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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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ฉบับที่ 49
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์
พาณิชย์ (ค.ต.ป. พณ.) ครั้งที่ 1/2565 และครั้งที่ 2/2564
ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ)
เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่ ศูนย์บริการประชาชนของ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (MOCSC)
รวมจำนวน 38 ศู นย์ ที ่ เข้ าร่ วมสมั ครขอรั บการรั บรองมาตรฐาน GECC
ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ
ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการกองบริหาร
การพาณิ ชย์ ภ ู ม ิ ภ าค ผู ้ แ ทนศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร
กองกลาง และกองตรวจราชการ เข้าร่วมการประชุมด้วย

การประชุมหารือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและวางแนวทางใน
การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2565

กระทรวงพาณิชย์ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ ชุด
ใหม่ โดยมี นางมาลี โชคล้ำเลิศ เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ นางวิไลวรรณ
ทัพวงศ์ศรี นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา และนางวราภรณ์ อุ่นปิติพงษา ซึ่งได้
จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เพื่อรับทราบ
กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำมาตรวจสอบและประเมินผล
ภายใต้ประเด็นการตรวจสอบตามภารกิจกระทรวง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที่ตั้งหรือการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ของส่วน
ราชการ” และ “การสนั บ สนุ น การฟื ้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ และสั งคมจาก
ผลกระทบของโรคโควิ ด -19 (post-COVID recovery)” รวมทั ้ งพิ จ ารณา
แผนปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์
นอกจากนี้ยังได้จัดการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2565 โดยเชิญปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีทุก
กรม และผู ้ ต รวจราชการกระทรวงพาณิ ช ย์ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม หารื อ
เพื ่ อ ชี ้ แ จงแนวทางการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/ภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อตรวจสอบฯ รวมทั้งแลกเปลี ่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจของกรม พร้อมทั้งขอความร่วมมือกรม
ต่างๆ ในการให้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อ ให้
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และ
จัดทำรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการต่อไป

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมด้วยผู้แทนกองบริหารการพาณิชย์
ภูมิภาค ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง และกองตรวจราชการ
จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแนวทางในการสมัครขอรับการ
รับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยที่ประชุมได้ผลสรุปแนวทางการพิจารณา
ศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มเป้าหมายที่เห็นควรให้
สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งได้นำเสนอขอความ
เห็นชอบจากปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 38 ศูนย์ ได้แก่
ส่ วนกลาง : จำนวน 1 ศู นย์ คื อ ศู นย์ บริ การประชาชนกระทรวงพาณิชย์
MOCSC ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ส่วนภูมิภาค : จำนวน 37 ศูนย์ คือ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์
จั งหวั ดนนทบุ รี พระนครศรี อยุ ธยา อ่ างทอง กาญจนบุ รี ราชบุ ร ี สุ พรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ตราด นครนายก สระแก้ว นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ ตาก พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ อุทัยธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล และยะลา
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การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ที่กำหนดโดยสำนักงาน
ก.พ.ร. ให้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม จากสำนักงาน ก.พ.ร. คือ คุณนวลจันทร์ แสงมณี นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรชี้แจงหลักเกณฑ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ
สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ผ่านระบบ (Video Conference) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง
พาณิชย์ 2 ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค และผู้แทนจากกองกลาง กองตรวจราชการ และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมด้วย พร้อมทั้งได้เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีการดำเนินงาน
สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว
ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัด สป. ที่ได้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ของสำนักงาน ก.พ.ร. ประเภทรางวัล
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) มีจำนวน 3 ผลงาน ได้แก่
(๑) เซลส์แมนจังหวัด โมเดลการค้า เศรษฐกิจยุคใหม่ ของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
(๒) โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
(3) ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน : จักสานก้านจาก จังหวัดตรัง สร้างภูมิปัญญา พัฒนาวิถีผลิตภัณฑ์จักสาน จาก Local สู่ Global ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณาประเมิน ๒ ขั้นตอน คือ ๑) การประเมินจากใบสมัครและเอกสารประกอบ ๒) การตรวจประเมินในพื้นที่เพื่อยืนยันผล ทั้งนี้ คาดว่า
จะทราบผลการประเมินขั้นตอนแรกในเดือนเมษายน ๒๕๖5

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ 1/2565

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ) กรรมการผู้แทนกระทรวง
พาณิชย์ ในคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ (Video Conference) เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาประเด็นต่างๆ
ประกอบด้วย การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565 และแนวทางการตรวจประเมินของคณะอนุกรรมการ
ตรวจประมิน GECC ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกัน และเพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมถึง
แนวทางการสร้างสิ่งจูงใจในการขอรบการรับรองมาตรฐาน GECC ที่มิใช่เงินรางวัลให้แก่ศูนย์บริการประชาชน เช่น ด้านความสำเร็จของงาน ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า และด้านอื่น ๆ

