
 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 
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ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต ๑ (เชียงราย) 

กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต 

กรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

วิสัยทัศน์ กรมประมง 

********* 

เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนา 

และบริหารการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อการประมงที่ยั่งยืน 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

บทน้า 

 ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่มีที่ตั ง ณ ส่วนภูมิภาค อยู่ในสังกัด 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต ๑ (เชียงราย) กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดตั งขึ นโดยมีภารกิจ ด้าน ควบคุม ตรวจสอบ และตรวจป้องกันการลักลอบ

น้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน ซ่ึง สัตว์น ้า ซากสัตว์น ้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ให้เป็นไปตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 

พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกรมประมง และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ด่านฯ จึงได้จัดท้ารายงานประจ้าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เผยแพร่ ประวัติหน่วยงาน ที่ตั ง ช่องทางติดต่อ 

อ้านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ พื นที่ปฏิบัติงาน บุคลากร งบประมาณและการเบิกจ่าย แผนและผลการปฏิบัติงาน 

สถิติการน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น ้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี และกิจกรรมต่างๆ ของด่านฯ ใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐) ตลอดจนสาระน่ารู้ต่างๆ  

 ด่านฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ้าปีของ ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับนี จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ทราบผลการด้าเนินงานของด่านฯ พร้อมทั งให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน 

ส่งเสริมการปฏิบัติงาน และแนะน้าแนวทางการพัฒนาด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ น

ต่อไป  

 

 

                                                                                    (นายพิชิต พรหมประศรี) 

                                                                                  นักวชิาการประมงปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ 

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

สารบัญ 

ล้าดับ เรื่อง หน้า 
1 วิสัยทัศน์ กรมประมง ก 
2 บทน้า ข 
3 สารบัญ ค-ง 
4 ข้อมูลเบื องต้น อ้านาจหน้าที่ และโครงสร้างของด่านฯ 1 
      หน้าที่,ขอบเขตการปฏิบัติงาน 1 
      พื นที่ปฏิบัติงาน 4 
5 ข้อมูลบุคลากร  8 
      ท้าเนียบหัวหน้าด่าน,จ้านวนบุคลากร 8 
      โครงสร้างอัตราก้าลัง 9 
      ข้อมูลบุคลากร 10 
6 การพัฒนาบุคลากร 11 
7 งบประมาณ 12 
      งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 12 
      การเบิกจ่ายงบประมาณ 13 
8 งานที่ได้รับมอบหมาย 14 
      แผนและผลการปฏิบัติงาน 14 
      สถิติการน้าเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น ้า 16 
      ภาพกิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ FSW 25 
      ภาพกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 27 
      ภาพกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น ้า 29 
      ภาพกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประมง      

     สู่ตลาดอาเซียน 
35 

      ภาพกิจกรรมแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย 47 
      ภาพกิจกรรมอื่นๆ  53 
9 งานวิจัย 64 
10 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข 64 
11 ภาคผนวก 65 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 สารบัญภาพ  
ภาพที ่ เรื่อง หน้า 

1 สรุปแผนผังการปฏิบัติงานภายใต้อ้านาจของกฎหมายด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี 3 
2 แสดงที่ตั งและอาณาเขตของจังหวัดอุบลราชธานี 4 
3 แสดงระยะทางจากท่ีตั งส้านักงานด่านฯ ถึงจุดผ่านแดนนอกพื นที่ปฏิบัติงานปกติ 7 
4 แสดงจุดผ่านแดนต่างๆ บนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 7 

 

 สารบัญตาราง  
ตารางที ่ เรื่อง หน้า 

1 แสดงรายละเอียดจุดผ่านแดนถาวรต่างๆ 6 
2 แสดงรายละเอียดจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าต่างๆ 6 
3 ปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น ้าส่งออก กลุ่มมีชีวิต 17 
4 ปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น ้าส่งออก กลุ่มแช่เย็น 18 
5 ปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น ้าส่งออก กลุ่มแช่แข็ง 19 
6 ปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น ้าส่งออก กลุ่มลูกพันธุ์สัตว์น ้า 20 

 

 

 สารบัญกราฟ  
กราฟที ่ เรื่อง หน้า 

1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น ้า แบบกลุ่ม 21 
2 แสดงสัดส่วนปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น ้า แบบกลุ่ม 21 
3 แสดงการเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น ้า แบบกลุ่ม 22 
4 แสดงสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น ้า แบบกลุ่ม 22 
5 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าการส่งออกลูกพันธุ์สัตว์น ้า 23 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

ข้อมูลเบื องต้น อ้านาจหน้าที่และโครงสร้าง ของด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี 

ประวัติการจัดตั งด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี 

 ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี  จัดตั งขึ นเม่ือ วันที่  27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ตาม ค้าสั่ง     กรม

ประมง ที่ 1039/2549 เรื่อง การจัดตั งด่านตรวจสัตว์น ้าเป็นการภายใน  โดย อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 32 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

ที่ตั งส้านักงาน : อาคารด่านพรมแดนช่องเม็ก ชั น 2 ต้าบลช่องเม็ก อ้าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร  

1) โทรศัพท์/โทรสาร 045-476-246 E-mail : fti_chongmek@hotmail.com 

2) Website : WWW4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fishquarine-Ubonratchathani 

3) Line : ID Line = fish_chongmek , เบอร์โทรศัพท์ 090-090-3891  

 

สายการบังคับบัญชา 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2660 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  

กรมประมง กรมประมง 
  

กองบริหารจัดการด้านการประมง กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต 
  

ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต ๑ 
(เชียงราย) 

  

ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี 
 

mailto:fti_chongmek@hotmail.com
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

หน้าที่ ขอบเขตและพื นที่ปฏิบัติงาน 

 หน้าที ่
 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ป้องกันปราบปราม ตรวจสอบสัตว์น ้า ซากสัตว์น ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 

และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่น้าเข้า ส่งออก น้าผ่านระหว่างประเทศ และ  การ

น้ามาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ ทั งในด้านการค้า การครอบครอง การเพาะพันธุ์ การด้าเนินกิจการสวนสัตว์

สาธารณะ  

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยขอบเขตด้านกฎหมายและขอบเขตด้านพื นที่ ดังนี  

 1. ขอบเขตการปฏิบัติงานภายใต้อ้านาจของกฎหมาย 

  1.1 พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

                           ม.92 ภายใต้มาตรา 96 ห้ามมิให้ผู้ใดน้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  

                           บทก้าหนดโทษ  :  ม.158 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 92 วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น ้า

หรือเอกสารอ่ืนใดตามมาตรา 92 วรรคสอง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น ้าที่น้าเข้า 

ส่งออก หรือน้าผ่าน  

  1.2 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

                           ม.31 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผู้ใดน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่าน

ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั งที่น้าเข้า ส่งออก

หรือน้าผ่านราชอาณาจักร 

                           บทก้าหนดโทษ : ม.68 ผู้ใดน้าเขา้ ส่งออกหรือน้าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดย

ไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั ง

จ้าทั งปรับ    

  1.3 พระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

                           ม.23 ภายใต้บังคับมาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ใดน้าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่า

ชนิดที่รัฐนมตรีประกาศก้าหนด หรือน้าผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวเว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาตจากอธิบดี   

                           บทก้าหนดโทษ : ม.47 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 มาตรา 19 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 

23 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

  1.4 กฎหมายอื่น ๆ มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบและค้าสั่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 
ภาพที่ 1  สรุปการปฏิบัติงานภายใต้อ้านาจของกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 2. ขอบเขตการปฏิบัติงานด้านพื นที่ ตามค้าสั่งกรมประมง ที่ 49 / 2552 เรื่อง ก้าหนดพื นที่รับผิดชอบของ

ด่านตรวจสัตว์น ้า ลงวันที่ 22 มกราคม 2552 ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี มีหน้าที่ในเขตรับผิดชอบ ดังนี  

 2.1 ปฏิบัติงานตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พื นที่รับผิดชอบ คือ ตามเขตของ 

  2.1.1 ด่านตรวจสัตว์ป่าเขมราฐ และ 

            2.1.2 ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องเม็ก 

 2.2 ปฏิบัติงานตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พื นที่รับผิดชอบ คือ ตามอาณาเขตของ ท่าเข้า และ 

ท่าออก ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี 

 3.1 ปฏิบัติงานตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 ตามเขตอารักขาศุลกากรของ 

  3.1.1 ด่านศุลกากรช่องเม็ก(พิบูลมังสาหาร) 

  3.1.2 ด่านศุลกากรเขมราฐ 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

พื นที่ปฏิบัติงาน    ประกอบด้วยพื นที่จ้านวน  2 ส่วน ดังนี  

 1. พื นที่ปฏิบัติงานปกติ หมายถึง จุดผ่านแดนซึ่งเป็นที่ตั งของส้านักงานด่านฯ    

          2. พื นที่นอกพื นที่ปฏิบัติงานปกติ หมายถึง จุดผ่านแดนที่ไม่ใช่ที่ตั งส้านักงานด่านฯ  

 จังหวัดอุบลราชธานี ตั งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทั งยัง

เป็นต้าบลที่ตั งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก เป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์

ก่อนพื นทีอ่ื่นๆ ของประเทศและพื นที่บางส่วนของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านจ้านวน 2 ประเทศ

คือ สปป.ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา  และเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ของประเทศไทย มีพื นที่ทั งสิ น 

15,774 ตารางกิโลเมตร ทางทิศเหนือติดกับจังหวัดอ้านาจเจริญและบางส่วนของแขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละ

วัน สปป.ลาว ทิศตะวันออกติดกับแขวงจ้าปาสัก สปป.ลาว ทิศใต้ติดกับจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา

และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อ้าเภอ เป็นอ้าเภอท่ีติดกับ

แนวชายแดนทั งหมด 8 อ้าเภอ ประกอบด้วย อ้าเภอเขมราฐ อ้าเภอนาตาล อ้าเภอโพธิ์ไทร อ้าเภอศรีเมืองใหม่ 

อ้าเภอโขงเจียม อ้าเภอสิรินธร อ้าเภอบุณฑริกและอ้าเภอน ้ายืน มีความยาวตามแนวชายแดนทั งสิ น 428 กิโลเมตร 

โดยติดต่อกับแนวชายแดนของ สปป.ลาว เป็นระยะทาง 361 กิโลเมตร(แบ่งเป็นแนวเขตแดนทางน ้ามีแม่น ้าโขงเป็น

เส้นแบ่งเขตประเทศมีความยาว 164 กิโลเมตรในเขตอ้าเภอเขมราฐ อ้าเภอนาตาล อ้าเภอโพธิ์ไทร อ้าเภอศรีเมือง

ใหม่และบางส่วนของอ้าเภอโขงเจียมและแนวเขตแดนทางบกมีความยาว 197 กิโลเมตร อยู่ในพื นที่บางส่วนของ

