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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย
ผลการดาํเนินงาน

ผลลพัธ/์ผลสมัฤทธ์ิ

งบประมาณ

งบบูรณาการ

(บาท)

งบหน่วยงาน

(บาท)

ผลเบิกจา่ย

(บาท)

งานดา้นป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการพัฒนาจิตสาํนึกและ

ค วา ม เข้มแ ข็ งข องก ลไ ก

ตอ่ตา้นการทุจริต

กิจกรรม สรา้งมาตรฐานการ

ปฏิ บั ติ ง า นข้า รา ช กา ร ให้

ปราศจากทุจริต 

จาํนวน

ขา้ราชการ  

เจา้หนา้ท่ีกรม

พฒันาธุรกิจ

การคา้ และ

บุคลากรในสงักดั

กระทรวง

พาณิชย ์เขา้รว่ม

โครงการ 

400 คน ดาํเนินการจดักิจกรรม

โดยมีการจดัสมัมนารวม

ทัง้ส้ิน 4 กลุม่ยอ่ย

720,000 -

การดาํเนินงานดา้นป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและคุม้ครองจริยธรรม 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงาน  กรมพฒันาธุรกิจการคา้
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย
ผลการดาํเนินงาน

ผลลพัธ/์ผลสมัฤทธ์ิ

งบประมาณ

งบบูรณาการ

(บาท)

งบหน่วยงาน

(บาท)

ผลเบิกจา่ย

(บาท)

ครัง้ท่ี 1 : วนัท่ี 1 ธ.ค.61

ณ โรงแรมริชมอนด ์สไตลิช

คอนเวนชัน่ จงัหวดันนทบุรี

160 คน 188,700

ครัง้ท่ี 2 : วนัท่ี 20 ธ.ค.61

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้

123 คน 30,000

ครัง้ท่ี 3 : วนัท่ี 21 ธ.ค.61

ณ หอ้งบุรฉตัรไชยากร ชั้น 4

อาคารสาํนกังานปลดักระทรวง

พาณิชย์

125 คน 30,000

รวม 400 คน 408 คน 720,000 - 248,700
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โครงการพฒันาจติสาํนึก

และความเขม้แข็ง

ของกลไกตอ่ตา้นการทุจริต

กิจกรรม “สรา้งมาตรฐานการปฏิบตังิาน

ขา้ราชการใหป้ราศจากทุจริต”

กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า ได้จัดสัมมนา เ พ่ือสร้า ง

มาตรฐานการปฏิบัติงานข้าราชการให้ปราศจากการ

ทุจริตใน 4 ภารกิจหลักของกรม ได้แก่ 1) การจด

ทะเบียนธุรกิจ บริการขอ้มูลธุรกิจ 2) การส่งเสริมและ

พฒันาธุรกิจ กลุ่มผูป้ระกอบการ Biz Club 3) การสรา้ง

ธรรมาภิบาลธุรกิจ  4) ภารกิจงานสนับสนุนและการ

จัดซื้ อจัดจา้ง โดยการสัมมนาดังกล่าวจัดข้ึนในเดือน

ธันวาคม 2561 จํานวน 3 ครั้ง โดยมีวิทยากรจาก 

สํา นักงานศาลปกครอง สํา นักงาน ป .ป .ช.  และ

เจา้หน้าท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ บรรยายใหค้วามรู ้

และมผีูเ้ขา้สมัมนาจาํนวนทั้งส้ิน 408 คน ประกอบดว้ย 

ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

และบุคลากรในสงักดักระทรวงพาณิชย ์(ส่วนภมูภิาค)
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“สรา้งมาตรฐานการ

ปฏิบตัิงานขา้ราชการให้

ปราศจากทุจริต”

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561

โรงแรมริชมอนด ์สไตลิช

คอนเวนชัน่ จงัหวดันนทบุรี



02
5

“สรา้งมาตรฐานการ

ปฏิบตัิงานขา้ราชการให้

ปราศจากทุจริต”
เพื่อนํามาประยุกตใ์หเ้กิด

ธรรมาภิบาลของภาครฐัและเอกชน

วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561

ณ ศูนยฝึ์กอบรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

ชั้น 6 กรมพฒันาธุรกิจการคา้
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“สรา้งมาตรฐานการ

ปฏิบตัิงานขา้ราชการให้

ปราศจากทุจริต”
การป้องกนัการกระทาํความผิด

จากผลประโยชน์ทบัซอ้น

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561

ณ หอ้งบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 

อาคารสาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย์



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย
ผลการดาํเนินงาน

ผลลพัธ/์ผลสมัฤทธ์ิ

งบประมาณ

งบบูรณาการ

(บาท)

งบหน่วยงาน

(บาท)

ผลเบิกจา่ย

(บาท)

