
  แผนงาน/กิจกรรม การส่งเสริมพาณิชย์คุณธรรม  
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค. 63 – มี.ค. 64 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์และแนวทางการของโครงการ/กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดำเนินการ 

คุณธรรมเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 6 

1. กิจกรรมส่งเสริมความพอเพียง โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 กิจกรรมวันลอยกระทง 
 

 
 
 
เพื่อส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีของไทยให้
ดำรงคงอยู่ต่อไป และเพื่อให้บุคคลากรได้ถ่ายทอดและแลกเปลีย่นเรียนรู้องค์
ความรู้ในการทำกระทงจากวสัดธุรรมชาต ิซึ่งเป็นการปลูกฝงัให้เกิดความพอเพยีง 
อีกประการหนึ่งด้วย  

โดยจัดกิจกรรมสาธิตและประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย 
ใบตอง หรือวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น 

ทุกคน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ต.ค. 63 – มี.ค. 64 
       

1.2 กิจกรรมลดขยะรักษโ์ลก 
 

เพื่อให้บุคลากรมีความพอเพียง มีความสมดุล ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

โดยจัดกิจกรรมลดขยะรักษ์โลก โดยการคัดแยกขยะและเก็บสิง่ของเหลือใช้ 
เช่น ขวดพลาสติกมาจำหนา่ยสร้างคุณค่า เพื่อคืนสู่สงัคมและสว่นรวม 

ทุกคน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ต.ค. 63 – มี.ค. 64 
       

2. กิจกรรมส่งเสริมวินัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดวินัยต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อสังคม 
โดย 
- กำหนดข้อปฏิบัติให้เป็นวินัยองค์กร อย่างน้อย 3 เรื่อง อาทิ การรักษาข้อมูล

ผู้ประกอบการ วินัย 5 ส การแต่งกาย และการป้องกัน Covid-19 เป็นต้น 
 
กิจกรรมกลุ่มที่ต้องมีวินัยในการปฏิบัติให้ต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
อาทิ กิจกรรมสะสมบุญสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และกิจกรรมนั่งสมาธิสัปดาห์ละ 
30 นาที เป็นต้น 
 

 
 

ทุกคน 
 
 

ทุกคน 

มีผู้ปฏิบัติตามวนิัยที่
กำหนด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
และอย่างน้อยคนละ 

2 คร้ัง 

ต.ค. 63 – มี.ค. 64 
       

คุณธรรมเปา้หมาย 
1. พอเพียง 4. จิตอาสา 
2. วินัย 5. ส่งเสริมศาสนา 
3. สุจริต 6. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์และแนวทางการของโครงการ/กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดำเนินการ 

คุณธรรมเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 6 

3. กิจกรรมส่งเสริมสุจริต 
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้รบัจ้าง
เหมาบริการ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรตะหนักถึงคุณค่าของการออม รวมทั้ง
เพื่อให้ผู้รับจ้างเหมาบริการ ได้รับสวัสดิการและการช่วยเหลือฉุกเฉินที่พึงมี
ตามความเหมาะสม 

โดยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้รับจ้างเหมาบริการ 

ลูกจ้างเหมา
บริการ กอง

ดัชนี
เศรษฐกิจ
การค้า 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ต.ค. 63 – มี.ค. 64 
       

4. กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา เพื่อปลุกจิตสำนึก และปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กรให้มีจิต
อาสา รู้จักการเสียสละ เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ สร้างความสามัคคีและการ
ทำงานเป็นทีม และเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและสุขภาพใจ
ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

โดยจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อสาธารณะประโยชน์ อาทิ  
- กิจกรรมจิตอาสา โดยการเก็บสิ ่งของเหลือใช้ของเจ้าหน้าที ่ใน

หน่วยงาน นำไปบริจาคเพื่อสร้างคุณค่าให้สังคม เช่น เสื้อผ้า ขวดน้ำ 
ปฏิทิน เป็นต้น  

- กิจกรรมทำความสะอาดวัดและพื้นที่สาธารณะ 
- บรรจุสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในกระทรวงพาณิชย์ 
        เป็นต้น 

ทุกคน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ต.ค. 63 – มี.ค. 64 
       

5. กิจกรรมส่งเสริมศาสนา และดำรง
รักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย 
5.1  เข้าร่วมโครงการองค์กรศีล 5 
 

 
 
ส่งเสริมการทำความดี มีคุณธรรม มีวินัย และส่งเสริมศาสนา ให้เป็นนิสัย
เพื่อให้สามารถปฏิบัติต่อเนื่องในภายหลังได้อย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติตนและจด
บันทึกกิจวัตรความดีไว้ในสมุดบันทึกความดีส่วนตน ประกอบด้วย 7 กิจวัตร
ความดี ได้แก่  
กิจวัตรประจำวัน 6 ข้อ  