อ้าเภอโขงเจียมอ้าเภอสิรินธร อ้าเภอบุณฑริกและบางส่วนของอ้าเภอน ้ายืน ) และติดต่อกับแนวชายแดนของ 

ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นแนวเขตแดนทางบกทั งหมดมีระยะทาง 67 กิโลเมตร ในเขตอ้าเภอน ้ายืน (ดัดแปลงจาก : 

https://th.wikipedia.org/,5 ส.ค.2559) 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงที่ตั งและอาณาเขตของจังหวัดอุบลราชธานี 

https://th.wikipedia.org/
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

  จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดผ่านแดน 2 ประเภท จ้านวน 7 จุดผ่านแดน ดังนี  

1.จุดผ่านแดนถาวร จ้านวน 2 จุด  
2.จุดผ่อนปรนเพ่ือการค้า จ้านวน 5 จุด 
 
 ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี  มีส้านักงานตั งอยู่ ณ อาคารด่านพรมแดนช่องเม็ก ชั น 2 โดยตัว
อาคารตั งอยู่บริเวณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ซึ่งจุดผ่านแดนนี เป็นช่องทางเชื่อมต่อระหว่าง  บ้านช่องเม็ก  ต.ช่อง
เม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี กับ บ้านวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจ้าปาสัก สปป.ลาว ดังนั น จึงถือว่า จุดผ่านแดน
ถาวรช่องเม็ก เป็นที่ตั งของส้านักงานด่านฯ และเป็นพื นที่ปฏิบัติงานปกติ ส่วนอีก 6 จุดผ่านแดนถือว่าเป็นพื นที่นอก
พื นทีป่ฏิบัติงานปกต ิเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบ ทางด่านฯ แบ่งสายการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 2 สายคือ สายตะวันตก ประกอบด้วย จุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าช่องตาอูและจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าช่อง
อานม้า และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าบ้านด่านเก่า จุดผ่านแดนถาวรบ้าน
ปากแซง และจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าหลังที่ว่าการอ้าเภอเขมราฐ เป็นต้น พร้อมกันนี ได้แสดงรายละเอียดจุดผ่าน
แดนอ่ืนๆในรูปของตารางและภาพ Flow Chart แสดงระยะทางจากที่ตั งส้านักงานถึงจุดผ่านแดนนอกพื นที่
ปฏิบัติงานปกต ิ
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดจุดผ่านแดนถาวรต่างๆ 
ล้าดับ ภายในประเทศ ภายนอกประเทศ เวลาท้าการ 
1 ช่องเม็ก อ.สิรินธร ด่านสากล    

วังเต่า 
บ้านวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจ้าปา
สัก สปป.ลาว 

08.00 – 20.00 น. 
ทุกวัน 

2 บ้านปากแซง      
อ.นาตาล 

ด่านท้องถิ่น 
ปากตะพาน 

บ้านปากตะพาน เมืองละครเพ็ง 
สปป.ลาว 

ทุกวัน 

 

ตารางที ่2 แสดงรายละเอียดจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าต่างๆ 

ล้าดับ ภายในประเทศ ภายนอกประเทศ เวลาท้าการ 
1 ด่านศุลกากร

เขมราฐ อ.เขมราฐ 
ด่านท้องถิ่น 
บ้านนาปาชุม 

บ้านนาปาชุม เมืองสองคอน 
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

ทุกวัน 

2 บ้านสองคอน     
อ.โพธิ์ไทร 

ด่านประเพณี บ้านหนองแสง บ้านดอนหมาก
เดื่อ เมืองละครเพ็ง สปป.ลาว 

ทุกวัน 

3 บ้านด่านเก่า       
อ.โขงเจียม 

ด่านประเพณี บ้านใหม่สิงสัมพัน แขวงจ้าปาสัก 
สปป.ลาว 

09.00 – 15.00 น. วัน
อังคาร วันพฤหัสบดีและ
วันศุกร์ 

4 ช่องตาอู           
อ.บุณฑริก 

ด่านประเพณี บ้านเหียง เมืองสุขุมา แขวงจ้าปา
สัก 

08.00 – 15.00 น. วัน
จันทร์ วันพุธและวันศุกร์  

5 ช่องอานม้า        
อ.น ้ายืน 

 บ้านสะตียลกวาง อ.จอมกระสาน 
จ.พระวิหาร ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

09.00 – 15.00 น. วัน
อังคารและวันพฤหัสบดี 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 
ภาพที ่3 แสดงระยะทางจากที่ตั งส้านักงานด่านฯ ถึงจุดผ่านแดนนอกพื นที่ปฏิบัติงานปกติ 
  

 
ภาพที ่4 แสดงจุดผ่านแดนต่างๆ บนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

ข้อมูลบุคลากร ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี 

ท้าเนียบ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี 

ล้าดับ ชื่อ – นามสกุล 
จาก ถึง 

เดือน พ.ศ. เดือน พ.ศ. 
1 นายมงคล ขาวเงิน - 2550 - 2554 

2 นายพงษ์ศิริ ประสพสุข - 2554 - 2554 

3 นายบัญญัติ ใฝ่จิต - 2554 - 2557 

4 นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม กรกฎาคม 2557 เมษายน 2559 

5 นายพิชิต พรหมประศรี เมษายน 2559 ปัจจุบัน 
 

 

จ้านวนบุคลากร ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี 
ล้าดับ ต้าแหน่ง จ้านวน(นาย) 

