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1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ล าดับ ขั้นตอน/ล าดับกิจกรรม วัตถุประสงค์ 
1. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความ

เข้ า ใจ  และเชิญชวนเข้าร่ วมแสดง
เ จตน า รม ณ์  เ พ่ื อมุ่ ง ไ ป สู่ ก า ร เ ป็ น
ส านักงานพาณิชย์ร่วมกัน 

เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รับทราบถึงเจตนารมณ์
และประโยชน์ของการด าเนินงานส านักงานพาณิชย์
คุณธรรม และพิจารณาเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการ
ส่งเสริมหน่วยงานให้เป็นส านักงานพาณิชย์คุณธรรม 

2. ประกาศเจตนารมณ ์ เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้
ลงนามแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างเป็นทางการ ว่าจะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักคุณธรรมส าคัญตาม
คุณธรรมเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

3. ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ ร่วมกันก าหนดคุณธรรม
เป้าหมาย โดยก าหนดข้อตกลงร่วมกัน ประกอบด้วย 
“ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากท า” และจะ
ร่วมกันด าเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการเป็นส านักงาน
พาณิชย์คุณธรรมต้นแบบ โดยก าหนดคุณธรรม
เป้าหมายที่จะด าเนินการร่วมกัน ดังนี้ 

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

4. แต่งตั้งคณะท างานหน่วยงานพาณิชย์
คุณธรรม ของกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนสู่การเป็นหน่วยงานพาณิชย์
คุณธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาส
ให้ผู้ เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง 
ประกอบด้วยคณะท างานอ านวยการ และคณะท างาน
ย่อย รวม 6 ชุด ได้แก่ 

1. คณะท างานอ านวยการ 
2. คณะท างานย่อยเพ่ือสนับสนุนงานอ านวยการ

ด้านพอเพียง 
3. คณะท างานย่อยเพ่ือสนับสนุนงานอ านวยการ

ด้านวินัย 
4. คณะท างานย่อยเพ่ือสนับสนุนงานอ านวยการ

ด้านสุจริต 
5. คณะท างานย่อยเพ่ือสนับสนุนงานอ านวยการ

ด้านจิตอาสา 
6. คณะท างานย่อยด้านประชาสัมพันธ์และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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ล าดับ ขั้นตอน/ล าดับกิจกรรม วัตถุประสงค์ 
5.  จัดท าแผนงาน/กิจกรรม ส าหรับการ

ส่ง เสริมพาณิชย์คุณธรรม กองดัชนี
เศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางการการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมพาณิชย์คุณธรรมในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงคุณธรรมเป้าหมายทั้ง 6 ข้อ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
1. กิจกรรมส่วนบุคคล 

1.1. เข้าร่วมโครงการองค์กรศีล 5 (กิจกรรม
ส่งเสริมศาสนา) 

1.2. ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย (ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

1.3. เพ่ิมสัดส่วนการออม/สร้างภูมิคุ้มกัน (ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง) 

2. กิจกรรมกลุ่ม 
2.1. ชั่วโมงสุขจริงหนอ (กิจกรรมส่งเสริมศาสนา) 

และการด ารงไว้ซ่ึงวิถีวัฒนธรรมไทยทางด้าน
ศาสนา 

2.2. กิจกรรมส่งเสริมความพอเพียง 
2.3. กิจกรรมส่งเสริมวินัย 
2.4. กิจกรรมส่งเสริมสุจริต 
2.5. กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา 

6. ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับกรอบและแนวทางของ 
แผนงาน/กิจกรรม ส าหรับการส่งเสริม
พาณิชย์คุณธรรม ส านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแผนงาน/กิจกรรม ส าหรับ
การส่งเสริมพาณิชย์คุณธรรม ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

7. การติดตามประเมินผล เพ่ือให้สามารถวางแผนและประเมินผล ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาของการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามแผนพาณิชย์คุณธรรมที่ได้ก าหนด
ไว้ ประกอบด้วย 

1. การประเมินตนเองของหน่วยงานกองดัชนี
เศรษฐกิจการค้า 

2. การประเมินจากคณะท างานเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจประเมินส านักงานพาณิชย์
คุณธรรม 

8. การยกย่ อ ง /เ ชิ ดชู /ท าคว ามดี ของ
บุคลากร 

เพ่ือยกย่อง เชิดชู ผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมของส านักงาน
พาณิชย์คุณธรรมของกองดัชนีเศรษฐกิจการค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลัก
พาณิชย์คุณธรรม ประกอบด้วย 
 

