หน่วยงาน : สานักงานเลขานุการกรม
ชื่อกระบวนการ : การรับ - ส่ง หนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละของหนังสือภายนอกและภายในที่ดาเนินการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ลาดับที่
1

ผังกระบวนการ
ลงทะเบียนรับ

2

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
10 นาที บันทึกข้อมูลรับหนังสือเข้าระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
สารบรรณ

30 นาที สืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
สารบรรณ

45 นาที กรณีเป็นหนังสือที่ ลนก. สามารถ
พิจารณาสัง่ การได้เลย เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สารบรรณจะเสนอ ลนก. พิจารณา
สั่งการ

เลขานุการกรม

20 นาที ดาเนินการ scan และบันทึกข้อสั่งการ
เพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
สารบรรณ

ตรวจสอบหนังสือ
เบื้องต้น
3
นาเสนอ ลนก.
พิจารณา
4

Scan + บันทึกข้อสั่งการ
และส่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5
นาเสนอผูบ้ ริหารพิจารณาสั่งการ หรือ
จัดทาหนังสือเพิ่มเติมเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณาสัง่ การ

6
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

1 ชั่วโมง หากเป็นเรื่องที่ต้องนาเสนอผูบ้ ริหาร
เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
พิจารณาสัง่ การ หรือเรื่องที่ต้องสรุป
สารบรรณ
เพื่อเสนอผู้บริหารมอบหมายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เชิญร่วมพิธีวางพวง
มาลา หรือเชิญร่วมงานสถาปนาต่าง ๆ
ฝ่ายสารบรรณจะจัดทาบันทึกเพิ่มเติม
โดย ลนก. เป็นผู้ลงนามเสนอผูบ้ ริหาร
พิจารณา
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
-

-2ลาดับที่
7

ผังกระบวนการ
ตรวจสอบข้อสั่งการของผู้บริหาร
โดยแยกประเภท/และความเร่งด่วน
ของหนังสือ

8
Scan + บันทึกข้อสั่งการ
และส่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
9
จัดทาหนังสือเพิ่มเติม
ตามข้อสั่งการ
10

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
35
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณพิจารณาตาม
ข้อสั่งการของผู้บริหาร โดยดาเนินการ
ดังนี้
1. คัดแยกประเภทหนังสือออกเป็น
หนังสือภายใน ภายนอก
2. คัดแยกตามความเร่งด่วนของ
หนังสือ
20
กรณีเป็นหนังสือที่ผบู้ ริหารมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสารบรรณดาเนินการ Scan + บันทึก
ข้อสั่งการ และส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
1 ชั่วโมง กรณีเป็นหนังสือที่ผบู้ ริหารมอบหมาย
สลก. แจ้งเวียน/แจ้งตอบ สลก. ต้อง
จัดทาหนังสือเพิ่มเติม โดย ลนก.
เป็นผู้ลงนาม

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่าย
สารบรรณ

เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
สารบรรณ

เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
สารบรรณ

30

ลนก. พิจารณาลงนาม

เลขานุการกรม

20

ดาเนินการ Scan + บันทึกข้อสัง่ การ
และส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
สารบรรณ

ลนก. พิจารณาลงนาม

11
Scan + บันทึกข้อสั่งการ
และส่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน : สานักงานเลขานุการกรม
ชื่อกระบวนการ : การรับ - ส่ง หนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละของหนังสือภายนอกและภายในที่ดาเนินการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ลาดับที่
1

ผังกระบวนการ
ลงทะเบียนรับ

2

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
10 นาที บันทึกข้อมูลรับหนังสือเข้าระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
สารบรรณ

30 นาที สืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
สารบรรณ

45 นาที กรณีเป็นหนังสือที่ ลนก. สามารถ
พิจารณาสัง่ การได้เลย เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สารบรรณจะเสนอ ลนก. พิจารณา
สั่งการ

เลขานุการกรม

20 นาที ดาเนินการ scan และบันทึกข้อสั่งการ
เพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
สารบรรณ

ตรวจสอบหนังสือ
เบื้องต้น
3
นาเสนอ ลนก.
พิจารณา
4

Scan + บันทึกข้อสั่งการ
และส่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5
นาเสนอผูบ้ ริหารพิจารณาสั่งการ หรือ
จัดทาหนังสือเพิ่มเติมเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณาสัง่ การ

6
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

1 ชั่วโมง หากเป็นเรื่องที่ต้องนาเสนอผูบ้ ริหาร
เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
พิจารณาสัง่ การ หรือเรื่องที่ต้องสรุป
สารบรรณ
เพื่อเสนอผู้บริหารมอบหมายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เชิญร่วมพิธีวางพวง
มาลา หรือเชิญร่วมงานสถาปนาต่าง ๆ
ฝ่ายสารบรรณจะจัดทาบันทึกเพิ่มเติม
โดย ลนก. เป็นผู้ลงนามเสนอผูบ้ ริหาร
พิจารณา
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
-

