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ฉบับที่ 51
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน

พ.ศ. 2565

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
หั ว หน้ า ผู ้ ต รวจราชการกระทรวงพาณิ ช ย์ (นางสาวสุ น ั น ทา กั ง วาลกุ ล กิ จ )
เป็ น ประธานการประชุ ม เพื ่ อ เตรี ยมความพร้ อ มให้ แ ก่ศ ู น ย์ บริ ก ารประชาชนของ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในการรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
(GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน
ศู น ย์ ร าชการสะดวก ของสำนั ก งานปลัด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ผ่ า นระบบ Zoom
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖5 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ผ่านการ
ประเมิ น ฯ รอบคั ด กรองเอกสารใบสมั ค รขอรั บ การรั บ รองมาตรฐาน GECC และ
สำนั ก งานพาณิ ชย์ จ ั งหวั ด อื ่ น ๆ ที ่ ส นใจเข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง รวมจำนวน 21 จั งหวั ด
นอกจากนี้ยังมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนกองบริหารการพาณิชย์
ภูมิภาค ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนกองกลาง และผู้แทน
กองตรวจราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในประเด็ นที่
เกี่ยวข้องแก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้วย
การประชุมคณะทำงานคัดสรร “เพชรพาณิชย์” ครั้งที่ 1/๒๕๖5

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่ ณ จังหวัดชลบุรี

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อ
ติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานในสั งกัด
กระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดย
ได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการบริการประชาชน และการใช้งานระบบ
e-Service ต่างๆ เช่น ระบบการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด
สินค้า และระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เป็น
ต้น รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 และการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) พร้อมทั้งรับฟั ง
ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงกับการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินงานของกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงฯ และให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ
นอกจากนี ้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิ ชย์ ได้ จ ั ดการประชุ ม ครั ้ งที่
6/2565 ผ่านสื่ออิ เล็ กทรอนิ กส์ (ระบบ Zoom) เมื่อวันที ่ 29 มิถุนายน
2565 โดยมี นางมาลี โชคล้ำเลิศ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาความก้าวหน้า
การดำเนินโครงการของกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ประเด็นการ
ตรวจสอบ “การสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของ
โรคโควิ ด -19 (post-COVID recovery)” รอบ 9 เดื อน (ตุ ลาคม 2564 มิถุนายน 2565) และร่างรายงานการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อสนับสนุน
อ.ค.ต.ป. ภายใต้ประเด็น “การสร้างระบบนิเวศเพื่อขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล” ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ดำเนินงานของกรมต่างๆ

คณะทำงานคัดสรร “เพชรพาณิชย์” ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่
6 มิ ถ ุ นายน 2565 ณ ห้ องประชุ มกิ ต ิ ยากรวรลั กษณ์ ชั ้ น 4 สำนั กงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัล
“เพชรพาณิชย์” ประจำปี 2565 โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้รอง
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ด้านบริหาร (นายวันชัย วราวิทย์) รองประธานคณะทำงานฯ
เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้ง 12
หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการ
ค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า องค์การคลังสินค้า สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สป. ผู้อำนวยการกองบริหาร
การพาณิชย์ภูมิภาค สป. เข้าร่วมประชุม ในฐานะคณะทำงานฯ และกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร สป. เป็นเลขานุการคณะทำงานฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือก โดยกำหนดให้รางวัล “เพชรพาณิชย์” ประกอบด้วย 3 สาขา รวม
จำนวน 15 รางวัล ได้แก่
1) สาขาผู้ประกอบการ จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย 5 ด้าน ด้านละ 1 รางวัล
ได้แก่ ด้านสินค้าเกษตร ด้านสินค้าอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจบริการ ด้านผู้ประกอบการ
ที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรม และด้านผู้ประกอบการรุ่นใหม่
2) สาขาผู้ทรงคุณวุ ฒิ จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิทั่วไป 3 รางวัล และด้านครูศิลป์ของแผ่นดิน หรือครูช่างศิลปหัตถกรรม
หรือปราชญ์ชาวบ้าน 1 รางวัล
3) สาขาข้าราชการและพนักงาน จำนวน 6 รางวัล ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนกลาง 3 รางวัล ส่วนภูมิภาค 2 รางวัล และส่วนต่างประเทศ 1 รางวัล
ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทั้ง 12 หน่วยงาน
รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน 3 องค์กร ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และกลุ่ม
จังหวัดในเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 6 ท่าน โดย
ความเห็นชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ที่กำกับดูแล เสนอรายชื่อผู้สมควร
ได้รับรางวัลฯ ให้คณะทำงานฯ พิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” ในการ
ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2565 ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ต่อไป

