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ประเด็นที่ 1 ความเป็นมาและความส าคัญท่ีน าแนวคิดหรือกระบวนการมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

ส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี พร้อมร่วมใจ ให้บริการประชาชน (SB Proactive Service) เป็นการบริการเชิงรุก
ที่ทางประมงจังหวัดสระบุรี มอบนโยบาย บุคลากรในหน่วยงาน โดยให้การบริการประชาชน เป็นส าคัญ  
ภายใต้การด าเนินงานตามนโยบายของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

การบริการเชิงรุก เป็นการวางแผนการในการให้บริการประชาชนล่วงหน้า อย่างละเอียด และรอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความต้องการ  และปรารถนาที่จะช่วยเห ลือประชาชน โดยไม่รีรอ  
ให้ประชาชนร้องขอ โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 
สร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร ท าให้เป็นที่จดจ า และเกิดความประทับใจในการบริการ อีกทั้งบุคลากรเกิดการเรียนรู้  
มีการวางแผนการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่ อการให้บริการประชาชน
แบบเชิงรุก ได้อย่างสมบูรณ์ 

ประเด็นที่ 2 แนวทาง ข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติงาน  

  

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดง แนวทางการสร้างบริการเชิงรุก (SB Proactive Service) 

ส านักงานประมงจังหวัดสระบุร ีจะน าแผนงานที่ได้รับมอบหมาย และหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตามนโยบายของกรม 
กระทรวง และจังหวัด รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมหารือเพ่ือวางแผนการด าเนินงานรอบปงีบประมาณ 
เพ่ือมอบหมายแก่บุคลากร (กลุ่มงาน/ประมงอ าเภอ/ผู้รับผิดชอบอ าเภอ/ผู้เกี่ยวข้อง) โดย เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
มีจิตบริการ ด าเนินงานตามแผนและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดย มีหลัก  
ในการวางแผน คือ การหาค าตอบส าหรับค าถามท่ีว่าจะท าอะไร ท าไมต้องท า จะท าอย่างไร จะท าเมื่อใด จะท าที่ไหน 
จะให้ใครท า จะต้องใช้ทรัพยากรอะไร  ซึ่งการด าเนินงานจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทาง ไว้ล่วงหน้าทุกครั้ง ควบคู่
กับการน าทักษะ ความรู้ และเทคโนโลยี มาผนวกร่วมกันเพ่ือ ให้การสนับสนุนบริการแก่ประชาชนแบบเชิงรุก 
แสดงออกถึง ความต้องการและปรารถนาที่จะช่วยเหลือประชาชน โดยไม่รีรอให้ประชาชนร้องขอ  อาทิ การลงพื้นที่
ให้บริการประชาชนในการปรับปรุงข้อมูล ต่ออายุ และการข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับทางราชการ เป็นต้น  

ส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี 
พร้อมร่วมใจ ให้บริการประชาชน 

SB Proactive Service 

แผนการให้บริการประชาชน 

 
 

  

การเน้นประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง 

 

จิตส านึกในการบริการ 

ทักษะความรวดเร็ว 
และความชัดเจน 
ในการให้บริการ 
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 วิธีการบริการเชิงรุก แบบ (SB Proactive Service) บุคลากรของส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี (กลุ่มงาน/
ประมงอ าเภอ /ผู้รับผิดชอบอ าเภอ /ผู้เกี่ยวข้อง ) จะน าแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบายของกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่ได้รับจากส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี มาสรุป  
เพ่ือ จัดท า แผน ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  เพ่ือเตรียมพร้อมในการ ท างานเชิงรุก  
แบบทิศทาง ควบคู่กับการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการปฏิบัติงาน การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การบริการ หรือการแจ้งเตือนต่างๆ 
ด้านการประมง ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และการประชุม
ภาคีเครือข่าย เพ่ือให้ที่ประชุมน า ข้อมูล  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การบริการ  การแจ้งเตือนต่างๆ ด้านการประมง  
กระจายสู่ภาคประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย พร้อมทั้งน าทักษะ ความรู้ และเทคโนโลยี ที่มีในปัจจุบัน มาผนวกร่วมกัน 
เพ่ือให้การสนับสนุนบริการที่ดีแก่ประชาชน อาทิ การใช้แอพพลิเคชัน LINE หรือ Facebook มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างภาครัฐและประชาชน ในการรับค าขอรับบริการจากประชาชน, การนัดหมายเกษตรกรเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล , 
การแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธก์ารบริการ การแจ้งเตือนต่างๆ ด้านการประมงเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
หน่วยงานราชการได้ในทันที ได้รับ ความพึงพอใจจากผู้ขอรับบริการ  สร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร ท าให้เป็นที่จดจ า   
และเกิดความประทับใจในการขอรับบริการ 

  

แผนภาพแสดง แนวทางการสร้างบริการเชิงรุก (SB Proactive Service) 

 

บุคลากรของส านักงาน
ประมงจังหวัดสระบุร ี

ประชาชน เกษตรกร 
ผู้ขอรับบริการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ)  
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และการประชุมภาคีเครือข่าย 

ติดต่อสื่อสาร LINE หรือ Facebook 

 

สถานที่  ที่ผู้ขอรับบริการแจ้ง 

แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านประมง แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านประมง 

ลงพื้นที่ ให้บริการ 
ลงพื้นที่ ให้ข้อมูล 

แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการประมง 
รับค าร้อง จากผู้ขอรับบริการ 

 

รับแจ้งเหตุ 
ให้ความรู้ สร้างการรับรู้ด้านประมง 

 

