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ประเด็นที่ 1 การพัฒนาและปรับตัวเป็นระบบราชการ 4.0  

ในระบบการปฏิบัติงานราชการที่ต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การบริการเชิงรุก  
ที่ทางประมงจังหวัดสระบุรี มอบหมายแก่บุคลากรในหน่วยงาน ให้การบริการประชาชนเป็นส าคัญ ตามภารกิจ 
หน้าที่ของกรม กระทรวง และจังหวัด รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตามภารกิจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ควบคู่กับ
การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดการบริการที่ดีแก่ประชาชน ประมงจังหวัดสระบุรี ได้มอบแนวคิด
ให้กับบุคลากรปฏิบัติงานบริการเชิงรุกแก่ประชาชน “เชื่อมโยงภาครัฐ ให้บริการด้วยหัวใจ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง” 
ซึ่งบุคลากร จะต้อง มีการเรียนรู้ มีการวางแผน มีการพัฒนาตนเอง มีจิตบริการ เพ่ือให้สามารถตอบสนอง  
ต่อการให้บริการประชาชนแบบเชิงรุก ได้อย่างสมบูรณ์ สร้างเอกลักษณ์ ให้กับองค์ กร รวมถึงการน าเทคโนโลยี  
มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหน่วยงานราชการได้ ทันท่วงที ก่อให้เกิด
ความประทับใจ ท าให้เป็นที่จดจ า และได้รับความพึงพอใจจากผู้ขอรับบริการ ดังแนวทางที่ส านักงานประมงจังหวัด
สระบุรีให้การบริการเชิงรุกแก่ประชาชนในพ้ืนที่ (SB Proactive Service) ดังแผนภาพล่างนี้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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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ประเด็นที่ 2 การพัฒนาหน่วยงานน่าอยู่  

1. การจัดสภาพแวดล้อม มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี ให้เอ้ือต่อ 
การมีสุขภาพดขีองผู้ปฏิบัติงาน 

     - จัดกิจกรรม 5 ส ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย 
                 - จัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี เช่น จัดอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการท างาน   
รวมไปถึงสภาพความเข้มของแสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ ให้เหมาะสมกับสภาพการท างาน และมีความปลอดภัย 
      - จัดให้มีจุดพักผ่อน มุมกาแฟ ภายในส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี  เพ่ือเป็นจุดแลกเปลี่ยน พูดคุย  
ให้บุคลากรได้ผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน 

2. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    ในยุค “COVID-19” ที่ส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกเข้าสู่ “ความปกติรูปแบบใหม”่ หรือ New Normal คือ รูปแบบ 

การด าเนินชีวิต อย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติ  
ที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกต ิและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ เพ่ือให้สอดรับกับปัจจุบัน 
ประมงจังหวัดสระบุรี  ได้น าก ลยุทธ์  เรื่อง อิสระ เวลา  ให้ บุคลากรบริหารตนเอง โดยงานในหน้าที่หรือ  
งานที่ได้รับมอบหมายต้องส าเร็จลุล่วง มีประสิทธิภาพ ทันเวลาที่ก าหนด และด้วยความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ 
การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานในยุคสมัยปัจจุบัน ท าให้ บุคลากรสามารถท างานได้ 
โดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลา เป็นการผสานการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตัวที่ "ไร้รอยต่อ " โดยต้องค านึงถึงกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับทางราชการ อาทิ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส านักงาน
ประมงจังหวัดสระบุรี ได้มีการแนวทางการให้ข้า ราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานราชการ และให้การบริการประชาชนได ้โดย
การน าเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ การติดต่อประสานงานผ่านแอพพลิเคชัน LINE, การ
ประชุมทางไกลผ่านระบบ zoom cloud meetings, การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางการผ่านทางแอพพลิเคชัน 
Facebook เว็บไซต์ส านักงาน และสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการรับส่งหนังสือราชการกรมประมง และจังหวัดสระบุรี 
ผ่านระบบ E-Saraban และหน่วยงานภาคเครือข่ายผ่านระบบ E-mail เป็นต้น  

 3. สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับบุคลากรในส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี 
-  จัดให้มีงานเลี้ยงในวันส าคัญต่างๆ เพื่อสร้างความสนุกสนานลดความเครียดจากการท างาน 

ที่ทุ่มเทให้กับงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
-  จัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดการร่วมมือร่วมใจ เกิดความสามัคคี  และเพ่ือเป็นการละลาย

พฤติกรรมช่วยให้ผู้คนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มรู้สึกสบายใจ คุ้นเคยท่ีจะอยู่ร่วมกัน  อาทิ การร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ าในกิจกรรมส าคัญ การตักบาตรในวันส าคัญต่างๆ ของไทย 

- สร้างทัศนคติ สร้าง มิตรภาพ สร้างความรัก  และให้การสนับสนุน บุคลากร รวมถึง การเติมก าลังใจ 
ให้บุคลากรด้วยค าชมที่จริงใจ 
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ประเด็นที่ 3 การให้บริการเป็นเลิศ  

ภายใต้การบริการเชิงรุกท่ีทางประมงจังหวัดสระบุรี มอบหมายแก่บุคลากรในหน่วยงาน ให้การบริการประชาชน
เป็นส าคัญ ตามภารกิจ  หน้าที่ของกรม กระทรวง และจังหวัด ร วมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตาม ภารกิจหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย ตามแนวคิด คือ การ ให้บริการเชิงรุก แก่ประชาชน  “เชื่อมโยงภาครัฐ ให้บริการด้วยหัวใจ   
เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง”  

