
ข้อเสนอแนะของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดและปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน

สนับสนุนด้ำนกฎหมำย/ระเบียบ กำรพัฒนำบุคลำกร
ทีมกฎหมำยเฉพำะส ำหรับสนับสนนุกำรด ำเนนิกำร
เช่น สนับสนุนการพิจารณาค าสั่งทางปกครองกรณีที่มีการอุทธรณ์
ค าสั่งนายทะเบียน ควรมีคณะกรรมการกลั่นกรอง ในชั้นอุทธรณ์ก่อน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม  หรือการเกิดข้อพิพาทในลักษณะอ่ืนๆ
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : คน. พค. ทป. สป.)

เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำเฉพำะด้ำน
เช่น การให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ ที่ เป็นกฎหมายหรือระเบียบ
วิธีปฏิบัติเฉพาะด้าน เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล  ทรัพย์สินทางปัญญา
การตรวจสอบตามข้อร้องเรียน การลงบันทึกการตรวจสอบจับกุม 
การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ข้อมูลด้านการตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นต้น
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : ทุกกรม)

จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละเรื่อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยควรมีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับกฎหมาย หรือระเบียบที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : ทุกกรม โดยเฉพำะที่มีงำนบริกำร)

กำรปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมยั
เช่น เจ้าหน้าที่ในการเปรียบเทียบปรับ การจ่ายเงินรางวัล การใช้บัตร
เจ้าพนักงาน เป็นต้น 
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : ทุกกรม โดยเฉพำะที่มีงำนบริกำร)

กำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเชิงลึก โดยควร
เน้นที่ กรณีศึกษาที่ เกิดขึ้นจริ ง  และแนวทางในการปฏิบัติ  เช่น 
ก า รด า เ นิ น ก า รต าม  พ รบ . ว่ า ด้ ว ย ร า ค าสิ น ค้ า แล ะบ ริ ก า ร ฯ 
การลงบันทึกจับกุม การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีความยุ่ งยาก 
แนวทางการเขียน TOR การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : ทุกกรม)
กำรบริหำรบุคลำกรที่สอดคล้องกบักำรปฏิบตัิงำน
ควรมีการบริหารบุคลากรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เช่น การโยกย้าย
หรือบรรจุเจ้าหน้าที่ให้เต็มอัตราที่ก าหนด  การโยกย้าย จนท. ปฏิบัติงาน
ด้านงาน คต. ให้สอดคล้องกับการแจ้งลายเซ็นของหน่วยงาน  การจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ระดับ ชก. ที่มีประสบการณ์ในแต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ หรือด าเนินการตามระเบียบที่ก าหนด เป็นต้น
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สป.)
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ข้อเสนอแนะของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดและปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน

กำรบริหำรจัดกำร อื่นๆ
กำรปรับปรุงด้ำน Digital ให้สนับสนุนกำรปฏิบตัิงำน
- การออกใบอนุญาตค้าข้าว
- การขออนุญาตขนย้าย
- การส่งเสริมการออกหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์
- การออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : พค. คน. คต. ทป. สป. )

กำรบูรณำกำรกำรใช้ข้อมูลร่วมกัน
- ควรลดการจัดเก็บข้อมูลที่มีความซ้ าซ้อน 
- ฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
- ข้อมูลด้านการส่งเสริมตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : ทุกกรม)

สนับสนุนงบประมำณและแผนงำนในลักษณะต่อเนื่อง
- งบประมำณในกำรลงพื้นที่ตรวจสอบ และส่งเสริมตำมภำรกิจ 

เช่น การตรวจสต๊อกสินค้าเกษตร เงินล่อซื้อ การส่งเสริมร้าน 
Thai Select การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ  เป็นต้น

- โครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมควรมีลักษณะต่อเนื่อง
- อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน เช่น กล้อง คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี

เจ้าหน้าที่ เคร่ือง EDC เป็นต้น
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : ทุกกรม โดยเฉพำะที่มีงำนบริกำร)

จัดท ำศูนย์รวบรวมข้อมูลแนวทำงปฏิบัติงำน
ควรมีการจัดท าศูนย์รวบรวมข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงาน กรณีที่เคย
เกิดขึ้นจริง เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาหรือแนวทางในการด าเนินงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : พค. ทป. คต. คน.)

