
 
ประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย ในมิติการยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม 

แผนส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

เป้าหมายคุณธรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
กลุ่มเป้าหมาย 
(ใคร/จำนวน

เท่าไร) 

วันที/่หรือ
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้รับ 

ประเด็นคุณธรรมเพ่ิมเติม  
๑. การยดึมั่นในหลักธรรม
ทางศาสนา 

กิจกรรมทำบุญครบรอบ 
๕ ปี วันจัดตั้งสำนักงานฯ 
 

เพื่อเสรมิสร้างความ
เป็นสิรมิงคล และ

รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม
อันดีงามตามหลัก

ศาสนา 

คณะผู้บริหาร
และพนักงาน 
depa 

๒๓ มกราคม 
๒๕๖๕ 

 กลุ่มบรหิาร
สำนักงาน 

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (depa) พร้อมคณะผู้บริหารและ
พนักงาน ร่วมสักการะสิ่งศักดิส์ิทธ์ิประจำ
อาคารสำนักงานฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ 
ปี วันจัดตั้งสำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล
ในการนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ depa ให้เกียรติ
เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ จดุธปูเทียนบูชา
พระรัตนตรัย ก่อนพระภิกษุ จำนวน ๕ รูป
จากวัดเสมียนนารี นำสวดสมาทานศีล เจรญิ
พระพุทธมนต์ และเจริญชัยมงคลคาถา 
จากนั้นคณะผู้บรหิารได้นำถวายเครื่องไทย
ธรรม กรวดน้ำ และถวายภัตตาหารเพลแด่
พระภิกษุสงฆ ์

๒. การยดึมั่นในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการยกระดับ
เกษตรกร จังหวดั
อุบลราชธาน ีประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ช่วยลด
ต้นทุน-เพิ่มรายได ้

เพื่อขับเคลื่อนเมือง
อัจฉริยะ ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในเเผนยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านการส่งเสริม

วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่ม
เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้าน
ดอนพอก หมู่ 

ไตรมาส  
๑-๔ 

 

 ฝอ.(ตล) 
 

ได้รับการสนบัสนุนเกีย่วกับเทคโนโลยีโดรน
เพื่อการเกษตร นำมาปรับใช้ในการให้ปุ๋ยและ
ดูแลรักษาต้นมะพร้าว ป้องกันด้วงมะพร้าว 
เพื่อให้ได้ผลผลิตทีม่ีความสมบูรณ ์และยัง
สามารถสรา้งรายได้ให้กับเกษตรกรของกลุ่ม



เป้าหมายคุณธรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
กลุ่มเป้าหมาย 
(ใคร/จำนวน

เท่าไร) 

วันที/่หรือ
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้รับ 

เกษตรกร ให้ทำ
การเกษตรแบบ
อัจฉริยะยกระดบั
เศรษฐกิจดิจิทลั 
สอดคล้องตาม
นโยบายของรัฐบาล 
มุ่งให้เกิดการส่งเสริม
และสนบัสนุนกับทุก
ภาคส่วน 

๒ ตำบลบุ่งมะ
แลง จังหวัด
อุบลราชธาน ี

วิสาหกิจดังกล่าว ในการรับจ้างบนิโดรนเพื่อ
การเกษตร โดยประยุกต์ใช้กับแปลงนาข้าว 
มันสำปะหลังและอ้อย บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
ได้อีกด้วย 

๓. การยดึมั่นในวิถีวัฒนธรรม กิจกรรมตักบาตร
พระสงฆเ์นื่องในวัน
สงกรานต ์

 

๑. เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีวันสงกรานต์
ให้คงสืบต่อไป  
๒ เพื่อสงเสริมใหเ้กิด
ความรักความเอื้อ
อาทรต่อกัน ใน
สำนักงานฯ 
๓ เพื่อสรา้งจิตสำนึก
การมีส่วนร่วมของ
พนักงานในกิจกรรม

คณะผู้บริหาร
และพนักงาน 
depa 

๘ เมษายน 
๒๕๖๕ 

 ฝบก.(กพ) คณะผู้บริหารและพนักงาน depa ร่วมตัก
บาตรทำบุญขา้วสารอาหารแห้ง ถวายแด่
พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันข้ึนปีใหม่ไทย และวัน
สงกรานต์ ๒๕๖๕ เพื่อความเป็นสริิมงคลแก่
ตนเองและครอบครัว จากนั้นรองผู้อำนวยการ
ใหญ่ depa ร่วมอวยพรคณะผู้บรหิารและ
พนักงาน โดยแนะนำ 'ฉันทะ' ๑ ในหลักอิทธิ
บาท ๔ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน พร้อม
ใช้เหตุและผล มสีติ ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท
ในการดำเนินชีวิต ท้ังทางโลกและทางธรรม 
 