การบริการเชิงรุก เป็นการวางแผนการในการให้บริการประชาชนล่วงหน้า อย่างละเอียด และรอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ รวม ถึงเป็นการแสดงออกถึงความต้องการ  และปรารถนาที่จะช่วยเหลือประช าชน โดยไม่รีรอ  
ให้ประชาชนร้องขอ โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 
สร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร ท าให้เป็นที่จดจ า และเกิดความประทับใจในการบริการ อีกทั้งบุคลากรเกิดการเรียนรู้  
มีการวางแผนการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่ อการให้บริการประชาชน
แบบเชิงรุก ได้อย่างสมบูรณ์ 

วิธีการบริการเชิงรุก แบบ (SB Proactive Service) บุคลากรของส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี (กลุ่มงาน/
ประมงอ าเภอ /ผู้รับผิดชอบอ าเภอ /ผู้เกี่ยวข้อง ) จะน าแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบายของกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่ได้รับจากส านักงานประมงจั งหวัดสระบุรี มาสรุป  
เพ่ือจัดท าแผน ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมพร้อมในการท างานเชิงรุก  
แบบมีทิศทาง ควบคู่กับการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานกรมประมง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการปฏิบัติงาน การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การบริการ หรือ การแจ้งเตือน
ต่างๆ ด้านการประมง ผ่านการประชุมคณะกรรมการจังหวัด การประชุมประจ าเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ าเดือน,
คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และการประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อให้ที่ประชุม
น าข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การบริการ การแจ้งเตือนต่างๆ ด้านการประมง กระจายสู่ภาคประชาชนในพื้นท่ี
เป้าหมาย พร้อมทั้งน าทักษะ ความรู้ และเทคโนโลยี ที่มีในปัจจุบัน มาผนวกร่วมกัน เพ่ือให้การสนับสนุนบริการที่ดี
แก่ประชาชน อาทิ การใช้แอพพลิเคชัน LINE หรือ Facebook มาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างภาครัฐและประชาชน 
ในการ รับค าขอรับบริการ จากประชาชน , การนัดหมายเกษตรกรเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล  การแจ้งข้อมูล  ข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ การบริการ การแจ้งเตือนต่างๆ ด้านการประมง เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหน่วยงานราชการได้
ในทันที ได้รับ ความพึงพอใจ จากผู้ขอรับบริการ  สร้างเอกลักษณ์ ให้กับองค์กร ท าให้เป็นที่จดจ า   
และเกิดความประทับใจในการขอรับบริการ  
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ประเด็นที่ 4 การเป็นหน่วยงาน Zero Corruption  

ส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกรม กระทรวง และจังหวัด  โดยมีการมอบ
นโยบายดังกล่าวแก่บุคลากรในส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี โดยการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถตรวจสอบ ย้อนกลับได้ถึงการด าเนินงาน เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของ Zero Corruption จึงมีการ
ประกาศ เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของกรมประมง และเรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของก านัล  
จากการปฏิบัติหน้าที่  ผ่านทางสื่อออนไลน์  รวมถึงเปิดให้จุดรับเรื่องร้องเรียน ในรูปแบบออนไลน์ บนเว็นไซต์
ส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี เพ่ือส ร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร ทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง  
ในการประเมิน ITA ของจังหวัดสระบุรี และกรมประมง 

ประเด็นที่ 5 การท างานเป็นทีม  

ด้วยหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายข องส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี พ้ืนฐานโดยหลักของการปฏิบัติงาน  
“เน้นความเป็นทีม ” รวมถึงมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่าย สนับสนุนงานทุกภาคส่วน  
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรที่ตั้งไว้ เกิดประสิทธิภาพ ทันเวลา และเกิดประโยชน์แกป่ระชาชนเป็นส าคัญ  

ดังแนวคิดที่ว่า “ทุกคนคือฟันเฟืองที่ส าคัญขององค์กร” ทุกคนภายในองค์กรเปรียบเสมือนฟันเฟืองแต่ละชิ้น
ของเครื่องจักรใหญ่ที่ต้องท างานประสานกัน ถ้าเฟืองชิ้นใดช ารุดหรือบกพร่อง เครื่องจักรก็ไม่สามารถท างานได้ นั่นคือ 
งานใดๆ จะส าเร็จด้วยดี ต้องอาศัยความสามารถและการประสานงานของทุกคนในทีมงาน มิใช่ส าเร็จได้ด้วย 
คนเพียงคนเดียว ทุกคนต่างมีความส าคัญตามหน้าที่ของแต่ละคน หากเกิดความเข้าใจ  แม้เป็นเฟืองเล็ก 
หรือเฟืองใหญ่ ก็มีความส าคัญเท่ากันหมด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานเป็นทีมของส านักงานประมงจังห วัดสระบุรี
ถูกน าไปประชาสัมพันธ์ เป็นผลงานในรูปแบบสื่อออนไลน์ รายละเอียดดังภาพท้ายนี้  

  
รูปภาพแสดง รูปแบบการรายงานการปฏิบัติงานของส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี ทางสื่อออนไลน์ 