- รักษาศีล ๕ 
- สวดมนต์ นั่งสมาธิ 

ทุกคน มีผู้สำเร็จโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 51  

ต.ค. 63 – มี.ค. 64 
       



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์และแนวทางการของโครงการ/กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดำเนินการ 

คุณธรรมเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 6 

- จัดเก็บห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัวให้สะอาดเป็นระเบียบ 
- คิดดี...ด้วยการจับดีคนรอบข้าง 
- พูดดี...ด้วยการพูดจาไพเราะ 

   - ทำดี...ด้วยการทำบุญหรือบำเพ็ญประโยชน์อย่างน้อย 1 เร่ือง 

5.2 กิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ 
      (เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

องค์กรดีมีศีล 5)  
 

เพื ่อพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กรให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทาง
ศาสนา โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนาในการขัดเกลา ซึ่งการพัฒนาจิตใจ
จากภายในย่อมส่งผลสู่ภายนอก และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในการ
ทำงาน 
โดยการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี ทั้งในและนอก
สถานที่ ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 

- การสวดมนต์ 
- การนั่งสมาธิ 
- การแผ่เมตตา    
- การสนทนาธรรม 

ทุกคน มีผ ู ้ เข ้าร ่วมก ิจกรรม
อย่างน้อยคนละ 3 ครั้ง 

ต.ค. 63 – มี.ค. 64 
 

• • • • • • 

5.3 กิจกรรมตักบาตรทางน้ำ 
 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตะหนักถึงการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจกรรมทาง
ศาสนา ช่วยขัดเกลาจิตใจให้รู้จักการแบ่งปัน และส่งเสริมการทำความดี 
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ มีทำเลที่ตั้งในบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
การใส่บาตรทางน้ำยังเป็นการรักษาและอนุรักษ์วิถีชีวิตไทยแบบดั้งเดิมอีกด้วย 
โดยจัดกิจกรรมใส่บาตรทางน้ำ และนิมนต์พระสงฆ์จากวัดในบริเวณใกล้เคียง
มารับบิณฑบาตร รวมทั้งแสดงธรรมเทศนาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ทุกคน 
 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ต.ค. 63 – มี.ค. 64 
       

5.4 กิจกรรมทอดกฐิน เพื่อดำรงรักษาและสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่อให้
บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมภายนอกสถานที่ รวมทั้ง
เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลกับ
บุคคลภายนอกอีกด้วย 

ทุกคน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ต.ค. 63 – มี.ค. 64 
 

    •  



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์และแนวทางการของโครงการ/กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดำเนินการ 

คุณธรรมเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 6 

โดยรวบรวมเงินตามกำลังศรัทธา และมีผู ้แทนเข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐิน 
จำนวน 1 คร้ัง 

5.5  กิจกรรมเวียนเทียน  

       เนื่องในวันมาฆบูชา 

เพื่อสืบสานกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติ
กันมาอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ฝึกจิตใจให้สงบและ 
ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อีกทั้งได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมภายนอก
สถานที่ด้วย  

โดยจัดกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดน้อยนอก จังหวัดนนทุบรี ซึ่งมีรายละเอียด
ของกิจกรรม ดังนี้ 

- การทำบุญ 
- การฟังพระธรรมเทศนา 
- การเวียนเทียน 

ทุกคน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ต.ค. 63 – มี.ค. 64 
 

      

 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
   ตุลาคม  2563 

 



  แผนงาน/กิจกรรม การส่งเสริมพาณิชย์คุณธรรม  
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

ระยะเวลา 6 เดือน (1 เมษายน – 30 กันยายน 64 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์และแนวทางการของโครงการ/กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดำเนินการ 

คุณธรรมเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 6 

1. กิจกรรมส่งเสริมความพอเพียง โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 กิจกรรมลดขยะรักษโ์ลก 
 

 
 
 
เพื่อให้บุคลากรมีความพอเพียง มีความสมดุล ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

โดย จัดกิจกรรมลดขยะรักษ์โลก โดยการคัดแยกขยะและเก็บสิ่งของเหลือใช้ 
เช่น ขวดพลาสติกมาจำหน่ายสร้างคุณค่า เพื่อคืนสู่สังคมและส่วนรวม 

 
 

    ทุกคน 

 
 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

  
 
  เมย. – กย. 64 

 
      

2. กิจกรรมส่งเสริมวินัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดวินัยต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อสังคม 
โดย 
- กำหนดข้อปฏิบัติให้เป็นวินัยองค์กร อย่างน้อย 3 เรื่อง อาทิ การรักษาข้อมูล

