
หน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม 
ประจ าปี 2565

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร



ประกาศเจตนารมณ์  (เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2565)

พอเพียง
บุคลากรทุกคน จะมีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ พอดี รวมถึงคิด
และวางแผนได้อย่างรอบคอบ พร้อมรับทุกสถานการณ์หรือ    
ทุกการเปล่ียนแปลง

100%

วินัย
บุคลากรทุกคน จะยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพราชการ 
รวมถึงการปฏิบัติงานตรงต่อเวลา

100%

สุจริต
บุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น
ในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ปฏิเสธการกระท าที่ทุจริต
หรือท าให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย

100%

จิตอาสา
บุคลากรทุกคน ใส่ใจต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม มีจิตอาสาอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน และผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม 
และท าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน 

100%

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
ในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ตามหลักคุณธรรมส าคัญ 4 ประการ
คือ
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บุคลากรทุกคนร่วมใจกันใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยเฉพาะการใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน

ระบบไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศตามความจ าเป็นเท่านั้น

พอเพียง

- จัดเก็บพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบ 
เรียบร้อยอย่างสม่ าเสมอ (กิจกรรม 5ส) 

- มาปฏิบัติงานตรงต่อเวลา

วินัย

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

สุจริต

- สละเวลา/แรงกาย เพื่ออ านวยความสะดวก
และสนับสนุนให้การใชง้านระบบดิจิทลัของกรม 
(ระบบเครือข่าย, ระบบงานดิจิทัล, ระบบประชุม
ออนไลน์, ฯลฯ) มีความพร้อมใช้ตลอดเวลา 
- ท ากิจกรรมเพื่อสังคม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จิตอาสา

ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย(เมือ่วันที่ 1 มีนาคม 2565)

ปฏิบัติงาน
แบบทันสมัย

บนฐานความมีวินัย
ทีใ่ส่ใจในการ
ให้บริการ



แผนส่งเสริมคุณธรรม
ประชุมจัดท าแผนฯ เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2565

มอบหมายส่วนแผนงานและมาตรฐานความปลอดภัย 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการติดตามผลการด าเนินงาน



ประมวลภาพกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรม

การขับเคลื่อน
หน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม

ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ปี 2563

นอกจากนี้ ช่วงแพร่ระบาด
ของ Covid-19 ท าให้รูปแบบ
การท างานเปลี่ยนแปลงไป 

เช่น Work From Home และ
การใช้งานระบบ/ประชุม

ออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น ท าให้การ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล และ
แก้ไขปัญหาการใช้งานของ
ระบบและอุปกรณ์ดิจิทัล
มากกว่าสถานการณ์ปกติ

โดยบุคลากรทุกคน
ถือปฏิบัติในเรื่อง

ดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด 
สม่ าเสมอ

- มาปฏิบัติงานตรง    
ต่อเวลา (ตามหลักวินัย)

- ปฏิบัตหิน้าที่ด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
(ตามหลักสุจริต)

และยินดีสละเวลา/
แรงกาย เพื่ออ านวย
ความสะดวกและ
สนับสนุนให้การ

ใช้งานระบบดิจิทัลของ
กรม มีความพร้อมใช้

ตลอดเวลา
[ตามหลักจิตอาสา]



กิจกรรมรับรู้คุณค่าทรัพยากร [ตามหลักพอเพียง]

ประมวลภาพกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรม

กิจกรรม 5ส [ตามหลักวินัย]

ควบคุมให้มีการเปิด-ปิดไฟฟ้า และเคร่ืองปรับอากาศ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรมอย่างเคร่งครัด 

ทุกสิ้นเดือน บุคลากรทุกคนร่วมใจกัน
• สะสาง โดยแยกของท่ีไม่ต้องการทิ้งไป        •  สะอาด โดยท าความสะอาดบริเวณโต๊ะท างาน 
• สะดวก โดยจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ     •  สุขลักษณะ โดยรักษาให้ดีตลอดไป
• สร้างนิสัย โดยฝึกปฏิบัติ 5ส อย่างสม่ าเสมอ

Before & After



ประมวลภาพกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรม

กิจกรรมเพื่อสังคม

[ตามหลักจิตอาสา]

วันที่ 15 กันยายน 2565 บุคลากร ทส. 

