้วยสถานการณ์โรค
ระบาด Covid-19 จึงได้งดเว้นการจัดเก็บเงินออม เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร รวมถึงสนับสนุนให้
เกิดการออมเงินไว้ใช้ส่วนตัวในยามฉุกเฉินของตัวเจ้าหน้าที่เองด้วย 

 4.2 การด าเนินการ 5ส [วินัย]:  เจ้าหน้าที่ ทส. ร่วมใจกัน จัดโต๊ะและพ้ืนที่ท างานให้เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 และด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพียงแต่จัดเก็บหลักฐาน
ของกิจกรรม 5ส ถึงแค่เดือนกันยายน 2563 เท่านั้น  

 4.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต [สุจริต]:  เจ้าหน้าที่ ทส. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริตตลอดเวลาอยู่แล้ว 

 4.4 ท ากิจกรรมเพ่ือสังคม [จิตอาสา]:  เจ้าหน้าที่ ทส. ได้น าเงินที่ได้จากการเก็บออม จ านวนเงิน 
3,500 บาท ไปบริจาคให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิฯ เมื่อ
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วันที่ 17 กันยายน 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จึงจ ากัดจ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว จ านวน 8 คน  

5. การคัดเลือกและประกาศยกย่องเชิดชูการท าความดีของบุคลากร :  เจ้าหน้าที่ ทส. ร่วมใจกัน
คัดเลือกบุคคลผู้ที่มีคุณธรรมใน 4 ด้าน คือ 
   -  ด้านพอเพียง: เป็นบุคคลที่รู้จักการเก็บออมเงิน หรือใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล ไม่ฟุ่มเฟือย 
   -  ด้านวินัย: เป็นบุคคลที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
   -  ด้านสุจริต: เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานราชการด้วยความโปร่งใส  
   -  ด้านจิตอาสา: เป็นบุคคลที่มีความเอ้ือเฟือเผื่อแผ่ หรือชอบช่วยเหลือผู้อื่น 
 โดยท าการ Vote คัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 และได้ผลการคัดเลือก 
จ านวน 2 ราย คือ นางนงลักษณ์ จันทร์ด า และนางสาวธันยาภรณ์ บรรเทา    

6. การก าหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมายเพ่ิมเติม:  เจ้าหน้าที่ ทส. ร่วมใจกันก าหนดประเด็นคุณธรรม
โดยน าหลักศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้ดังนี ้
 - หลักศาสนา:  บุคลากรทุกคนร่วมใจกันนั่งสมาธิก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เป็นเวลา 5 นาที โดยเน้น
ปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน เพ่ือให้เกิดสมาธิอันจะน าไปสู่พลังใจและการปฏิบัติงานมีความรอบคอบยิ่งขึ้น 
 - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:  บุคลากรทุกคนเป็นผู้มีความรอบรู้และมีเหตุผลตามหลักวิชาการ 
อันที่จริงข้อนี้เป็นคุณลักษณะประจ าต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้าน IT อยู่แล้ว โดยเฉพาะในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ท าให้เกิดการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการท างานมากยิ่งขึ้น  

7. การจัดท าองค์ความรู้จากการด าเนินงานหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม :  เจ้าหน้าที่ของ ทส. ได้มีการ
ประชุมหารือเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จึงก่อให้เกิดองค์ความรู้จากการเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม 
ทั้งในภาพรวมและรายกิจกรรมที่ด าเนินการ ส่งผลให้ ทส. สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่
องค์กรอื่นได้ 
   

บทสรุปที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับ คือ เมื่อบุคลากรในหน่วยงานทุกคน ได้มีการ
รับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง/เจตนารมณ์/คุณธรรมเป้าหมาย/แผนส่งเสริมคุณธรรม ที่มาจากการ 
ร่วมใจกันก าหนดขึ้นมาภายในหน่วยงานแล้ว ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาไปเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมที่ยั่งยืนได้ 
ตลอดจนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อันประกอบด้วย พฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานที่ พัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น สะท้อนถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรมีความสุข หน่วยงานมีคุณภาพ 
และคุณธรรมเชิงประจักษ์ ตลอดจนมีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ต่อไป 
 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5  ตุลาคม 2563 