-2ลาดับที่
7

ผังกระบวนการ
ตรวจสอบข้อสั่งการของผู้บริหาร
โดยแยกประเภท/และความเร่งด่วน
ของหนังสือ

8
Scan + บันทึกข้อสั่งการ
และส่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
9
จัดทาหนังสือเพิ่มเติม
ตามข้อสั่งการ
10

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
35
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณพิจารณาตาม
ข้อสั่งการของผู้บริหาร โดยดาเนินการ
ดังนี้
1. คัดแยกประเภทหนังสือออกเป็น
หนังสือภายใน ภายนอก
2. คัดแยกตามความเร่งด่วนของ
หนังสือ
20
กรณีเป็นหนังสือที่ผบู้ ริหารมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสารบรรณดาเนินการ Scan + บันทึก
ข้อสั่งการ และส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
1 ชั่วโมง กรณีเป็นหนังสือที่ผบู้ ริหารมอบหมาย
สลก. แจ้งเวียน/แจ้งตอบ สลก. ต้อง
จัดทาหนังสือเพิ่มเติม โดย ลนก.
เป็นผู้ลงนาม

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่าย
สารบรรณ

เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
สารบรรณ

เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
สารบรรณ

30

ลนก. พิจารณาลงนาม

เลขานุการกรม

20

ดาเนินการ Scan + บันทึกข้อสัง่ การ
และส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
สารบรรณ

ลนก. พิจารณาลงนาม

11
Scan + บันทึกข้อสั่งการ
และส่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนงาน การดาเนินงานระบบ Call Center ของกรมประมง
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ลาดับที่

1

2

3

4

5

ผังกระบวนงาน
เปิดระบบ Call Center และ
คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล และ
อินเตอร์เน็ต

รับสายโทรเข้าจากผู้รับบริการ
ด้วยโทรศัพท์อัตโนมัติผา่ นเบอร์
0 2562 0600 - 15

สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ในคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล

ทาการบันทึกรายการที่ติดต่อลง
ในคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล

ต่อสายที่ต้องการไปยัง
ปลายทางที่ผู้บริการแจ้งความ
ประสงค์นั้น ๆ

ระยะเวลา

3 นาที

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

- ดาเนินการเปิดอุปกรณ์ของระบบ Call
Center
- เปิดระบบคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลและ
อินเตอร์เน็ต

เจ้าหน้าที่ operator

รับสายโทรเข้าจากผู้รับบริการด้วยโทรศัพท์
อัตโนมัติผ่านเบอร์ 0 2562 0600 - 15

เจ้าหน้าที่ operator

สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์
สืบค้นข้อมูลหรือผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ
สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องในงานนั้น ๆ

เจ้าหน้าที่ operator

ทาการบันทึกข้อมูลการติดต่อลงใน
คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการติดต่อทุกเรื่อง/ครั้ง ที่มีการติดต่อผ่าน
ระบบ Call Center

เจ้าหน้าที่ operator

ดาเนินต่อสายไปยังปลายทางที่ผู้ติดต่อ
ต้องการ

เจ้าหน้าที่ operator
กลุ่มช่วยอานวยการ

6

สรุปผลการดาเนินงานเสนอ
ผู้บริหารทราบทุกเดือน

สรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ
ทุกเดือน

หน่วยงาน : กลุ่มห้องสมุด สานักงานเลขานุการกรม กรมประมง
ชื่อกระบวนการ : งานบริการยืม-คืนหนังสือ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า 80 %
ลาดับ
ที่
1.

ผังกระบวนการ
เจ้าหน้าที่แจ้งให้สมาชิกแสดง
บัตรฯ

2.

เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียด
ลงในฐานข้อมูล Elib

3.
เจ้าหน้าที่ดาเนินการยืม-คืน
หนังสือ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ให้ ส มาชิ ก แสดงบั ต ร
ประจ าตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ พร้ อ ม
หนังสือที่ต้องการยืม-คืน

เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

เ จ้ า ห น้ า ที่ ค้ น ข้ อ มู ล ส ม า ชิ ก จ า ก
ฐานข้อ มู ล และบั น ทึก รายละเอี ยดการ
ยืม-คืนหนังสือ ลงในฐานข้อมูล Elib

เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

เจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การยื ม -คื น หนั ง สื อ
ให้แก่สมาชิกเป็นที่เรียบร้อย

เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
บัตร
ประจาตัว
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ
-

หนังสือ

หน่วยงาน : กลุ่มห้องสมุด สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมประมง
ชื่อกระบวนการ : งำนบริกำรเอกสำรเผยแพร่ด้ำนกำรประมง
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรไม่น้อยกว่ำ 80 %
ลาดับ
ที่
1.