งานดา้นคุม้ครองจริยธรรม

1 .   กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม

หน่วยงานพาณิชยค์ุณธรรม

กรมไดเ้ลือกหน่วยงาน

นาํร่องในการส่งเสริมใหเ้ป็น

หน่วยงานพาณิชยค์ุณธรรม

ได้แก่  กองทะเบียนบริษัท

มหาชนและธุรกิจพิเศษ

ระดบั

ความสาํเร็จใน

การคดัเลือกให้

เป็นหน่วยงาน

พาณิชย์

คุณธรรมของ

กระทรวง

พาณิชย์

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ใหเ้ป็น

หน่วยงาน

พาณิชย์

คุณธรรม

ดาํเนินกิจกรรม

ครบทุกกิจกรรม

ตามเกณฑป์ระเมิน

ท่ีกาํหนด

- - -

2. การคดัเลือกขา้ราชการ

พ ลเ รื อน ดี เ ด่น  ป ระจ ํา ปี 

2561

จาํนวนผูผ้่าน

การคดัเลือก

เป็นขา้ราชการ

พลเรือนดีเดน่

จากกระทรวง

ศึกษาธิการ 

จาํนวน 2 ราย 

ขา้ราชการผู ้

ไดร้บั

การคดัเลือก

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ของกระทรวง

ศึกษาธิการ

ดาํเนินการคดัเลือก

ขา้ราชการพลเรือน

ดีเดน่ โดยมีผูผ้า่น

การคดัเลือก 

จาํนวน 

2 ราย

- - -
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ประกาศเจตนารมณ

กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

ขาราชการ พนักงานราชการ และเจาหนาที่ในสังกัดกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ      

ขอประกาศเจตนารมณวา “จะปฏิบัติหนาที่ราชการตามหลักคุณธรรมสําคัญ 4 ประการ คือ พอเพียง แบงปน 

สุจริต สามัคคี” โดยจะประพฤติตนตามแนวทาง ดังนี้

พอเพียง  

บุคลากรรูจักประหยัด ซื้อของใชที่จําเปน 

ไมซื้อของฟุมเฟอย รูจักเก็บออม และใช

วัสดุสํานักงานอยางคุมคา

01 แบงปน

1) นําสิ่งของที่ไมใชและยังมีสภาพดี   

ไปบริจาคตอ หรือแบงใหผูที่ตองการ

2) เก็บวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได 

นําไปใชประโยชนอยางอ่ืนไดอีก

02

สามัคคี

มีความพรอมเพรียง กลมเกลียว ปรองดอง 

รวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามภารกิจ 

ความรับผิดชอบของกอง 

03
สุจริต

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อตรง ซื่อสัตย ต้ัง

ม่ันอยูในความสุจริตในหนาที่การงาน เพ่ือน

รวมงาน และองคกร

04
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แผนการความพอเพียงจากการออม 

และแบงปนเพ่ือสาธารณกุศล

เปาหมาย

“สงเสริมใหบุคลากรของกองทะเบียน

บริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ ใหรูจัก

การประหยัด อดออม”

กิจกรรม/โครงการ

1. รูปแบบการออม เปนการออมเงินใน

กระปุกออมสิน

2. การนําวัสดุเหลือใชหรือไมใชแลวมา

เปนกระปุกออมสินเพ่ือการออม 

ตัวช้ีวัด

บุคลากรที่รับทราบและสมัครใจเขารวม

กิจกรรมมากกวารอยละ 50

เปาหมาย

“สงเสริมใหบุคลากรของกองทะเบียน

บริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ  

แบงปนตอผูอื่น”

กิจกรรม/โครงการ

1. รับบริจาคนิตยสารเกา/กระดาษ 

A4 ที่ใชแลว ทั้งสองหนา และสิ่งของ

ตางๆ ที่ยังมีสภาพดีใชงานได ไปรวม

โครงการ “กระดาษหนาที่สาม”

2. แบงปนเงินจากการออมไปซื้อสิ่งของ

ทําบุญที่วัดหรือบริจาคใหสาธารณกุศล

ตัวช้ีวัด

บุคลากรที่รับทราบและสมัครใจเขา

รวมกิจกรรมมากกวารอยละ 50
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กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม 

กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

กระปุกออมสินของบุคลากร

ในกอง เปนจํานวนเงิน

5,242 บาท

รวมกันทําบุญถวายสังฆทาน 

และปจจัยจากเงินออม

บางสวน ณ วัดชมภูเวก
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กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม 

กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

ปลูกผักสวนครัวหลังบาน

แลวนํามาแบงปนกัน/เปน

เงินออม และนํามาแบงปน

11

แบ งป น เ งินออม สู

นองๆบานราชาวดี



กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม 

กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

ประกาศยกยองเชิดชูบุคลากร

บุคคลดีเดนดานคุณธรรม

และดานจิตอาสา 

นางสาวพิษฐจาริน  อินทรอาย

โครงการกระดาษ

หนาท่ีสาม
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