เป้าหมายคุณธรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
กลุ่มเป้าหมาย 
(ใคร/จำนวน

เท่าไร) 

วันที/่หรือ
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้รับ 

ประเพณีวัฒนธรรม
ของไทย 

 
กิจกรรม “ดีปา้ดี มี
มารยาท” ปรับการ
ทักทายเป็นการไหว้ 
สร้างอัตลักษณส์ำนักงาน
ด้วยการแต่งกาย 

๑. อนุรักษ์ประเพณี
การยกมือไหว้ ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 
๒. ส่งเสริมการเคารพ 
ให้เกียรติซึ่งกันและ
กันในสำนักงาน 

คณะผู้บริหาร
และพนักงาน 
depa 

ไตรมาส  
๑-๔ 

 

 ฝทบ.(บพ) เกิดวัฒนธรรมการยกมือไหว้ทักทายซึ่งกันและ
กันอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น สร้างความรู้สึก
เคารพอย่างเท่าเทียมระหว่างพนักงานและ
ผู้บริหาร รวมถึงเกดิภาพลักษณ์ทีด่ีต่อองค์กร 



 
 

 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล ดำเนินการจัดกจิกรรมใน ๓ มิต ิ

 
๑. การยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนา  
 ร่วมทำบุญครบรอบ ๕ ปี วันจัดตั้งสำนักงานฯ 

๒๓ มกราคม ๒๕๖๕, อาคารดีป้า ลาดพร้าว - ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู ้อำนวยการใหญ่
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ
อาคารสำนักงานฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี วันจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

ในการนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ depa ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ก่อนพระภิกษุ จำนวน ๕ รูปจากวัดเสมียนนารี นำสวดสมาทานศีล เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญชัยมงคล
คาถา จากนั้นคณะผู้บริหารได้นำถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 
  



กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน และพื้นที่โดยรอบ พร้อมถวายปัจจัย และสังฆทาน 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน 

และพื้นที ่โดยรอบ พร้อมถวายปัจจัย และสังฆทาน ณ วัดศรีสุทธาวาส ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

 
 

 
  



๒. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โครงการยกระดับเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยลดต้นทุน-เพิ่มรายได้ 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔, จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง 
ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนพอก หมู่ ๒ ตำบลบุ่งมะแลง จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
เพื ่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) เพื ่อการขับเคลื ่อน Smart 
City ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
 
 

 
 



 
๓. วิถีวัฒนธรรม 
ตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันสงกรานต์ 
 depa ตักบาตรพระสงฆ์ พร้อมสรงน้ำพระพุทธและรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๕  
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู ้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย 
นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นำคณะผู้บริหารและพนักงาน depa ร่วมตกับาตรพระสงฆ์
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ๒๕๖๕ หรือ วันสงกรานต์ ณ อาคารดีป้า ลาดพร้าว  จากนั้น ผู้อำนวยการใหญ่ 
และรองผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน depa ร่วมรดน้ำขอพร 
เพ่ือความเป็นสิริมงคล  
 

 
  
  



กิจกรรม “ดีป้าดี มีมารยาท” ปรับการทักทายเป็นการไหว้ สร้างอัตลักษณ์สำนักงานด้วยการแต่งกาย 
"ไปลา-มาไหว้” มารยาทไทยที่เป็นวัฒนธรรมการทักทาย เวลาพบปะกันหรือลาจากกัน "การไหว้” 

เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกเหนือจากการกล่าวคำว่า "สวัสดี ”  
คนไทยเป็นคนที่มีอุปนิสัยอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ การไหว้เป็นการแสดงความมีสัมมาคารวะอย่างหนึ่ง และ
เป็นธรรมเนียมการทักทายและแสดงความเคารพ การไหว้ทำให้ผู ้ใหญ่รักและเอ็นดู คนที่พบเห็นก็ชื ่นชม  
รวมทั้ง สร้างอัตลักษณ์ขององค์กรด้วยการแต่งกาย วันจันทร์และวันพุธ แต่งกายด้วยชุดสำนักงาน  วันอังคาร 
พฤหัส และศุกร์ ชุดสุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