ผังกระบวนการ
ผู้ขอรับริการแจ้งความประสงค์
พร้อมกรอกข้อมูล

ระยะเวลา
ไม่จำกัด

2.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล

1 นำที

3.
9 นำที
เจ้าหน้าที่มอบเอกสารเผยแพร่ฯ

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
-

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับบริกำรแจ้งควำมประสงค์
พร้อมกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มกำรขอเอกสำร
เผยแพร่ฯ
เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ต ร ว จ ส อ บ ค ว ำ ม
ถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ที่ ผู้ ข อรั บ
บริ ก ำรกรอกลงในแบบฟอร์ ม
กำรขอเอกสำรเผยแพร่ฯ

เจ้ำหน้ำที่
ห้องสมุด
เจ้ำหน้ำที่
ห้องสมุด

แบบฟอร์ม
กำรขอ
เอกสำร
เผยแพร่ฯ

เจ้ำหน้ำที่มอบเอกสำรเผยแพร่ฯ
ให้ผู้ขอรับบริกำร

เจ้ำหน้ำที่
ห้องสมุด

เอกสำร
เผยแพร่ด้ำน
กำรประมง

แบบฟอร์มการขอเอกสารเผยแพร่ด้านการประมง
ห้องสมุดกรมประมง
วันที่ ............. เดือน ........... พ.ศ. ..............
ชื่อ ..................................................................... อายุ .................ปี เพศ

ชาย

หญิง

เลขบัตรประจาตัวประชาชน......................................................................................................................
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
วุฒิการศึกษา ....................................................................... อาชีพ ..........................................................
เอกสารทีข่ อ
1.
2.
3.
4.
5.

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

จานวนเล่ม
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

วัตถุประสงค์ ..............................................................................................................................................

หน่วยงาน : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม
ชื่อกระบวนการ : การให้บริการนาชมหอประวัติ กรมประมง
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ระดับความพึงพอใจในการให้บริการนาชมหอประวัติ กรมประมง
ลาดับ
ที่
1.

ผังกระบวนการ
กล่าวต้นรับ/แนะนา
สถานที่

2.

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

5 นาที

หน่วยงานที่ขอเข้าชมเดินทางมาถึงหอ
ประวัติ ผู้นาชมกล่าวต้อนรับ/แนะนา
สถานที่
นาผู้เข้าเยี่ยมชม ชมวิดีทัศน์แนะนากรม
ประมง

5 นาที
ชมวิดีทัศน์

3.
ชมนิทรรศการโซนประวัติฯ
4.
ชมนิทรรศการโซนภารกิจฯ

5.

6.

ชมนิทรรศการโซนผู้มี
คุณูปการ/บุคคลดีเด่น

บุคลากร
ประจาหอ
ประวัติ

15 นาที นาชม นิทรรศการโซนภารกิจหน้าที่ของ
กรมประมง ประกอบด้วย ด้านน้าจืด
ชายฝั่ง ทะเล การแปรรูปสัตว์น้า
ต่างประเทศ
8 นาที นาชม นิทรรศการโซนผู้มีคุณูปการ/
บุคคลดีเด่นที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง
อาทิ รัชกาลที่ 5 6 7 พระบรมราชชนก

บุคลากร
ประจาหอ
ประวัติ

7 นาที

นาชม วิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่
เกี่ยวข้องกับกรมประมง เช่น ปลา
พระราชทาน
นาชม นิทรรศการโซนเฉลิมพระเกียรติ
อาทิ ปลาพระราชทาน ได้แก่ ปลานิล
ปลาหมอเทศ ปลากะโห้ ปลา
นวลจันทร์ทะเล

บุคลากร
ประจาหอ
ประวัติ

มอบของที่ระลึก/กล่าวเชิญชวน
ประชาสัมพันธ์/ตอบแบบสอบถาม

บุคลากร
ประจาหอ
ประวัติ

7 นาที
ชมนิทรรศการโซนเฉลิมพระ
เกียรติ

8.

มอบของที่ระลึก/เชิญชวน
ปชส./ตอบแบบสอบถาม

บุคลากร
ประจาหอ
ประวัติ
บุคลากร
ประจาหอ
ประวัติ

10 นาที นาชม นิทรรศการโซนประวัติความ
เป็นมาของกรมประมง วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ

ชมวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ

7.