กำรก ำหนดหลกัเกณฑ์แนวทำงกำรปฏิบัตงิำน
ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในลักษณะที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และ
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินการตาม
นโยบายได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : ทุกกรม)

มีกำรสื่อสำรที่ดี
ควรมีการสื่อสาร สั่งการ และประชาสัมพันธ์ ที่ชัดเจนและมีทิศทางเดียวกัน 
รวมถึงการสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีศูนย์กลางในการประสานงาน  
รวมถึงส่วนกลางควรมีการช่วยประชาสัมพันธ์ในภาพของกระทรวง
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : ทุกกรม โดยเฉพำะที่มีงำนบริกำร)
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สรุปข้อเสนอแนะของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 

ความต้องการของ สพจ. รายละเอียด 
ด้านกฎหมาย/ระเบียบ  
1. ทีมกฎหมายเฉพาะสำหรับสนับสนุนการ
ดำเนินการ 
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คน. พค. ทป. สป.) 
 

ต้องการให้ส่วนกลางจัดตั้งทีมกฎหมายเฉพาะสำหรับสนับสนุนการดำเนินการของ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เช่น สนับสนุนการพิจารณาคำสั่งทางปกครองกรณีที่มี
การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียน ควรมีคณะกรรมการกลั่นกรอง ในชั้นอุทธรณ์ก่อน
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม  หรือการเกิดข้อพิพาทในลักษณะอื่นๆ 

2.เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน 
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกกรม)  
 
 

ต้องการให้แต่ละหน่วยงานจัดเจ้าหน้าที่สำหรับให้คำปรึกษาเฉพาะด้านตามภารกิจ
ของกรม เช ่น การให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที ่ เป ็นกฎหมายหรือระเบียบ 
วิธีปฏิบัติเฉพาะด้าน เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล  ทรัพย์สินทางปัญญา การ
ตรวจสอบตามข้อร้องเรียน การลงบันทึกการตรวจสอบจับกุม  การใช้สิทธิประโยชน์
ทางการค้า ข้อมูลด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 

3.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกกรม โดยเฉพาะที่มี
งานบริการ) 
 
 

ควรมีการจัดทำคู ่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ในแต่ละเรื ่อง เพื ่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย หรือระเบียบที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดสามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และสามารถถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานใหม่หรือย้ายมาจากกลุ่มงาน
อ่ืน 

4.การปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัย 
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกกรม โดยเฉพาะที่มี
งานบริการ) 
 
 

ควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น 
   ⚫ อำนาจสั่งจ่ายเงินรางวัล กรณีจังหวัดนนทบุรี 
.     (1) ระเบียบ กกร. ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัล พ.ศ. 2547 ลว. 17 มิ.ย. 47 
และที่แก้ไขเพิ ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 17 ระบุไว้ว่าการยื่นขอรับเงิน
สินบนหรือเงินรางวัล กรณีผู้นำจับหรือผู้จับมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดอื่นนอกจาก
เขตกรุงเทพมหานคร 
      (2) ระเบียบ สำนักงาน กกร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ แบบ และวิธีปฏิบัติในการ
จ่ายเงินและการขอรับเงินสินบนเงินรางวัล พ.ศ. 2559 ข้อ 7 (2) ระบุผู้มีอำนาจ
สั่งจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ให้พาณิชย์จังหวัด เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่าย กรณีที่มี
การจับหรือเปรียบเทียบในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี 
    (3) ทำให้ พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินสินบนและเงิน
รางวัล ซึ่งจะต้องมหีนังสือแจ้งกรมการค้าภายในให้ลงนามสั่งจ่ายเงินจึงจะสามารถ
เบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้ (หน่วยรับฝากเงินอยู่ที่ สพจ.) ทำให้การปฏิบัติงานด้าน
การเงินไม่คล่องตัวเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นที่พาณิชย์จังหวัดมีอำนาจสั่ง
จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลได้เลย ทั้งท่ีจังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีการรับเรื่อง
ร้องเรียนมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ 
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ความต้องการของ สพจ. รายละเอียด 
     ⚫ อำนาจเปรียบเทียบปรับ ตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งตาม
ระเบียบ... ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบคดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 
4 (4) กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ ่งดำรงตำแหน่งชำนาญการขึ้นไปมีอำนาจ
เปรียบเทียบคดีความผิดที่มีโทษปรับอย่างเดียว กรณีสำนักงานฯลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนและพบการกระทำความผิดซึ่งหน้า จึงอาจไม่มีความคล่องตัวในการ
เปรียบเทียบปรับฯ เนื่องจากอาจเหลือเพียงเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ  
     ⚫ บัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมี
การปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานในหลายกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวมีความจำเป็นจะต้องใช้บัตรเจ้าพนักงานในการแสดงตนทำให้มี
ความจำเป็นต้องพกบัตรเจ้าพนักงานจำนวนหลายใบในการออกปฏิบัติงาน   
      ⚫ การคิดค่าธรรมเนียมจากบัตรเครดิตร้อยละ 0.90 ทำให้ผู้รับบริการไม่พอใจ 
ด้วยว่าเป็นหน่วยงานราชการทำไมต้องเก็บค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิตด้วย  ซึ่ง
ร้านค้าและเอกชนทั่วไปยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิตแล้ว 