นโยบายของกรมประมง นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

รับข้อมูลข่าวสารด้านการประมง 
ขอรับบริการ 

 

แจ้งเหตุ 
รับความรู้ด้านการประมง 
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ตัวอย่างการบริการเชิงรุกแบบ  (SB Proactive Service) 

ประมงอ าเภอและผู้รับผิดชอบอ าเภอ  
ตัวอย่าง การต่ออายุทะเบียนเกษตร/ใบอนุญาต/เอกสารทางราชการ แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 

1.1 ตรวจสอบการหมดอายุของทะเบียนเกษตร /ใบอนุญาต /เอกสารทางราชการ  ในปีปฏิทินที่ปฏิบัติงาน 
1.2 น าข้อมูลที่ได้มาประกอบในการวางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี  
1.3 ประชาสัมพันธ์การหมดอายุของทะเบียนเกษตรกร /ใบอนุญาต /เอกสารทางราชการ  แก่ผู้น าชุมชน  
เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์สู่ภาคประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย 
1.4 แจ้งการหมดอายุของทะเบียนเกษตร/ใบอนุญาต/เอกสารทางราชการ โดยตรงกับเกษตรกร ผ่านโทรศัพท์ 
หรือแอพพลิเคชัน LINE หรือ Facebook ตามช่องทางที่สามารถติดต่อเกษตรกรได้  เพ่ือแจ้งฯ และนัดหมาย
ลงพื้นที่ให้บริการเกษตรกร 
1.5 ลงพื้นที่ให้บริการเกษตรกร และเก็บข้อมูลการเลี้ยง เพ่ือใช้ในการปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  
ตัวอย่าง การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร เพ่ือติดตามผลการด าเนินกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2.1 วางแผนการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ  
2.2 ติดต่อนัดหมายเกษตรกร ผ่านโทรศัพท์ หรือแอพพลิเคชัน LINE หรือ Facebook ตามช่องทางที่

สามารถติดต่อเกษตรกรได้ 
2.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร สอบถามการเลี้ยง ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแจ้งข่าวสร้างด้านการประมง 

พร้อมทั้งสร้ างการรับรู้ด้านการประมงให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ และแนวทาง  
ในการประกอบกิจการที่ดี 

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
ตัวอย่าง การออกหน่วยให้บริการรับขอขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง (ทบ.3) ในพ้ืนที ่
  3.1 ก าหนดแผนการออกหน่วยให้บริการผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง (ทบ.3) 

3.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง (ทบ.3) ทราบแผนการให้บริการ และแนวทาง 
การเตรียมตัวเพ่ือขอรับบริการ 

3.3 ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชก าหนดการประมง 
เพ่ือเป็นผู้ท าการประมงท่ีดี 

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
ตัวอย่าง  การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธก์ารบริการ การแจ้งเตือนต่างๆ ด้านการประมง กระจายสู่
ภาคประชาชน ผ่านสื่อออนไลน์ LINE และ Facebook 
 4.1 รับข้อมูล  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การบริการ การ แจ้งเตือนต่างๆ ด้านการประมง  จาก กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์หน่วยงานภาคีเครือข่าย และสื่อออนไลน์ 
 4.2 ศึกษาข้อมูล เพ่ือจัดท าสรุป ให้เหมาะสมกับประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย 

4.3 น าเข้าข้อมูลในระบบออนไลน์ เพ่ือกระจายสู่ภาคประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย 
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ประเด็นที่ 3 ผลผลิต ผลลัพธ์ส าคัญ และประโยชน์ที่ได้รับ  

ผู้ขอรับบริการ (ประชาชน) : ได้รับบริการเชิงรุกจากหน่วยงานราชการ ผู้ขอรับบริการ (ประชาชน) สามารถเข้าถึง
หน่วยงานราชการได้ในทันที เกิดความประทับใจ และความพอใจในการขอรับบริการ ได้รับข้อมูลข่าวสารการให้บริการ 
หรือการแจ้งเตือนต่างๆ ด้านการประมง แบบทันท่วงท ี

บุคลากรของส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี (กลุ่มงาน /ประมงอ าเภอ /ผู้รับผิดชอบอ าเภอ /ผู้เกี่ยวข้อง )  : 
เกิดการเรียนรู้ มีการวางแผนการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนอง  
ต่อการให้บริการประชาชนแบบเชิงรุก ได้อย่างสมบูรณ์  สร้างทัศนคติที่ดี เป็นเอกลักษณใ์ห้กับองค์กร มีการบูรณาการ
ร่วมกันในหน่วยของภาครัฐ เกิดการท างานที่เป็นทีม 

ประเด็นที่ 4 การเผยแพร่การสร้างสรรค์งานบริการ  

จากการ ให้บริการเชิงรุก “ส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี พร้อมร่วมใจ ให้บริการประชาชน  
(SB Proactive Service)” ประมงจังหวัดสระบุรี มอบ นโยบายให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน  
การให้บริการ การแจ้งเตือนต่างๆ รวมถึงข้อมูล ข่าวสารด้านการประมง ผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ Website  
Facebook LINE เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์รูปแบบการปฏิบัติงานของ บุคลากรของส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี 
(กลุ่มงาน/ประมงอ าเภอ/ผู้รับผิดชอบอ าเภอ/ผู้เกี่ยวข้อง) ที่ให้การบริการเชิงรุก กับประชาชน อย่างเต็มความสามารถ  
ภายใต้การด าเนินงานตามนโยบายของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย  

   
ภาพแสดง ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน การให้บริการ การแจ้งเตือนต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ 