ผู้รับผิดชอบ

3 นาที

บุคลากร
ประจาหอ
ประวัติ

บุคลากร
ประจาหอ
ประวัติ

หน่วยงาน : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ชื่อกระบวนการ: บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประมงและบริการสังคมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
กรมประมง
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ลาดับ
ที่
1.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

3.
เผยแพร่ข่ำวสำรทำงสถำนี
วิทยุกระจำยเสียงกรมประมง

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับบริการส่งหนังสือ/ข้อความสาหรับ
เผยแพร่ข่าวสารด้านการประมง และ
ข่าวสารบริการสังคม
(ฝ่ายวิทยุกระจายเสียง/
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง
จังหวัดระยอง ร้อยเอ็ดและเชียงราย)

ส่งหนังสือ/ข้อความ
สาหรับเผยแพร่ข่าวสาร

2.

รายละเอียดงาน

30 นาที

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ผู้ใต้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่
ประจา
สถานีฯ

ออกอากาศ
ทุกต้นชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ดาเนินการออกอำกำศ
เผยแพร่ข่ำวสำรทำงสถำนี
วิทยุกระจำยเสียงกรมประมงจังหวัด
ระยอง ร้อยเอ็ด และเชียงรำย

เจ้าหน้าที่
ประจา
สถานีฯ

หน่วยงาน : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม
ชื่อกระบวนการ : การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประมง
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข้อมูลด้ำนกำรประมง

ลาดับ
ที่
1.

ระยะ
เวลา

ผังกระบวนการ

เริ่มต้น
NO

2.

รับข้อมูลเบื้องต้นจำก
ผู้บริหำรและหน่วยงำนใน
สังกัด

3.
ตรวจสอบความ
ครบถ้วนข้อมูล

ประสาน
ข้อมูล
เพิ่มเติม

30
นาที

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้นกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
ของกรมประมงจำกช่องทำง
1. นโยบำยผูบ้ ริหำร
2. รับแจ้งจำกหน่วยงำนในสังกัด
3. ข่ำวในกระแสควำมสนใจของสังคม
กลุ่มเผยแพร่และประชำสัมพันธ์รับ
หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ทำข่ำว
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ของกรมประมง

ผอ.กผส.

ผอ.กผส.

ตรวจสอบข้อมูลตามหลักการ
ประชาสัมพันธ์ 5W1H

นัก
ประชำสัมพันธ์
ที่ได้รับ
มอบหมำย

ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์

นัก
ประชำสัมพันธ์
ที่ได้รับ
มอบหมำย

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

หนังสือขอ
ควำม
อนุเครำะห์ทำ
ข่ำว
ประชำสัมพันธ์

yes

4.

4 ชม.
จัดทาข่าว
ประชาสัมพันธ์
NO

5.
หน่วยงานต้นเรื่อง
ตรวจสอบ

แก้ไข

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผลิตเสร็จ
เรียบร้อยให้หน่วยงานต้นเรื่อง
ตรวจสอบความถูกต้อง

หน่วยงำน
ในสังกัด
กรมประมง

yes

6.
ผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ส่งข่ำวที่หน่วยงำนต้นเรื่องตรวจสอบ
ผ่ำนแล้ว เสนอผูบ้ ริหำรให้ควำม
เห็นชอบ

ผู้บริหำร
กรมประมง

หนังสือเสนอ
ผู้บริหำร
เห็นชอบ

7.

ลาดับ
ที่
8.

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

เผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

1 ชม. เผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ผำ่ น
ช่องทำงสื่อมวลชนแขนงต่ำงๆ อำทิ
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
ผ่ำนทำงโทรสำร อีเมลล์ ไลน์ เฟสบุ๊ค
ฯลฯ

9.

10.
ติดตามและสรุปผลการ
เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

นัก
ประชำสัมพันธ์
ที่ได้รับ
มอบหมำย

ฐำนข้อมูลช่อง
ทำงกำร
เผยแพร่ข่ำว
ประชำสัมพันธ์

1 ชม. ติดตำมผลกำรนำเสนอข่ำวทีผ่ ลิตผ่ำน
นัก
กำรเผยแพร่ของสื่อมวลชนแขนงต่ำงๆ ประชำสัมพันธ์ที่
อำทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
ได้รับมอบหมำย
เป็นต้น และสรุปผลกำรเผยแพร่

หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์
ชื่อกระบวนการ : การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและความรู้ด้านการประมง
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ระดับความส้าเร็จของการปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ลาดับที่
1.

ผังกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเบิก จานวน
ยอดคงเหลือ และงบประมาณที่ได้รับ
เพื่อจัดทาแผนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

2.
ตรวจสอบและแก้ไข ข้อมูลพร้อม
ภาพประกอบของเอกสารที่จะผลิต
3.
ออกแบบและจัดวางรูปเล่ม
4.
ดาเนินการขออนุมัติจัดพิมพ์

5.