การพัฒนาบุคลากร  
5.การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกกรม) 
 

เพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเชิงลึก โดยควรเน้นที่
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง และแนวทางในการปฏิบัติ เช่น การดำเนินการตาม พรบ.
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ การลงบันทึกจับกุม การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มี
ความยุ่งยาก แนวทางการเขียน TOR การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

6.การบริหารบุคลากรที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สป.) 

ควรมีการบริหารบุคลากรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เช่น การโยกย้ายหรือ
บรรจุเจ้าหน้าที่ให้เต็มอัตราที่กำหนด  การโยกย้าย จนท. ปฏิบัติงานด้านงาน คต. 
ให้สอดคล้องกับการแจ้งลายเซ็นของหน่วยงาน  การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ระดับ ชก. ที่
มีประสบการณ์ในแต่ละกลุ่มเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ หรือดำเนินการ
ตามระเบียบที่กำหนด เป็นต้น 

การบริหารจัดการ  
7.การปรับปรุงด้าน Digital ให้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : พค. คน. คต. ทป. สป. ) 
 

ควรมีการปรับปรุงระบบงานหรือนำเอาเทคโนโลยีด้าน Digital มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ สพจ. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น 
     ⚫ การออกใบอนุญาตค้าข้าว ควรมีการพัฒนาระบบงานให้มีความครอบคลุม
ในส่วนการ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และใบอนุญาต อ. 2 (ข้าว) เป็นต้น 

⚫ การขออนุญาตขนย้าย  ควรมีให้ครอบคลุมทุกตัวสินค้าและควรให้เจ้าหน้าที่ 
ในระดับท้องถิ่นใช้งานด้วย เนื่องจากการจัดส่งข้อมูลจากพ้ืนที่มีความล่าช้า 

⚫ การส่งเสริมการออกหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์   
เนื ่องจากการใช้ลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกส์ในสำเนาหนังสือรับรองและสำเนา
เอกสารยังไม่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป  ส่วนราชการอื่นไม่ยอมรับเอกสารที่ใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือรับรอง/รับรองสำเนา  ซึ่งส่วนกลางควรมีแนว
ทางการส่งเสริมการใช้ให้เป็นที่ยอมรับและทราบกันโดยทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน  
     ⚫ การออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ส่วนงานทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจาก 
สพจ. เป็นหน่วยรับคำขอซึ่งต้องรับชำระค่าธรรมเนียม  โดยยังเป็นการออกใบเสร็จ
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ความต้องการของ สพจ. รายละเอียด 
แบบเขียนด้วยมือ ซึ่งไม่รองรับการชำระค่าธรรมเนียมแบบไม่ใช้เงินสด ทำให้ยังมี
ความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินและนำส่งเงิน 
     ⚫ อ่ืนๆ  เช่น 
        - ระบบการคำนวณค่าธรรมเนียมด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) 
        - ระบบการใช้งานเรื่องสิทธิบัตร หากเจ้าหน้าที่ สพจ. คีย์ข้อมูลผิดพลาด ไม่
สามารถย้อนแก้ไขได้ (ทป.) 
       - ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศค้าข้าว กรณีผู้ประกอบการต่ออายุก่อนสิ้นอายุ
พอคีย์ข้อมูลวันที่ผู้ประกอบการยื่น ไม่สามารถท่ีจะคีย์ได้ เช่น ใบอนุญาตหมดอายุ 
16 ม.ค. 2564 ยื่นต่ออายุวันที่ 27 พ.ย. 2562 คีย์ในระบบ ออกให้ ณ วันที่  
27 พ.ย. 2562 ไม่ได้จะต้องคีย์ ออกให้ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2563 แทน (คน.) 
       - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินและเลขบัตรประจำตัว
ผู้ส่งออกได้ (คต.) 
       - การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของผู้มอบอำนาจ ตรวจสอบได้แต่
เพียงข้อมูลเบื้องต้นไม่สามารถเห็นหน้าได้ (พค.) 