1 ข้าราชการ 3 
      นักวิชาการประมง 2 
      เจ้าพนักงานประมง 1 
2 พนักงานราชการ 1 
      นักวิชาการประมง 1 
3 จ้างเหมาบริการ 1 
      พนักงานขับรถยนต์ 1 

รวม 5 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

โครงสร้างบุคลากร ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 นายพิชิต พรหมประศรี 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าด่านฯ 

 

 

 

 
นางสาวปารณีย์ ก่ิงชา 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 นายช้านาญ พริ วกลาง 

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

 

 

 
นายชยพล ยืนนาน 
นักวิชาการประมง 
(พนักงานราชการ) 

 นายธีรศักดิ์ ทวีผล 
พนักงานขับรถยนต์ 
(จ้างเหมาบริการ) 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

ข้อมูล บุคลากรด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี 
เจ้าหน้าที่ด่านฯ การศึกษา การฝึกอบรม อายุ(ปี) 

 

นายพิชิต พรหมประศรี 
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ 

1) วท.บ.(ชีววิทยาประมง) 
คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. ตรวจการ
ประมง   รุ่นที่ 
13 

42 

 

นางสาวปารณีย์ กิ่งชา 
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ 

1) วท.บ.(เพาะเลี ยงสัตว์น ้า) 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

 38 

 

นายช้านาญ พริ วกลาง 
เจ้าพนักงานประมง
ปฏิบัติงาน 

1) ปวส.การประมง วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 

1. ตรวจการ
ประมง   รุ่นที่ 
12 

38 

 

นายชยพล ยืนนาน 
นักวิชาการประมง 
(พนักงานราชการ) 

1) วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ 
โปรแกรม การเพาะเลี ยงสัตว์
น ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

1. สารวัตร
ประมง 
 รุ่นที่ 2 

38 

 

นายธีรศักดิ์ ทวีผล 
พนักงานขับรถยนต์ 
(จ้างเหมาบริการ) 

1) ปวส.ประมง สาขาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี
อุบลราชธานี 

 33 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

การพัฒนาบุคลากร 

 ตามหนังสือจากกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต เลขที ่กษ 0505.1/902 ลงวันที่ 31 มกราคม 

2560 เรื่อง ขอให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                  

(e-Learning) ซึ่งประสงค์ให้บุคลากรของกองฯ ด้าเนินการพัฒนาบุคลากร โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านระบบ    e-

Learning ของส้านักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) นั น  

 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ด้าเนินการ การศึกษาดังกล่าวแล้วพร้อมจัดท้ารายงาน

ผลการศึกษาแจ้ง กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต เรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียด ดังนี 

(ประกาศนียบัตรแสดงผลการศึกษาได้แสดงไว้ที่ภาคผนวก) 

ล้าดับ บุคลากร หลักสูตร การด้าเนินการ 
1 นายพิชิต พรหมประศรี 1. วิชา การพัฒนาการคิด ด้าเนินการแล้ว 
  2. วิชา การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ ด้าเนินการแล้ว 
2 นางสาวปารณีย์ กิ่งชา 1. วิชาที่ 1 หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ ด้าเนินการแล้ว 
  2. วิชา เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ ด้าเนินการแล้ว 
3 นายช้านาญ พริ วกลาง 1. วิชา อาเซียนกับความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน ด้าเนินการแล้ว 
  2. วิชา การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้าเนินการแล้ว 
4 นายชยพล ยืนนาน 1. วิชา การเจรจาต่อรอง ด้าเนินการแล้ว 
  2. วิชา การวางแผนกลยุทธ์ ด้าเนินการแล้ว 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

งบประมาณ 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2560 

ล้าดับ รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณทั งปี(บาท) รับโอนแล้ว*(บาท) คงค้าง(บาท) 
1 แผนงานพื นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
 1.1 กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 ค่าสาธารณูปโภค 12,500 10,000 2,500 
 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 20,000 20,000 0 
 ค่าสาธารณูปโภค 11,000 11,000 0 
2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
 โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
 2.1 กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 125,000 85,900 39,100 
 ค่าจ้างเหมาบริการ 48,000 48,000 0 
 รวม 173,000 133,900 39,100 
 2.2 กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน 
 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 40,000 40,000 0 
3 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 

 โครงการที่ 1 โครงการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย 
 3.1 กิจกรรม แก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย 
 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 240,000 150,000 90,000 
 รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณทั งปี(บาท) รับโอนแล้ว*(บาท) คงค้าง(บาท) 
 รวมงบประมาณ ตามหมวดเงิน    
 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 473,000 343,900 129,100 
 ค่าสาธารณูปโภค 23,500 21,000 2,500 
 รวมทั งสิ น 496,500 364,900 131,600 

หมายเหตุ : รับโอนแล้ว*(บาท) : ได้รับโอนเงินงบประมาณในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตค.2559 – 31 มีค.2560  
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

การเบิกจ่าย(เป็นการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการโอนเงินงบประมาณในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตค.2559 – 31 มีค.2560) 

ล้าดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณรับโอนแล้ว

(บาท) 
การเบิกจ่าย(บาท) ร้อยละการเบิกจ่าย 

1 แผนงานพื นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
 1.1 กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 ค่าสาธารณูปโภค 10,000 7,531.73 75.32 
 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 20,000 7,335.61 36.68 
 ค่าสาธารณูปโภค 11,000 4,587.09 41.70 
2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
 โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
 2.1 กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 85,900  40,814.00 47.51 
 ค่าจ้างเหมาบริการ 48,000 48,000.00 100 
 รวม 133,900 88,814.00 66.33 
 2.2 กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน 
 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 40,000 16,675.50 41.69 
3 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 