ส่งต้นฉบับให้กับผู้รับจ้าง และ
ดาเนินการตรวจความถูกต้องของ
ต้นฉบับสุดท้ายก่อนจัดพิมพ์

6.
เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจรับสื่อ
สิ่งพิมพ์ที่ผู้รบั จ้างนามาส่ง ให้ครบถ้วน
ตามรายละเอียดที่ว่าจ้าง

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
หัวหน้ากลุ่มฯ และนักวิชาการ
เผยแพร่ ร่วมกันระดมความ
คิดเห็นในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
การเบิก จ้านวนยอดคงเหลือ และ
งบประมาณที่ได้รับ เพื่อจัดท้า
แผนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ตรวจสอบข้อมูลพร้อมภาพ
ประกอบของเอกสารที่จะผลิต
หากมีการแก้ไขให้ด้าเนินการ
จัดส่งให้หน่วยงานวิชาการที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนด้าเนินการในขั้นตอนต่อไป
ร่างรูปแบบการจัดวางข้อมูล
และรูปภาพ ของสื่อสิ่งพิมพ์

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มฯ
นักวิชาการ
เผยแพร่

จัดท้าหนังสือขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์
พร้อมแนบรายละเอียดการพิมพ์
เสนอเลขานุการกรม เป็นผู้อนุมัติ
และมอบหมายให้งานพัสดุ ฝ่าย
สารบรรณเป็นผู้ด้าเนินการ
ส่งต้นฉบับให้กับผู้รับจ้าง น้าไป
จัดท้ารูปเล่มต้นฉบับส้าหรับพิมพ์
และจัดส่งให้นักวิชาการเผยแพร่
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนจัดพิมพ์

หัวหน้ากลุ่มฯ
นักวิชาการ
เผยแพร่

ผู้รับจ้างส่งสื่อสิ่งพิมพ์ภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนดในสัญญา
ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นกรรมการตรวจรับ
ด้าเนินการตรวจรับให้ครบถ้วน
ตามรายละเอียดในสัญญาจ้าง

นักวิชาการ
เผยแพร่

นักวิชาการ
เผยแพร่

นักวิชาการ
เผยแพร่

หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์
ชื่อกระบวนการ : การให้บริการสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและความรู้ด้านการประมง ณ ที่
ท้าการกลุ่มฯ (สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวีดิทัศน์)
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ :
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ณ ที่ท้าการกลุ่มฯ
ลาดับที่
1.

ผังกระบวนการ
คัดเลือกรายชื่อสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่อวีดิทัศน์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
และความรู้ด้านการประมง
จากบัญชีรายชื่อเรื่อง

2.
กรอกแบบฟอร์มคาขอรับบริการให้
ถูกต้องและครบถ้วน

3.
เจ้าหน้าที่ให้บริการจัดสื่อฯ ให้ตาม
รายละเอียดในแบบฟอร์ม
คาขอรับบริการ
4.
ผู้รับบริการกรอกแบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับบริการพิจารณาคัดเลือก
เจ้าหน้าที่
เอกสารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและ ประจ้ากลุ่ม
ความรู้ด้านการประมง จากบัญชี
รายชื่อเรื่อง
เจ้าหน้าทีใ่ ห้ค้าแนะน้าขั้นตอนการ
ให้บริการ และคอยอ้านวยความ
สะดวกให้ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มค้า เจ้าหน้าที่
ขอรับบริการให้ถูกต้องและ
ประจ้ากลุ่ม
ครบถ้วน

เจ้าหน้าทีค่ อยอ้านวยความสะดวก
ให้ผู้รับบริการ
บุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ด้าเนินการจัดสื่อฯ ให้ เจ้าหน้าที่
ไม่เกิน 5 นาที ผู้รับบริการตามรายละเอียดใน
ประจ้ากลุ่ม
แบบฟอร์มค้าขอรับบริการ
หน่วยงานกรม
ประมง ไม่เกิน
20 นาที
ผู้รับบริการกรอกแบบประเมิน
ความพึงพอใจ

หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์
ชื่อกระบวนการ : การให้บริการสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและความรู้ด้านการประมง ทาง
จดหมาย E-mail Website (สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวีดิทัศน์)
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ :
ระดับความส้าเร็จของการให้บริการสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและความรู้ด้านการประมง
ทางจดหมาย E-mail Website
ลาดับที่
1.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ได้รับหนังสือขอรับบริการสื่อฯ
จากผู้ขอรับบริการผ่านทาง
จดหมาย E-mail และ
Website
2.

1 วันท้าการ

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

1 วันท้าการ

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ผู้ใต้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าทีผ่ ู้
ได้รับ
มอบหมาย

1 วันท้าการ

เจ้าหน้าทีผ่ ู้ได้รับมอบหมาย จัดส่ง
ไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ขอรับบริการ

เจ้าหน้าทีผ่ ู้
ได้รับ
มอบหมาย

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
3.

เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดสื่อฯ
ให้ตามหนังสือขอรับบริการ

4.
ดาเนินการจัดส่งตามที่อยู่
ของผู้รับบริการ

รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับบริการคัดเลือกรายการสื่อสิ่งพิมพ์
ตามที่ระบุในจ้านวนรายการที่มี

หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์
ชื่อกระบวนการ : การให้บริการผลิตสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ด้านการประมง
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : จ้านวนครั้งการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อจัดท้าภาพประกอบ
งานวิชาการด้านการประมง ภาพข่าวกิจกรรม รวมไปถึงภารกิจด้านต่างๆของกรมประมง
ลาดับที่
1.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

หน่วยงานจัดส่งหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ช่างภาพ
ถึงสานักงานเลขานุการกรม พร้อม
แนบกาหนดการของงานทีช่ ัดเจน

2.

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตามลาดับขั้น จนถึงหัวหน้างาน
ช่างภาพ เพื่อพิจารณา
ให้ความอนุเคราะห์

3.
พิจารณา
ตาราง
งานช่างภาพ
Yes

รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานผู้ขอรับบริการจัดส่งหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ช่างภาพ ภาพนิ่ง/
ภาพเคลื่อนไหว ถึงส้านักงาน
เลขานุการกรม พร้อมแนบ
ก้าหนดการของงานที่ชัดเจน (ในกรณี
ที่การจัดงานอยู่ใน กทม.และ
ปริมณฑล ควรจัดส่งหนังสือล่วงหน้า
5 วันท้าการ หากการจัดงานอยู่
ต่างจังหวัด ควรจัดส่งหนังสือล่วงหน้า
20 วันท้าการ เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติหน้าที่)
1 วันท้าการ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และสั่งการ ผู้บงั คับบัญชา
(นับจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้รับเรื่อง)

หัวหน้างานช่างภาพ พิจารณาจัด
คิวช่างภาพ โดยพิจารณาตาม
ตารางงานของช่างภาพ ในกรณีที่ไม่
No แจ้งเหตุผล
สามารถให้บริการได้ เนื่องจากคิว
ช่างภาพเต็ม ให้เจ้าหน้าที่จัดท้า
ผู้รับบริการ
หนังสือแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลที่ไม่
1 วันท้าการ สามารถให้ความอนุเคราะห์ได้
(นับจาก
(ระยะเวลา 1 วันท้าการ)
ได้รับเรื่อง)

หัวหน้างาน
ช่างภาพ

4.

5.

มอบหมายงานช่างภาพ
ปฏิบัติงานตามวัน – เวลาที่ระบุ

3 ชั่วโมง
(นับจาก
ได้รับเรื่อง)

ช่างภาพปฏิบัติงานตามวัน-เวลา
สถานที่ ที่ระบุ

5.
คัดเลือก ตกแต่ง ล้าดับภาพ และ
ด้าเนินการเผยแพร่ภาพกิจกรรม
ผ่านทาง จอ LCD
บอร์ดภาพกิจกรรม
Social Media
website

6.
ดาเนินการจัดทา
สาเนาไฟลล์ภาพ
ให้ผู้ขอรับบริการ
ในกรณีที่ผู้ขอรับบริการ
ต้องการสาเนาไฟลล์ภาพ)

ภาพนิ่ง : ไม่
เกิน 3 วัน
ท้าการ นับ
จากวันที่
บันทึก
ภาพเสร็จ
ภาพเคลื่อน
ไหว: ไม่เกิน
10 วันท้า
การนับจาก
วันที่
บันทึกภาพ
เสร็จ
ภาพนิ่ง : ไม่
เกิน 5 วัน
ท้าการ นับ
จากวันที่
บันทึก
ภาพเสร็จ
ภาพเคลื่อน
ไหว : ไม่
เกิน 10 วัน
ท้าการนับ
จากวันที่
บันทึกภาพ
เสร็จ

มอบหมายงานให้ช่างภาพปฏิบัติงาน ช่างภาพที่
ตามวัน-เวลาที่ระบุในหนังสือ
ได้รับ
มอบหมาย
ช่างภาพปฏิบัติงานตามเวลาและ
สถานที่ที่ระบุในหนังสือ

ช่างภาพที่
ได้รับ
มอบหมาย

ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
ช่างภาพที่ได้รับมอบหมายจะ
ด้าเนินการเผยแพร่ภาพข่าว
กิจกรรมผ่านจอ LCD ใต้ตึกจุฬา
ภรณ์ บอร์ดภาพกิจกรรม และ
website กรมประมง

ช่างภาพที่
ได้รับ
มอบหมาย

กรณีที่ผู้รับบริการต้องการไฟล์
ส้าเนาภาพ ช่างภาพผู้ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงาน จะ
ด้าเนินการจัดท้าส้าเนาภาพให้ โดย
ให้ผู้รับบริการมารับได้ ณ ที่ท้าการ
(ระยะเวลา ภาพนิ่ง : ไม่เกิน 5 วัน
ท้าการ นับจากวันที่บันทึกภาพ
เสร็จ ภาพเคลื่อนไหว: ไม่เกิน 10
วันท้าการ นับจากวันที่บันทึกภาพ
เสร็จ)

