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การประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ นผลประจำกระทรวง การประชุ มคณะกรรมการอำนวยการศู นย์ ราชการสะดวก ครั ้ ง ที่
พาณิชย์ (ค.ต.ป. พณ.) ครั้งที่ 8/2564
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ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อ
วั น ที ่ 26 สิ ง หาคม 2564 ซึ ่ ง เป็ น การประชุ ม ทางระบบ online ผ่ า น
โปรแกรม Zoom ซึ่งมีนางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ เป็นประธาน โดยเชิญผู้แทน
จากกรมผู้รับผิดชอบโครงการที่ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้คัดเลือก
มาตรวจสอบและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. 2565 เข้าร่วมการประชุม
ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า เพื ่ อ รั บ ทราบข้ อ ค้ น พบและข้ อ เสนอแนะจากการตรวจสอบและ
ประเมินผลโครงการของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ โดยมีข้อค้นพบ
และข้อเสนอแนะที่สำคัญ เช่น การดำเนินโครงการต่างๆ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ต้องมีการปรับวิธีการดำเนินกิจกรรมเป็นการ
ดำเนินกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ เช่น การฝึกอบรมผู้ประกอบการแบบ
e-learning การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและจับคู่ธุรกิจ รวมทั้งการติดตาม
การดำเนินงานในพื้นที่ ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ
ควรมีการพัฒนาวิธีการดำเนินกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องให้
สามารถทดแทนระบบเดิมที่เป็นออฟไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ควร
พิ จ ารณาบู ร ณาการฝึ ก อบรมให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการค้ า ออนไลน์ ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการ และการส่งเสริมการค้า e-commerce ผ่านช่องทางออนไลน์
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส) ในฐานะกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์
ราชการสะดวก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นการ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้รัฐ มนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานการประชุมเพื่อ
พิจารณารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการประเมินจากเอกสารใบสมัคร จำนวน 938
ศูนย์ ซึ่งมีศูนย์ที่ผ่านการตรวจประเมินในพื้นทีจ่ ำนวน 888 ศูนย์ และไม่ผ่าน
การตรวจประเมินในพื้นที่จำนวน 50 ศูนย์ ทั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวง
พาณิชย์ ได้สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 35 ศู น ย์ โดยผ่ า นรอบการประเมิ นจาก
เอกสารใบสมัคร จำนวน 22 ศูนย์ ซึ่งได้ผ่านการตรวจประเมิน ในพื้นที่ใน
ระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) จำนวน 21 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ปัตตานี เพชรบุรี แพร่ มุกดาหาร ระยอง
ลพบุรี ลำปาง เลย สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุราษฎร์
ธานี หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี และอุบลราชธานี และไม่ผ่านการ
ตรวจประเมิน 1 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม หารื อ แนวทางการตอบแบบสอบถาม
การประชุมหารือเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดการประเมิน เรื่อง United Nations E-Government Survey 2022
ส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ผู ้ อ ำนวยการกลุ ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร และผู ้ แ ทนศู น ย์ เ ทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดการประชุม
หารือร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
และหน่วยงานที่รับผิดชอบการกำหนด
ตัวชี้วัดของทุกกรม เพื่อพิจารณาความ
ด้
เหมาะสมและคัดเลือกตัวชี้วัดระดับกระทรวง
ของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก KPI Basket ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด เมื่อวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางระบบ online ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้ขอความ
ร่วมมือกรมฯ จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕
ประกอบด้วยตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ และตัวชี้วัดระดับ
กรม รวมทั้งกำหนดน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัด
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

สารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการตอบแบบ
Survey เรื่อง United Nations E-Government Survey 2022 ขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations : UN) ซึ่งเป็นการประชุมทางระบบ online
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)
เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบแบบ Survey ของหน่วยงานต่างๆ และ
ทบทวนประเด็นของการสำรวจให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ตามที่
UN ได้จัดทำแบบ Survey ให้กับประเทศสมาชิก รวมถึงประเทศไทย เพื่อ
ประเมินสถานะการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิก จำนวน
193 ประเทศ