 โครงการที่ 1 โครงการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย 
 3.1 กิจกรรม แก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย 
 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 150,000 97,872.82 65.25 
 

รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณรับโอนแล้ว

(บาท) 
การเบิกจ่าย(บาท) ร้อยละการเบิกจ่าย 

 รวมงบประมาณ ตามหมวด    
 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 343,900 210,697.93 61.27 
 ค่าสาธารณูปโภค 21,000 12,118.82 57.71 
 รวมทั งสิ น 364,900 228,816.75 61.06 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

งานที่ได้รับมอบหมาย   

แผนและผล การปฏิบัติงาน 

กิจกรรม แผน ผล 
ร้อยละ

ผลส้าเร็จ 
แผนงานยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

   

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา้เกษตรสู่มาตรฐาน    
1 กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,822 2,325 82.49 

1.1 ตรวจสอบสัตว์น ้า ซากสัตว์น ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าและปัจจัยท่ี
ใช้ในการผลิตสัตว์น ้า ระหว่างประเทศ(หน่วยนับ = ครั ง) 

462 947 204.98 

- ตรวจสอบการน้าเข้า 1 7 700.00 
- ตรวจสอบการส่งออก 461 940 203.00 

1.2 ตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข้าและส่งออก(หน่วยนับ = ครั ง) 2,227 1,220 54.78 
- การตรวจในพื นที่ปฏิบัติงานปกติ 1,665 823 49.43 
- การตรวจนอกพื นที่ปฏิบัติงานปกต ิ 562 397 70.64 

1.3 สุ่มตัวอย่างสัตว์น ้าน้าเข้าเบื องต้น(หน่วยนับ = ตัวอย่าง) 1 3 300.00 
 สุ่มเพื่อตรวจทางกายภาพ 1 3 300.00 

1.4 การประชาสัมพันธ์(หน่วยนับ = ครั ง) 132 155 117.42 
- การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ์ 64 79 123.44 
- การให้ค้าแนะน้า 68 76 111.76 

2 กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น ้า(หน่วยนับ = 
ครั ง) 

139 101 72.66 

2.3 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคสัตว์น ้าน้าเข้า 131 93 70.99 
2.7 ตรวจสอบการค้าสัตว์น ้าที่ผิดกฎหมายภายในประเทศ 4 4 100 
2.8 ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิต 4  100 

3 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน(หน่วยนับ = ครั ง) 

9 9 100 

- ตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบน้าเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์
น ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 

9 9 100 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

แผนและผล การปฏิบัติงาน(ต่อ) 

กิจกรรม แผน ผล 
ร้อยละ

ผลส้าเร็จ 
แผนงานยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ    
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย    

4 กิจกรรม แก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย(หน่วยนับ = 
ครั ง)  

692 767 110.84 

4.6 ตรวจสอบการน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น ้าที่ได้มาจากการท้าประมง 

692 767 110.84 

- ตรวจสอบการส่งออก 692 767 110.84 
แผนงานพื นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ    

5 กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส์(หน่วยนับ = ฉบับ) 

1,444 932 
 

64.54 

5.1 การออกใบอนุญาตน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าผ่านระบบ FSW 1,440 932 64.72 
- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 0 3  
- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 1,440 929 64.51 
 ร.6 (น้าเข้า) 0 3  
 ร.7 0 3  
 ร.9 1,440 923 64.10 

5.2 การออกใบอนุญาตน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าด้วยระบบเอกสาร 
(Manaul) 

4 31 775.00 

 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 1 4 400.00 
 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 3 27 900.00 
 ร.6 (น้าเข้า) 1 4 400.00 
 ร.7 1 4 400.00 
 ร.9 1 19 1,900.00 
 รวมทุกกิจกรรม 5,106 4,161 81.49 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

สถิติการน้าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น ้า ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560 

(1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

สถิติการน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้า 

 สินค้าสัตว์น ้า ที่น้าเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี ในปีงบปะมาณ 2560 พบเพียง 1 

ชนิด คือ กบนา มีชีวิต และน้าเข้าในเดือน ตุลาคม 2559 จ้านวน 3 ครั ง มีปริมาณรวม 870 กิโลกรัม มูลค่า 

59,600 บาท เฉลี่ย กิโลกรัมละ 68.51 บาท 

สถิติการส่งออกสินค้าสัตว์น ้า 

 สินค้าสัตว์น ้า ที่ส่งออกผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ 2560 สามารถ

จ้าแนกลักษณะของสินค้าสัตว์น ้า ออกได้ 2 ลักษณะ กับ 6 กลุ่มย่อย คือ  

 1. ลักษณะมีชีวิต ประกอบด้วย 

  1.1 กลุ่มมีชีวิต  

  1.2 กลุ่มลูกพันธุ์สัตว์น ้า  

 2. ลักษณะไม่มีชีวิต ประกอบด้วย  

  2.1 กลุ่มทั งตัวแช่เย็น 

  2.2 กลุ่มทั งตัวแช่แข็ง 

  2.3 กลุ่มอ่ืนๆ ประกอบด้วย  

  2.3.1 ทั งตัวหมักเกลือ(ปลาร้า) 

  2.3.2 เนื อปลาบดเย็น  

 โดยแสดงรายละเอียด ปริมาณและมูลค่า ในรูปแบบตารางและวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปแบบของกราฟ 
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 รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

ตารางที่ 3  ปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น ้าส่งออก กลุ่มมีชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า