ช่างภาพที่
ได้รับ
มอบหมาย

หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์
ชื่อกระบวนการ : การให้บริการออกแบบและผลิตสื่อเผยแพร่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนิทรรศการต่างๆ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : จ้านวนชิ้นงานของสื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการประมงที่ได้รับมอบหมาย
อาทิเช่น สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
info graphic ประกาศนียบัตร ป้ายลักษณะต่างๆ ฯลฯ
ลาดับที่
1.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

หน่วยงานจัดส่งหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์
ถึงสานักงานเลขานุการกรม

2.
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตามลาดับขั้น จนถึงหัวหน้างาน
ศิลปกรรม เพื่อพิจารณา
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
3.
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
ดาเนินการประสานงาน
ขอรายละเอียดข้อมูล
และรูปแบบงานเพิ่มเติม
4.

1 วันท้าการ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และสั่งการ ผู้บังคับบัญชา
(นับจาก
ผูใ้ ต้บังคับบัญชา
ได้รับเรื่อง)

1-3 วันท้า
การ (นับ
จากได้รับ
เรื่อง)

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
ดาเนินการประสานงาน ขอ
รายละเอียดข้อมูล และรูปแบบงาน
เพิ่มเติม จากหน่วยงานผู้ขอรับ
บริการ

ระยะเวลา

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
ดาเนินการออกแบบชิ้นงาน และส่ง
ให้ผู้ขอรับบริการตรวจพิจารณาแก้ไข
และแก้ไขชิ้นงานจนถูกต้อง

ดาเนินการผลิตชิ้นงาน หรือ ส่ง
ไฟลล์ให้กับหน่วยงานที่ขอรับ
บริการ

นายช่างศิลป์
/ นักวิชาการ
ช่างศิลป์ หรือ
เจ้าหน้าที่ที่
ได้รับ
มอบหมาย

นายช่างศิลป์
/ นักวิชาการ
ช่างศิลป์ หรือ
เจ้าหน้าที่ที่
ได้รับ
มอบหมาย
ระยะเวลา ดาเนินการผลิตชิ้นงาน หรือ ส่งไฟลล์ นายช่างศิลป์
ขึ้นอยู่กับ
/ นักวิชาการ
ให้กับหน่วยงานที่ขอรับบริการ
ความยาก
ช่างศิลป์ หรือ
ง่ายของงาน
เจ้าหน้าที่ที่
ได้รับ
มอบหมาย

เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับมอบหมาย
ขึ้นอยู่กับ
ดาเนินการออกแบบชิ้นงาน
ความยาก
และส่งให้ผู้ขอรับบริการตรวจพิจารณา ง่ายของงาน
แก้ไข และแก้ไขชิ้นงานจนถูกต้อง

5.

รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานผู้ขอรับบริการจัดส่งหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ให้ออกแบบสื่อ
โดยระบุประเภทของสื่อที่ต้องการใช้
รูปแบบ ข้อมูล และภาพประกอบ มา
ที่ส้านักงานเลขานุการกรม

หน่วยงาน : กลุ่มวิศวกรรมประมง สานักงานเลขานุการกรม
ชื่อกระบวนการ : การสารวจ ออกแบบ และตรวจสอบสิ่งก่อสร้าง
ลาดับที่
1.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รับเรื่องจากหน่วยงาน
มอบหมายผู้รับผิดชอบ

2.

เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าสารวจหา
ข้อมูลในพื้นที่ดาเนินการ เพื่อ
ประกอบการออกแบบ

สารวจหาข้อมูล
เพื่อการออกแบบ
3.
ออกแบบ เขียนแบบ

รวมเวลา
ถึงส่งแบบ
แปลน
60วัน
ทาการ

4.

5.

จัดพิมพ์แบบแปลนและ
เอกสารประกอบ

ส่งให้หน่วยงานที่ร้องขอ

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ,
วิศวกรโยธา

เสนอแบบแปลนและราคากลางค่า ลนก.
ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและลงนาม ห.วป.

ลงนามแบบแปลนและ
ราคากลางสิ่งก่อสร้าง

7

นาข้อมูลมาออกแบบ- เขียนแบบ
ตามหลักวิศวกรรม และ
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน

ผู้รับผิดชอบ
ลนก.
ห.วป.
ห.อส.1
ห.อส.2
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย
เจ้าหน้าที่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์คานวนราคา ผู้รบั ผิดชอบ
กลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

6

รายละเอียดงาน
สานักงานเลขาฯรับเรื่องมอบกลุ่ม
วิศวกรรมประมง กลุ่มฯมอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน

รวมเวลา
ถึงส่งแบบ
แปลน
60วัน
ทาการ

จัดพิมพ์แบบแปลนและเอกสาร
ประกอบ

เจ้าหน้าที่
พิมพ์แบบ

ส่งแบบแปลน ราคากลาง
สิ่งก่อสร้าง และเอกสารประกอบ
ให้หน่วยงานที่ร้องขอ

ลนก.
ห.วป.