ผู้ประกอบการ วินัย 5 ส การแต่งกาย และการป้องกัน Covid-19 เป็นต้น 
 
กิจกรรมกลุ่มที่ต้องมีวินัยในการปฏิบัติให้ต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
อาทิ กิจกรรมสะสมบุญสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และกิจกรรมนั่งสมาธิสัปดาห์ละ 
30 นาที เป็นต้น 
 

 
 

ทุกคน 
 
 

ทุกคน 

มีผู้ปฏิบัติตามวนิัยที่
กำหนด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
และอย่างน้อยคนละ 

2 คร้ัง 

  เมย. – กย. 64 
       

3. กิจกรรมส่งเสริมสุจริต 
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้รับจ้าง
เหมาบริการ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรตะหนักถึงคุณค่าของการออม รวมทั้ง
เพื่อให้ผู้รับจ้างเหมาบริการ ได้รับสวัสดิการและการช่วยเหลือฉุกเฉินที่พึงมี
ตามความเหมาะสม 

โดย การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้รับจ้างเหมาบริการ กองดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า 

ลูกจ้างเหมา
บริการ กอง

ดัชนี
เศรษฐกิจ
การค้า 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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คุณธรรมเปา้หมาย 
1. พอเพียง 4. จิตอาสา 
2. วินัย 5. ส่งเสริมศาสนา 
3. สุจริต 6. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์และแนวทางการของโครงการ/กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดำเนินการ 

คุณธรรมเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 6 

4. กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา 
4.1 กิจกรรมมอบถุงยังชีพ  
 
 
 
 
 
 
4.2 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ดำเนินงานหน่วยงานพาณิชย์
คุณธรรม 

เพื่อปลุกจิตสำนึก และปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กรให้มี
จิตอาสา รู้จักการเสียสละ เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ สร้างความสามัคคีและการ
ทำงานเป็นทีม  

โดย จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อสาธารณะประโยชน์ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19  
โดยมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนจากผลกระทบโควิด - 19 

เพื่อส่งเสริมและขยายกลุ่มเป้าหมายให้เกิดหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม และ
ยกระดับสู่การเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมต้นแบบ และมีแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม 

โดย เข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ การขับเคลื่อนหน่วยงาน/สำนักงานพาณิชย์
คุณธรรมเชิงพื้นที่ 
 

 
ทุกคน 

 
 
 
 
 

ทุกคน 
 

 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 
 
 
 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
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5. กิจกรรมส่งเสริมศาสนา และดำรง
รักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย 
5.1  เข้าร่วมโครงการองค์กรศีล 5 
 

 
 
ส่งเสริมการทำความดี มีคุณธรรม มีวินัย และส่งเสริมศาสนา ให้เป็นนิสัย
เพื่อให้สามารถปฏิบัติต่อเนื่องในภายหลังได้อย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติตนและจด
บันทึกกิจวัตรความดีไว้ในสมุดบันทึกความดีส่วนตน ประกอบด้วย 7 กิจวัตร
ความดี ได้แก่  
กิจวัตรประจำวัน 6 ข้อ  

- รักษาศีล ๕ 
- สวดมนต์ นั่งสมาธิ 
- จัดเก็บห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัวให้สะอาดเป็นระเบียบ 
- คิดดี...ด้วยการจับดีคนรอบข้าง 
- พูดดี...ด้วยการพูดจาไพเราะ 

   - ทำดี...ด้วยการทำบุญหรือบำเพ็ญประโยชน์อย่างน้อย 1 เร่ือง 

 
 

ทุกคน 

 
 

มีผู้สำเร็จโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 51  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์และแนวทางการของโครงการ/กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดำเนินการ 

คุณธรรมเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 6 

5.2 กิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ 
      (เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

องค์กรดีมีศีล 5)  
 

เพื่อพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กรให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทาง
ศาสนา โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนาในการขัดเกลา ซึ่งการพัฒนาจิตใจ
จากภายในย่อมส่งผลสู่ภายนอก และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในการ
ทำงาน 
โดย การจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี ทั้งในและนอก
สถานที่ ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 

- การสวดมนต์ 
- การนั่งสมาธิ 
- การแผ่เมตตา    
- การสนทนาธรรม 

ทุกคน มีผู้ เข้ าร่ วมกิ จก รรม
อย่างน้อยคนละ 3 ครั้ง 
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• • • • • • 

5.3 กิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อดำรงรักษาและสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาในเทศกาล
สงกรานต์ประจำปี และเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมภายในหน่วยงาน  

โดย จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหาร และผู้ใหญ่ที่เคารพ
นับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

 

ทุกคน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
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    •  

 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
   เมษายน  2564 

 