3,730 223,800 24,405 1,458,140 35,730 2,085,050 17,770 999,400 45,160 2,429,200 39,350 2,077,500 166,145 9,273,090

0 0 11,640 1,150,110 4,955 485,590 9,070 897,000 7,090 695,020 8,850 867,300 41,605 4,095,020

0 0 10 2,000 635 42,200 3,126 181,110 2,390 123,000 770 62,800 6,931 411,110

0 0 0 0 200 10,800 1,181 58,000 585 30,800 60 5100 2,026 104,700

0 0 440 34,800 80 5,600 566 40,230 256 21,236 100 8500 1,442 110,366

0 0 10 2,000 125 7,400 280 16,650 0 0 0 0 415 26,050

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 7600 152 7,600

0 0 0 0 20 1,600 120 8,550 0 0 0 0 140 10,150

3,730 223,800 36,505 2,647,050 41,745 2,638,240 32,113 2,200,940 55,481 3,299,256 49,282 3,028,800 218,856 14,038,086

ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60

ปลาดุกอยุ

ปลาหมอไทย

รวม

                                      สถิตกิารส่งออกสินค้าสัตวน์ ้า ประเภทมชีีวติ (ตลุาคม 2559 - มนีาคม 2560)                                          
หน่วยงาน ดา่นตรวจสัตวน์ ้าจังหวดัอุบลราชธานี  ศูนยบ์ริหารจัดการดา่นตรวจสัตวน์ ้าเขต 1 (เชียงราย)ชนิดสินค้า

ปลานิล

หอยแครง

ปลาช่อน

ปลาดุกบิก๊อยุ

กบนา

ปลาดุกแอฟริกา

ปริมาณรวม มูลค่ารวม
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59

17 
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 รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 
ตารางที่ 4  ปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น ้าส่งออก กลุ่มแช่เย็น 

 
 
 
 

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า

1,500 60,000 12,590 518,510 7,830 302,300 11,290 531,190 11,750 476,390 12,170 491,460 57,130 2,379,850

2,500 88,000 9,241 337,864 4,816 179,344 9,220 349,480 8,190 308,460 7,050 270,950 41,017 1,534,098

2,100 94,000 5,796 228,172 1,610 69,000 2,535 113,320 3,550 154,340 3,770 167,220 19,361 826,052

2,200 87,600 10,645 234,250 1,390 54,600 2,590 104,140 1,880 75,400 1,250 50,000 19,955 605,990

2,200 72,000 4,540 157,200 2,230 81,300 1,100 34,200 3,200 102,400 850 29,500 14,120 476,600

2,150 86,000 4,400 179,840 1,175 47,840 2,350 96,900 2,050 84,830 2,100 84,800 14,225 580,210

200 17,150 5,553 422,353 839 70,080 40 7,200 0 0 0 0 6,632 516,783

0 0 655 176,650 335 101,250 733 209,240 506 147,880 825 227,900 3,054 862,920

0 0 620 171,100 0 0 241 71,780 521 140,670 972 262,440 2,354 645,990

0 0 0 0 60 5,400 250 15,600 0 0 100 7,000 410 28,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 8000 200 8,000

12,850 504,750 54,040 2,425,939 20,285 911,114 30,349 1,533,050 31,647 1,490,370 29,287 1,599,270 178,458 8,464,493

ปลาไน

ชนิดสินค้า

                                      สถิตกิารส่งออกสินค้าสัตวน์ ้า ประเภทแช่เยน็ (ตลุาคม 2559 - มนีาคม 2560)                                          
หน่วยงาน ดา่นตรวจสัตวน์ ้าจังหวดัอุบลราชธานี  ศูนยบ์ริหารจัดการดา่นตรวจสัตวน์ ้าเขต 1 (เชียงราย)

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60
ปริมาณรวม มูลค่ารวม

ปลายี่สกเทศ

ปลาสวาย

ปลาตะเพยีนขาว

ปลานิล

ปลาจีน

กลุ่มหมกึ

ปลากราย

ปลานิลแดง

รวม

กุง้กา้มกราม

กุง้ขาว

18 
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 รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 
 
ตารางที่ 5  ปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น ้าส่งออก กลุ่มแช่แข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า

2,450 75,300 98,130 3,125,400 74,230 2,142,790 62,655 1,829,204 46,608 1,385,440 60,186 1,809,650 344,259 10,367,784

0 0 14,746 939,366 9,790 660,968 13,436 968,491 1,287 905,422 16,107 1,191,930 55,366 4,666,176

300 13,125 12,860 500,165 9,410 343,705 9,050 289,500 2,800 87,550 5,100 172,250 39,520 1,406,295

0 0 30 1,290 0 0 0 0 200 9,500 200 9,000 430 19,790

0 0 0 0 112 29,120 155 42,800 0 0 0 0 267 71,920

2,750 88,425 125,766 4,566,221 93,542 3,176,583 85,296 3,129,995 50,895 2,387,912 81,593 3,182,830 439,842 16,531,965

ชนิดสินค้า

                                      สถิตกิารส่งออกสินค้าสัตวน์ ้า ประเภทแช่แข็ง (ตลุาคม 2559 - มนีาคม 2560)                                          
หน่วยงาน ดา่นตรวจสัตวน์ ้าจังหวดัอุบลราชธานี  ศูนยบ์ริหารจัดการดา่นตรวจสัตวน์ ้าเขต1 (เชียงราย)

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60
ปริมาณรวม มูลค่ารวม

รวม

ปลาหางแข็ง

กลุ่มหมกึ

ปลาสีกนุ

ปลาซาบะ

กุง้ขาว

19 
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 รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 
 