ร่วมท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์

โดยเดินทางไปบริจาคเงินและสิ่งของ 

(เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ทางการแพทย์) 

ให้แก่ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรี 

เพื่อน าไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

และผู้ยากไร้ในเหตุการณ์ต่างๆ



โดยประกาศขอให้พิจารณาคัดเลือกบุคคล จากหลักเกณฑ์ 4 ด้าน คือ
- ด้านพอเพียง: เป็นบุคคลที่มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต
- ด้านวินัย: เป็นบุคคลที่มีความยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน 
- ด้านสุจริต: เป็นบุคคลที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต 
- ด้านจิตอาสา: เป็นบุคคลที่มีจิตอาสาอ านวยความสะดวกแก่ผู้ร่วม
ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

แจ้งหลักเกณฑ์ :

โดยขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคน Vote ผู้ที่ท าความดี 
ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่าง 21–24 มิถุนายน 2565

แจ้งระยะเวลาการ Vote :

ประกาศผล Vote 
และร่วมแสดง
ความยินดี :

ประกาศยกย่อง เชิดชู การท าความดีของบุคลากร



การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา

บุคลากรทุกคนมีความยึดมั่นและถือปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม/ค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ เช่น 
ละเว้นการฆ่าสัตว์, การลักทรัพย์, การประพฤติ
ผิดในกาม, การพูดโกหก และการด่ืมสุราเมรัย 

ตามหลักการรักษาศีล 5 อย่างสม่ าเสมอ

การยึดมั่นในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

บุคลากรทุกคนร่วมใจกันเก็บออมเงิน
โดยเริ่มเก็บออมเป็นเงินกองกลางของ ทส.
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งเงินส่วนหนึ่ง
จะถูกน าไปใช้ท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์

ตามหลักจิตอาสาต่อไป

การยึดมั่นในวิถีวัฒนธรรม

บุคลากรทุกคนร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
หรือผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
เพื่อแสดงออกถึงความรักในศิลปะ/วิถีความ
เป็นไทย นอกจากน้ี การแต่งกายด้วยผ้าไทย 
ยังเป็นหน่ึงในวัฒนธรรมหรือวิถีปฏิบัติของ

ข้าราชการไทยในยุคปัจจุบันอีกด้วย

ก าหนดกิจกรรมใน 3 มิต(ิเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565)



ประมวลภาพ
กิจกรรม(เพิ่มเติม)
จากแผนส่งเสริม

คุณธรรม



เผยแพร่ผลการด าเนินงานหนว่ยงานพาณชิย์คุณธรรม
บนหน้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(https://dbd.go.th/news_view.php?nid=469422647)
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แหล่งเรียนรู้การด าเนินงาน

เผยแพร่ผลการด าเนินงานหนว่ยงานพาณชิย์คุณธรรม
บน Intranet กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(http://intranet.dbd.go.th/intranet/th/taxonomy/term/284)



มีการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินหน่วยงานพาณิชย์ คุณธรรม
อย่างครบถ้วน ส่งผลให้ บุคลากรของ 
ทส. มีพฤติกรรมที่ เปล่ียนแปลงไป
ในทางที่ดียิ่งขึ้น มีความสุข เกิดการ
พัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน อันมาจาก
ผลการด า เนินงานตามแผนส่ง เสริม
คุณธรรมด้วยความเต็มใจ

องค์ความรู้การเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม
มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จัดประชุม

หารือภายใน เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
และสรุปความคืบหน้าเป็นระยะ ก่อให้เกิด
องค์ความรู้จากการเป็นหน่วยงานพาณิชย์
คุณธรรม ทั้งในภาพรวมและรายกิจกรรม  
ที่ด าเนินการ

บทสรุปที่ได้รับ คือ เมื่อบุคลากรทุกคน 
รับทราบและยินดีปฏิบั ติ ตามข้อตกลง /
เจตนารมณ์/คุณธรรมเป้าหมาย/แผนส่งเสริม
คุณธรรม ที่มาจากการร่วมใจกันก าหนดขึ้น 
ย่อมก่อให้ เกิดการพัฒนาเป็นหน่วยงาน
พาณิชย์คุณธรรมที่ยั่งยืน ตลอดจนบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้
“บุคลากรมีความสุข หน่วยงานมีคุณภาพ 

และคุณธรรมเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน”

มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานหน่วยงาน
พาณิชย์ คุณธรรมของ ทส. บน Website และ 
Intranet ของกรม ซ่ึงเป็นช่องทางส าหรับเรียนรู้ ที่
สามารถถ่ายทอดและขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้
อย่างยั่งยืน
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