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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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การฝึ ก อบรมโครงการ “การพั ฒนาระบบการบริ ห ารจั ดการเพื ่ อ เพิ่ ม การประชุมเพื่อพิจารณากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์”
กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่มของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายวันวัย วราวิทย์) ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการฝึกอบรม และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์” เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีกำหนดการ
ฝึกอบรม ๔ วัน คือ วันที่ ๑๕-๑๖ และ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง
ฉลาดลบเลอสรรค์ (ห้องกระจก) ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) และเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ให้แก่คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้ง ๗ หมวด และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน ๕5 คน
โดยมีนายทวีสิฎ ฐ์ บุญญาภิบาล ผู้ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริห าร
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของการ
ฝึกอบรม คือ เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้การประเมินสถานะ
องค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ของ สป. ในปีนี้ ได้คะแนนสูงขึ้นตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดของ สป. คือ ร้อยละ 10
การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
(GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางธนันดา ทีปวัชระ) ร่วมด้วยผู้แทน
กองบริ หารการพาณิ ชย์ ภ ู ม ิ ภาค ศู นย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื ่อสาร
กองกลาง และกองตรวจราชการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีการประชุมทางไกล
(Video Conference) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ได้เชิญผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการ
ประชุมผ่าน Facebook ซึ่งสาระสำคัญของการประชุมประกอบด้วยการบรรยาย
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินมาตรฐาน GECC และการชี้แจงแนวทางการสมัคร
ขอรับการรับรองมาตรฐานผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนการเปิดคลินิกตอบข้อ
ซักถามและให้คำปรึกษา โดย สปน. มีกำหนดรับสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน
GECC ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565
ผ่านทางระบบ Online ที่เว็บไซต์ www.psc.opm.go.th

กลุ ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร จั ด การประชุ ม เพื ่ อ พิ จ ารณากรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่มของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29
ธันวาคม ๒๕๖4 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวสุนันทา
กังวาลกุลกิจ) เป็นประธานการประชุม และมีผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สถาบัน/
กลุ่มในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมการประชุม เพื่อกำหนดกรอบตัวชี้วัดระดับ กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม
ที่เป็นการถ่ายทอดจากตัวชี้วัดของ สป. และสอดคล้องกับภารกิจหลักและ
แผนปฏิบัติราชการของ สป. เพื่อนำมาใช้ถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัดระดับบุคคล
และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการเสวนาแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู้ เรื ่ อ ง "ไขกุ ญ แจ
ความสำเร็จ... เรื่อง (ไม่) ลับสู่การเป็นองค์การ 4.0”
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
"ไขกุญแจความสำเร็จ... เรื่อง (ไม่) ลับสู่การเป็นองค์การ ๔.๐” จัดโดย สำนักงาน
ก.พ.ร. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ช่องทาง Facebook Live) เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม
๒๕๖๔ โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธาน ซึ่งได้เชิญ
หน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ มา
แลกเปลี่ยนความรู้และเคล็ดลับในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐
จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่
1. กระทรวงยุติธรรม เรื่องการพัฒนาสู่ความเป็นองค์การ 4.0 โดยให้ผู้นำเป็น
Role model ให้กับบุคลากร และสร้าง mindset ว่าทุกคนจะต้องทำให้ดีกว่าเดิม
ทำน้อยได้มาก
2. กรมสุขภาพจิต เรื่องการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลัก Mental
health is everywhere และการพัฒนานวัตกรรม แอปพลิเคชัน Mental health
check in สำหรับประเมินสภาวะทางจิตของประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้
หลากหลายช่องทาง และเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
3. กรมพั ฒนาที ่ ดิ น เรื ่ องการพั ฒนาองค์การ โดยทุ กคนในองค์ การต้องมี
วิสัยทัศน์ ค่านิยมเดียวกัน เพื่อลดช่องว่างระหว่างระดับ และสามารถเดินไป
ข้างหน้าได้พร้อมกัน
4. กรมสรรพากร เรื่องการใช้ Model of innovation เป็นกรอบในการพัฒนา
คนและเทคโนโลยี
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เรื่อง การใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา ปรับ
ความคิด และการหาเครื่องมือมาใช้ในการทำงานให้ดีขึ้น โดยใช้หลัก PMQA 4.0
เป็นวิธีปฏิบัติขององค์การ