ตารางที่ 6  ปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น ้าส่งออก กลุ่มลูกพันธุ์สัตว์น ้า 

 

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า

300,000 200,000 2,120,000 1,272,000 760,000 500,000 640,000 396,000 341,710 323,300 340,000 260,000 4,501,710 2,951,300

140,000 150,000 1,455,300 1,107,800 535,720 521,300 510,000 295,000 620,000 200,000 830,000 615,000 4,091,020 2,889,100

0 0 51,000 8,500 10,000 5,000 10,000 5,000 10,000 5,000 330,000 135,000 411,000 158,500

0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 100,000 0 0 200,000 100,000

0 0 55,000 10,000 9,000 2,900 5,000 2,500 0 0 90,000 25,000 159,000 40,400

0 0 46,000 27,500 0 0 0 0 0 0 102,000 82,000 168,000 109,500

0 0 10,000 5,000 0 0 10,000 5,000 20,000 10,000 10,000 5,000 50,000 25,000

0 0 25,000 45,000 2,000 1,000 0 0 0 0 0 0 27,000 46,000

0 0 0 0 0 0 10,000 10,000 0 0 0 0 10,000 10,000

0 0 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 100 500

440,000 350,000 3,762,400 2,476,300 1,316,720 1,030,200 1,185,000 713,500 1,191,710 638,300 1,702,000 1,122,000 9,617,830 6,330,300

                                      สถิตกิารส่งออกสินค้าสัตวน์ ้า ประเภทลูกพันธุ์ (ตลุาคม 2559 - มนีาคม 2560)                                          
หน่วยงาน ดา่นตรวจสัตวน์ ้าจังหวดัอุบลราชธานี  ศูนยบ์ริหารจัดการดา่นตรวจสัตวน์ ้าเขต 1 (เชียงราย)

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60
ปริมาณรวม มูลค่ารวม

ปลาดุกแอฟริกา

ปลานิล

ปลาตะเพยีนขาว

ปลาดุกอยุ

ชนิดสินค้า

ปลานวลจันทร์เทศ

รวม

ปลาไน

ปลาหมอไทย

ปลาสวาย

ปลากดเหลือง

ปลาคาร์พ

20 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กราฟที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ การส่งออกสินค้าสัตว์น ้า 

 
กราฟที่ 2  แสดงสัดส่วนปริมาณ การส่งออกสินค้าสัตว์น ้า 

 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60

มีชีวิต

แช่เย็น

แช่แข็ง

อื่นๆ

26%
21%

53%
0%

มีชีวิต แช่เย็น แช่แข็ง อ่ืนๆ
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กราฟที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบมูลค่า การส่งออกสินค้าสัตว์น ้า 

 
กราฟที่ 4  แสดงสัดส่วนมูลค่า การส่งออกสินค้าสัตว์น ้า 

 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

    -      -      -      -      -       -  

มูลค่าสินค้าสง่ออก ตุลาคม-เมษายน 2560
ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี

              

            

36% 22%

42%

0%

มีชีวิต แช่เย็น แช่แข็ง อ่ืนๆ

[ดึงดูดความสนใจของผูอ่้านของคุณดว้ยค าอา้งอิงท่ียอด
เยี่ยมจากเอกสาร หรือใชพ้ื้นท่ีน้ีเพื่อเนน้จุดส าคญั เม่ือ

ตอ้งการวางกล่องขอ้ความท่ีส่วนใดกต็ามของหนา้น้ี กเ็พียง

แค่ลากกล่องขอ้ความนั้นมา] 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กราฟที่ 5  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่า การส่งออกสินค้าสัตว์น ้า 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

สัดส่วนการส่งออกลูกพันธุ์สัตว์น ้า ตุลาคม2559-มีนาคม2560
ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี

มูลค่า(บาท)

จ้านวน(ตัว)
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์(FSW) 
 

ให้ค้าแนะน้า / ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบการน้าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น ้าผ่านระบบ FSW 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

ให้ค้าแนะน้าการยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ FSW 

 
 

ให้บริการออกใบอนุญาตให้น้าเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น ้า 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น ้า 
 

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ระเบียบการน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น ้า ในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องตาอู ต้าบลโพนงาม อ้าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
จุดผ่อนเพื่อการค้าบ้านด่านเก่า ต้าบลโขงเจียม อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 
จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ต้าบลพะลาน อ้าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
บริเวณจุดบริการประชาชนห้วยหลวง สภ.ช่องเม็ก 

(จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ต้าบลช่องเม็ก อ้าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี) 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 
จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องอานม้า ต้าบลโซง อ้าเภอน ้ายืน จังหวัดอุบลราธานี 

 

 
จุดจอดเรือบ้านนาแวง(ด่านประเพณี) ต้าบลพะลาน อ้าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น ้า ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น ้า ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องตาอู 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น ้า ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องอานม้า 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน 
 

ตรวจสอบร้านค้าสัตว์น ้า กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ร้านที่ ๑ นางสาวเพ็ญศรี พรธรรม อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

ตรวจสอบร้านค้าสัตว์น ้า กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ร้านที่ ๒ นายสุรพล บุญช่วย อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

ตรวจสอบร้านค้าสัตว์น ้า กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ร้านที่ ๓ นางสาวพิสมัย สาธุ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

ตรวจสอบร้านค้าสัตว์น ้า กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ร้านที่ ๔ นางสาวอัจจิมา บังศรี อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 
 

 

 