คุณธรรมเป้าหมาย 
1. พอเพียง   4. จิตอาสา     
2. วินัย        5. ส่งเสริมศาสนา 
3. สุจริต       6. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ล าดับ ขั้นตอน/ล าดับกิจกรรม วัตถุประสงค์ 
1. ผู้ประพฤติตนตามหลักคุณธรรมในระดับ

บุคคล 
2. ผู้ประพฤติตนตามหลักคุณธรรม สนับสนุน

กิจกรรมด้านพอเพียง 
3. ผู้ประพฤติตนตามหลักคุณธรรม สนับสนุน

กิจกรรมด้านวินัย 
4. ผู้ประพฤติตนตามหลักคุณธรรม สนับสนุน

กิจกรรมด้านสุจริต 
5. ผู้ประพฤติตนตามหลักคุณธรรม สนับสนุน

กิจกรรมด้านจิตอาสา 
6. ผู้ประพฤติตนตามหลักคุณธรรมด้านการ

ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
7. ผู้ประพฤติตนตามหลักคุณธรรมระดับกอง 
8. ผู้ประพฤติตนตามหลักคุณธรรมระดับหัวหน้า

กลุ่ม 
9. บุคคลภายนอกผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริม

กิจกรรมพาณิชย์คุณธรรม ของกองดัชนี
เศรษฐกิจพาณิชย์ 

9. การจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอด
ขยายผล 

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลของการเป็น
ส านักงานพาณิชย์คุณธรรมไปสู่องค์กรอื่น ประกอบด้วย 

1. จัดท าคู่มือการด าเนินงานส านักงานพาณิชย์
คุณธรรมของกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เพ่ือให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถพิจารณาน าไปใช้เป็น
แนวทางการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมหน่วยงาน
พาณิชย์คุณธรรมของตนเองได้ 

2. ถ่ายทอด และขยายผลของการด าเนินงานสู่
องค์อ่ืนต่อไป 
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2. ตัวอย่างกิจกรรมสง่เสริมพาณิชย์คุณธรรม : ประเภทกิจกรรมส่วนบคุคล 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน 
1. โครงการองค์กรศีล 5 (กิจกรรมส่งเสริม

ศาสนา) 
      จัดสร้างสมุดความดี Electronic  
www.price.moc.go.th/moral 

เพ่ือใช้บันทึกในการท าความดี ประกอบด้วย 
1. การรักษาศีล 5 
2. การสวดมนต์ นั่งสมาธิ 
3. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
4. การคิดดี 
5. การพูดดี 
6. การท าดี 
7. การพอเพียง 
8. การสร้างภูมิคุ้มกัน (การออม) 

โดยผู้ร่วมแสดงเจตนารมณ์แต่ละท่าน จะบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบที่ก าหนดไว้ในแต่ละครั้งที่ท าความดี และจะ
มีการให้คะแนนตามความดีที่ได้ปฏิบัติ และมีรายงานให้
ทราบถึงผลที่ได้ปฏิบัติไปในทุกๆ 3 เดือน มีเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ได้ตระหนักและทราบ
ถึงความดีที่ตนเองได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 

2 ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย (ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

โดยผู้แสดงเจตนารมณ์ ต้องจดบันทึกสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ในแต่ละเดือน โดยเปรียบเทียบทุก ๆ เดือนเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่
ไม่จ าเป็นส าหรับการครองชีพให้ลดลงได้อย่างมี
นัยส าคัญ 

3 เพ่ิมสัดส่วนการออม/สร้างภูมิคุ้มกัน (ยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง) 

โดยผู้แสดงเจตนารมณ์ ต้องจดบันทึกสัดส่วนการออม
ในแต่ละเดือน โดยเปรียบเทียบทุก ๆ เดือนเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วน
การออมให้เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 
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3. ตัวอย่างกิจกรรมสง่เสริมพาณิชย์คุณธรรม : ประเภทกิจกรรมกลุ่ม 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน 

1 ชั่วโมงสุขจริงหนอ 
(กิจกรรมส่งเสริมศาสนา) 

จัดให้มีการด าเนินงาน เป็นกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1. การฟังธรรม โดยมีการเชิญวิทยากรทั้งที่ เป็นภิกษุ และ
บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการบรรยายธรรม มา
บรรยายธรรมในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้แสดงเจตนารมณ์และผู้ที่
สนใจ 

