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การประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำหรับ งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ โดยมีผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนสำนักงานรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องวิมวาทิตย์ ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำเสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้
ความเห็นชอบก่อนจัดทำรายงานฯ ภาพรวมของกระทรวงพาณิชย์ จัดส่งให้กระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

การกำหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ของกระทรวงพาณิชย์ และตัวชี้วัดระดับกรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้ส่วนราชการต่างๆ จัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ การให้คะแนน และน้ำหนัก ตัวชี้วัดระดับกระทรวงและ
ระดับกรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีปลัดกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธาน เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนัก โดยตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ระดับกระทรวง ของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับกรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในองค์ประกอบที่ ๑ การ
ประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) มีจำนวน ๔ ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ของกระทรวงพาณิชย์
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยงานที่เป็น
เจ้าภาพ
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกภาพรวม
สค.
(ร้อยละ)
2. มูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดน (ล้านบาท)
คต.
3. มู ลค่ าเจรจาการค้ าผ่ านกิ จกรรมส่ งเสริ มการค้า
สค.
ระหว่างประเทศ (ล้านบาท)
4. ร้ อยละของสิ นค้ าและบริ การเป้ าหมายที ่ ม ี ราคา
คน.
จำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน
5. จำนวนคำขอค้ า งสะสมคงเหลื อ (สิ ท ธิ บ ั ต รการ
ทป.
ประดิษฐ์) (คำขอ)
6. มูลค่าการค้าการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ล้านบาท)
สป.
7. ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่า
พค.
ทางเศรษฐกิจได้
8. สัดส่วนการจดทะเบียนธุรกิจทางออนไลน์เพิ่มขึ้น
พค.
9. ความสำเร็จของการจัดทำความตกลงการค้าเสรี
จร.
(FTA)
10. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ
คน./ทป.
การส่งเสริมของกลุ่มเป้าหมาย (ล้านบาท)

ตัวชี้วัดระดับกรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยงานทีเ่ ป็น
เจ้าภาพ
1. มูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดน
คต.
2. มูลค่าการค้าการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ล้านบาท)
กบภ.
3. มูลค่าการค้าตามโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
กบภ.
ชุมชน (ล้านบาท)
4. รายได้ ช ุ ม ชน/ตลาดชุ ม ชนของผู ้ ป ระกอบการ
กบภ.
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ล้านบาท)

กิจกรรม The 9th ASEAN Conference หัวข้อ “Promoting Digital Activities in the Government Space”
ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมการ
ประชุม The 9th ASEAN Conference หัวข้อ “Promoting Digital Activities in the Government Space” ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD)
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียน+9
เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการให้บริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน โดยมีผู้แทนจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน+9 ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบราชการให้เข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการเป็นรัฐบาลเปิด จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ลาว เมียนมา
กัมพูชา อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อเมริกา และไทย นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากประเทศฟินแลนด์และฝรั่งเศส รวมถึงผู้แทนจากองค์กรระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ ธนาคารโลก Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) OECD และ OECD Korea
Policy Centre (OECD-KPC) เข้าร่วมการประชุมด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลและรัฐบาลเปิด ควรมีการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ เพื่อมุ่งเน้นงานบริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดความเชื่อมั่นในภาครัฐ นอกจากนี้ ควรมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความยืดหยุ่น คล่องตัว เพื่อจัดการกับภาวะต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงต้องพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมข้อมูลดิจิทลั ที่
เปิดเผยในแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ เรื่อง โรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 4
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์) เป็นผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมการประชุม
คณะทำงานสหประชาชาติ เรื ่ องโรคไม่ ต ิ ดต่ อ ครั ้ งที ่ 4 (The 4th Meeting of the United Nations Thematic Working Group on Noncommunicable
Diseases : NCDs) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยมี Ms. Gita Sabharwal, UN Resident Co-Ordinator
เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของไทย ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตัวแทนภาคประชาชน รวมทั้ง WHO เข้าร่วมการ
ประชุม ซึ่งที่ประชุมฯ ได้รับทราบความคืบหน้าและอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย โดยโรคไม่ติดต่อที่พบมากที่สุด
ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ซึ่งเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 และสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นอย่างมาก เพราะทำให้ผลิตภาพของแรงงานและความสามารถในการแข่งขันลดลง ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอแนะด้านการลงทุนในมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย และการดำเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแผนการดำเนินงานและความร่วมมือในระยะต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้แสดงความชื่นชมการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ออก
ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 รวมทั้งได้มี
ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ในการช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อ คือ ควรส่งเสริมการจัดทำความตกลงทางการค้าเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เศรษฐกิจของไทยและประเทศคู่ค้า อีกทั้งควรกำหนดมาตรการอุดหนุนสินค้าพืช ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของประชาชน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ (ค.ต.ป. พณ.) ครั้งที่ 10/2564 และครั้งที่ 11/2564

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 และการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) โดยมีนางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม ของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ที่จะนำมาตรวจสอบตามกรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการตรวจสอบ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งหรือการทำงาน
ที่บ้าน (Work From Home) ของส่วนราชการ และประเด็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคโควิด-19 (post-COVID recovery) ซึ่งที่
ประชุมได้มีมติคัดเลือกโครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม มาติดตามและตรวจสอบภายใต้ทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าว ดังนี้
1. การตรวจสอบภายใต้ประเด็นประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งหรือการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ของส่วนราชการ เบื้องต้นเห็นควรให้ตรวจสอบ
ความพร้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งหรือการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ของ 4 กรม ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้า
ต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. การตรวจสอบภายใต้ประเด็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคโควิด-19 (post-COVID recovery) เห็นชอบให้ตรวจสอบโครงการ
ภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจตามยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ COVID–19 และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
(1) โครงการพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐรองรับวิถีชีวิตแนวใหม่ ของกรมการค้าต่างประเทศ
(2) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ ของกรมการค้าต่างประเทศ
(3) โครงการพัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบดิจิทัล (การพัฒนาการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการด้วยระบบให้คำปรึกษาทางไกล) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ในการนี้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบกรอบแนวทางตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้ง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ทั้ง 3 โครงการ ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลต่อไป