39 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต(อาหารสัตว์น ้า) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ร้านที่ ๑ นายวีระศักดิ์ มั่นยืน อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 



40 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต(อาหารสัตว์น ้า) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ร้านที่ ๒ นายสุขี กอมณี อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 



42 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 
 



43 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต(อาหารสัตว์น ้า) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ร้านที่ ๓ นางสาวสุภาณี สมตน อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 



44 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 
 



45 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต(อาหารสัตว์น ้า) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ร้านที่ ๔ นางสาวรุ่งนภา ค้าริกาบุตร อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย 
 

งานบูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบฯ กับหน่วยงานในสังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต ๑ 
(เชียงราย) 

 
จุดรวมเรือบ้านยักษ์คุ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

 
จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ต้าบลพะลาน อ้าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี มกราคม ๒๕๖๐ 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 
จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ้าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

 
จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องอานม้า ต้าบลโซง อ้าเภอน ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 



49 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 
จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องตาอู ต้าบลโพนงาม อ้าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 

 
จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ต้าบลช่องเม็ก อ้าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 



50 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 
ด่านพรมแดนท่าเรือหนองคาย อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
 

งานบูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบฯ กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องตาอู ต้าบลโพนงาม อ้าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี มกราคม ๒๕๖๐ 



51 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 
จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าบ้านด่านเก่า ต้าบลโขงเจียม อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ 

 
จุดจอดเรือบ้านนาแวง หมู่ ๒ ต้าบลพะลาน อ้าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ธันวาคม ๒๕๕๙ 



52 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 
จุดจอดเรือบ้านนาแวง หมู่ ๑๒ ต้าบลพะลาน อ้าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

 
จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องอานม้า ต้าบลโซง อ้าเภอน ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กิจกรรมอ่ืนฯ 
 

จัดสถานที่เพื่อแสดงความไว้อาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
 

 



54 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าเพื่อบ้าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ ๕๐ วัน 
เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ ริมแม่น ้ามูล บ้านท่ากกแห่ ต้าบลแจระแม อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
โดนหน่วยงานราชการในสังกัดกรมประมงในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 

 
 
 
 



55 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าเพื่อบ้าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ ๕๐ วัน 
เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ ริมแม่น ้ามูล บ้านท่ากกแห่ ต้าบลแจระแม อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
โดนหน่วยงานราชการในสังกัดกรมประมงในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 

 



56 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กิจกรรมท้าบุญตักบาตรเพื่อบ้าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน 
เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ต้าบลช่องเม็ก อ้าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก 

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กิจกรรมท้าบุญตักบาตรเพื่อบ้าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน 
เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ต้าบลช่องเม็ก อ้าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก 

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าเพื่อบ้าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน 
เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ อ่างเก็บน ้าห้วยแดง บ้านสนามชัย ต้าบลโพธิ์ไทร อ้าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าเพื่อบ้าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน 
เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ อ่างเก็บน ้าห้วยแดง บ้านสนามชัย ต้าบลโพธิ์ไทร อ้าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

 
 

 



60 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

ร่วมกับ ส้านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ส้านักวิจัยพืชเกษตรที่ 
๔ (อุบลราชธานี) ตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคช่วง

เทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 

 
 

 
 



61 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

ร่วมกับ ส้านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ส้านักวิจัยพืชเกษตรที่ 
๔ (อุบลราชธานี) ตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคช่วง

เทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
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ท้าความสะอาดและปรับปรุงส้านักงาน 
เมษายน ๒๕๖๐ 
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ท้าความสะอาดและปรับปรุงส้านักงาน 
เมษายน ๒๕๖๐ 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

งานวิจัย : ยังไม่มี 

ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข 

 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข 
ด้าน การปฏิบัติงาน  
1.จุดผ่อนปรนทางการค้าบางจุด มีระยะทางค่อนข้าง
ไกลกับที่ตั งของส้านักงาน การควบคุม การตรวจสอบ
การตรวจป้องกันการลักลอบฯ อาจจะไม่ครอบคลุม 

1.เพ่ิมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ไปประจ้าการที่จุดผ่อนปรน
เหล่านั น เพ่ือด้าเนินการควบคุม การตรวจสอบ และ
การตรวจป้องกัน อย่างต่อเนื่อง 

ด้าน การเงิน  
1.หน่วยเบิกจ่าย จ้ากัดช่วงเวลาในการส่งใบส้าคัญ เป็น
เหตุให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่อเนื่อง 

1.ตั งหน่วยเบิกจ่ายเป็นของตัวเอง เพ่ือความสะดวกใน
การเบิกจ่าย 

ด้าน บุคลากร  
๑. เนื่องจาก กฎหมาย ระเบียบและประกาศ ของทาง
ราชการ ได้ด้าเนินการปรับปรุงหรือประกาศใช้ฉบับ
ใหม่ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ เกิดความสับสนหรือ
ยังไม่เข้าใจในเนื อหาดังกล่าว เป็นเหตุให้การปฏิบัติงาน
ไมด่ีเท่าท่ีควร 

๑. หน่วยงานระดับ ศูนย์ หรือ กอง ควรจัดฝึกอบรม
หรือฝึกทบทวน ระเบียบปฏิบัติงานด่านฯ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ด่านฯ อย่างน้อยปีละครั ง เพ่ือซักซ้อมความ
เข้าใจและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านฯ 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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ภาคผนวก 
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รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 



77 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 



78 
 

 

รายงานประจ้าปี  ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2560 ครั งที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 
 