8
9

ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็น
คณะกรรมการกาหนดราคา
กลาง

กาหนดราคาค่าก่อสร้าง

สานักงานเลขาฯรับเรื่องมอบกลุ่ม
4 วันทาการ วิศวกรรมประมง กลุ่มฯมอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงาน
5 วันทาการ ก่อสร้างทางราชการ
กรมบัญชีกลาง

ลนก.
ห.วป.

ลนก.
ห.วป.

10

ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และควบคุมงาน

สานักงานเลขาฯรับเรื่องมอบกลุ่ม
วิศวกรรมประมง กลุ่มฯมอบ
4 วันทาการ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน

11

ควบคุมงานและตรวจการจ้าง
งานก่อสร้าง/ปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างตามสัญญา

ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจการจ้ าง

12

หน่วยงานได้สิ่งก่อสร้าง
ตามวัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ตามสัญญา
จ้ าง

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

ตามระเบียบพัสดุ และตามสัญญาจ้ าง

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานได้สิ่งก่อสร้างตาม วัตถุ
ประสงค์

หน่วยงานที่
ร้ องขอ

แบบฟอร์มที่ 3
หน่วยงาน:กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม
ชื่อกระบวนการ : การจัดส่งแบบแปลนสิ่งก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี 2562
ลำดับ
ที่

ผังกระบวนการ

1.

รายละเอียดงาน

ลนก.
พิจารณาสั่งการ

2.

ห.วป.พิจารณา
สั่งการมอบหมายงาน

3.

หัวหน้างานมอบหมาย
งานให้ผู้ปฏิบัติดำเนินการ

สำรวจ,ออกแบบแปลน,
รายการเขียนแบบ
ประมาณราคาเบื้องต้น

6.

ตรวจทาน,ประมาณราคา
ลงนามราคา

ตรวจประมาณราคากลาง

ตรวจทาน,ออกแบบ
โครงสร้างทางวิศวกรรม
ลงนามแบบแปลน

สำนักงานเลขานุการกรมรับเรื่องจากหน่วยงานที่แจ้ง
ความประสงค์ขอตั้งงบประมาณ เพื่อพิจารณาสั่งการ
ให้กลุ่มวิศวกรรมประมงดำเนินการ

ลนก.

หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมประมงพิจารณาสั่งการมอบหมาย
งานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ห.วป.

หัวหน้างานพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ฯรับ
ผิดชอบดำเนินการสำรวจออกแบบ,เขียนแบบและ
ประมาณราคา

ห.วดป.
หอส.1
หอส.2

- สำรวจพื้นที่และหาข้อมูล
- ออกแบบเขียนแบบ,เขียนแบบแปลน,รายการ
- สืบค้นหาราคาวัสดุ - ค่าแรง
- ประมาณราคาเบื้องต้น

ตรวจแบบแปลน

ส่งกลับแก้ไข,เพิ่มเติมแบบแปลน

5.

ส่งกลับแก้ไข,เพิ่มเติมราคากลาง

4.

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้
รับมอบหมาย
ให้ดำเนินการ

- ตรวจทานแบบแปลน,รายการ
- ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม
- ลงนามแบบแปลน

ห.วดป.
หอส.1
หอส.2

- ตรวจทานประมาณราคา
- ลงนามประมาณราคา

ห.วดป.
หอส.1
หอส.2

ลำดับ
ที่

ผังกระบวนการ

7.

8.

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลงนามแบบแปลน/ราคา

หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมประมงและเลขานุการกรมลงนาม
แบบแปลน,ราคากลาง

- ลนก.
- ห.วป.

ส่งแบบแปลนสิ่งก่อสร้างให้หน่วย
งานดำเนินการต่อไป

รวบรวม จัดพิมพ์แบบแปลน ,รายการราคาค่าก่อสร้าง,
งวดงาน,งวดเงิน,เอกสารประกอบส่งหน่วยงานดำเนิน
การต่อไป

- เจ้าหน้าที่
พิมพ์แบบ
- ห.วป.

เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบเก็บรวบรวมแบบแปลน-ราคา เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ :
ลนก.
ห.วป.
ห.วดป.
ห.อส.๑
ห.อส.๒

= เลขานุการกรม
= หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมประมง
= หัวหน้างานวิศวกรรมด้านการประมง
= หัวหน้างานออกแบบและก่สร้าง ๑
= หัวหน้างานออกแบบและก่สร้าง ๒