8.การบูรณาการการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกกรม) 
 

ควรมีการบูรณาการการใช้ข้อมูลร่วมกันเพ่ือลดความซ้ำซ้อนในการลงพ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูล และการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ รวมถึงควรมีส่งเสริมการใช้ข้อมูลด้าน
การตลาดร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมตลาด เช่น 

- ควรลดการจัดเก็บข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน (การจัดเก็บข้อมูลด้านราคาและ
สถานการณ์สินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค)  

- ฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 
- ข้อมูลด้านการส่งเสริมตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

9.จัดทำศูนย์รวบรวมข้อมูลแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : พค. ทป. คต. คน.) 
 

ควรมีการจัดทำศูนย์รวบรวมข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงาน กรณีที่เคยเกิดขึ้นจริง 
เพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาหรือแนวทางในปฏิบัติติงานให้กับเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการ
วินิจฉัยในกรณีต่างๆ เพื่อลดปัญหาการใช้ดุลยพินิจ เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

10.สนับสนุนงบประมาณและแผนงานใน
ลักษณะต่อเนื่อง 
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกกรม โดยเฉพาะที่มี
งานบริการ) 
 

ส่วนกลางควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณในการปฏิบัติงาน รวมถึงโครงการ
ส่งเสริมด้านการตลาดในลักษณะที่มีความต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาว 
และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการ เช่น 

- งบประมาณในการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ และส่งเสริมตามภารกิจ  
เช่น การตรวจสต๊อกสินค้าเกษตร เงินล่อซื้อ การส่งเสริมร้าน  
Thai Select การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ  เป็นต้น 

- โครงการด้านการส่งเสริมควรมีลักษณะต่อเนื่อง เช่น Bizclub  
Thai Select  ตลาดต้องชม ร้านหนูณิชย์ เป็นต้น 

- อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น กล้อง คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ีเจ้าหน้าที่ 
เครื่อง EDC เป็นต้น 

อ่ืนๆ  
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11.การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกกรม) 
 
 

ในกรณีที่ส่วนกลางมีการสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดดำเนินการในพื้นที่ในลักษณะ
งานนโยบาย ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในลักษณะที่มีแนวทางการปฏิบัติ
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติสามารถดำเนินการตาม
นโยบายได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ  

12.มีการสื่อสารที่ดี 
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกกรม โดยเฉพาะที่มี
งานบริการ) 
 

ในการประสานงานระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคควรมีการสื่อสาร สั่งการ และ
ประชาสัมพันธ์ ที่ชัดเจนและมีทิศทางเดียวกัน รวมถึงการสั่งการอย่างเป็นทางการ 
และมีศูนย์กลางในการประสานงาน เนื่องจากในบางกรณีมีความจำเป็นต้อง
ประสานต่างหน่วยงานหรือต้องมีการอนุมัติ/อนุญาต เช่น การขอใช้รถราชการ 
การประสานที่พัก การประสานผู้ประกอบการ เป็นต้น  รวมถึงด้านการ
ประชาสัมพันธ์ส่วนกลางควรมีการช่วยประชาสัมพันธ์ในภาพของกระทรวงเพ่ือให้
มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อส่วนกลางซึ่งมีศักยภาพกว่าสื่อในระดับท้องถิ่น 

 

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 
กุมภาพันธ์ 2564 
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