2. การสวดมนต์/การนั่งสมาธิ  โดยจัดให้มีสวดมนต์และนั่ง
สมาธิให้กับผู้แสดงเจตนารมณ์และผู้ที่สนใจในช่วงพักเที่ยง
ของทุกวันพฤหัสบดี ณ สถานที่ในกระทรวงพาณิชย์ และ
ภายนอกตามแต่สมควร และความเหมาะสม ทั้งนี้ในการสวด
มนต์ จัดให้มีผู้น าการสวดมนต์เพ่ือฝึกการปฏิบัติให้กับผู้แสดง
เจตนารมณ์ร่วมด้วย 

3. การสนทนาธรรม  โดยมีการจัดให้มีการสนทนาธรรมเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง กับ
ภิกษุ และบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านศาสนา
อย่างต่อเนื่อง 

4. การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรม ของไทย อาทิ การเวียนเทียน การ
ตักบาตรทางน้ า เป็นต้น ทั้งนี้ อาจน าประเพณีต่าง ๆ มา
ปฏิบัติภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอีก
ทางหนึ่งด้วย 

2 กิจกรรมส่งเสริมความ
พอเพียง โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด าเนินกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1. กิจกรรมลดขยะรักษ์โลก โดยแยกประเภทขยะให้ถูกต้อง และ
น าขยะที่สร้างมูลค่า อาทิ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น ไป
จ าหน่าย และน าเงินที่ ได้มาสมทบทุนในการด าเนินงาน
กิจกรรมของส านักงานพาณิชย์คุณธรรมของกองดัชนี
เศรษฐกิจการค้าอ่ืน ๆ ต่อไป 

2. การอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีการบรรยาย
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจกพอเพียง เพ่ือให้
ผู้แสดงเจตนารมณ์และผู้ที่สนใจมีความเข้าใจถ่องแท้ในการ
น าไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติ ในการด าเนินชีวิต   

3. การดูงานพอเพียงต้นแบบจากสถานที่จริง เพ่ือให้ผู้แสดง
เจตนารมณ์มีความเข้าใจ และเห็นภาพ รวมถึงทดลองลงมือ
ปฏิบัติจริง เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติและถ่ายทอดต่อไป 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน 

4. การท าบัญชีครัวเรือน  เป็นการด าเนินงานโดยการจดรายรับ
รายจ่ายของบุคล ในแต่ละวัน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการ
ด าเนินชีวิต รวมถึงการส่งเสริมการออม และการใช้ชีวิตแบบ
ไม่ประมาท 

3 กิจกรรมส่งเสริมวินัย มีการก าหนดวินัยของกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า 3 เรื่อง เพ่ือให้ผู้แสดง
เจตนารมณ์และผู้ที่เก่ียวข้องน าไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 

1. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของผู้ประกอบการ 

2. การท าความสะอาดพ้ืนที่ของตนเอง และหน่วยงาน 

3. การแต่งกาย โดยจัดให้มีการแต่งกายในสถานที่ราชการ ให้มี
ความสุภาพเรียบร้อย 

4. การรักษาวินัยในการป้องกันเชื้อไวรัส Covid - 19 โดยก าหนดให้
สวมใส่หน้ากากอนามัย และรักษาความสะอาดโดยใช้
แอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด  

5. การปฏิบัติสมาธิ/สวดมนต์เป็นกิจวัตรในทุกวันพฤหัสบดี 

4 กิจกรรมส่งเสริมสุจริต มีการก าหนดจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบราชการที่ถูกต้อง 
รวมถึงศึกษาดูงานจากองค์กรต้นแบบ และน าแนวทางหลักพุทธศาสนา
มาเป็นเครื่องเตือนใจ ให้รู้ถึงความดีความชั่ว บาปบุญ 

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีประเด็นปัญหาเรื่องการทุจริต/ไม่โปรงใส อาจ
ต้องเพ่ิมกิจกรรมเชิงรุกเพ่ือเป็นการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตให้
เข้มข้นข้ึนได้ตามความความรุนแรงของปัญหา 

5 กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา ก าหนดให้มีการด าเนินงานด้านจิตอาสา ทั้งในและนอกหน่วยงานอย่าง
เป็นนิจ อาท ิ

1. ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกัน เช่น ลิฟท์ ห้องครัว 
ประตู เป็นต้น 

2. จัดท าและมอบหน้ากากผ้าให้กับผู้ที่ขาดแคลน ในช่วงการ
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 

3. ถวายอาหารเพล แด่พระสงฆ์อาพาธ 

4. มอบผ้าอ้อมส าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล 

5. การออกโรงทานในเทศกาลประเพณีหรือกิจกรรมทางศาสนา
ในโอกาสต่างๆ  

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

กระทรวงพาณิชย ์
ธันวาคม 2563 


