
รายงานการประชุมกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต 
ครั งที่ 1/2561 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องประชุมกุลาด้า ชั น 7 ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายถาวร ทันใจ   ผู้อ้านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต ประธาน 
2. นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์  หัวหน้ากลุ่มควบคุมการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต 
3. นายเรวัตร คงประดิษฐ์   หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ 
4. นายเกรียงไกร จิรปีติกุล  หัวหน้ากลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น ้า 
5. นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์  ผู้อ้านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า เขต 1 (เชียงราย) 
6. นายประวิทย์ ข้าร้าย   ผู้อ้านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
7. นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา  ผู้อ้านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า เขต 3 (สงขลา) 
8. เรือเอกอภิชาต สมฤทธิ์  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายกิตติพัทธ์ แก้วใส   หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตาก 
10. นายอดุล ภักดีพันดอน  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนครพนม 
11. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดหนองคาย 
12. นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร 
13. นายพิชิต พรหมประศรี  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี 
14. นายสันติชัย แก้วสีนวล  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ 
15. นายภูริธชั วชัรสินธุ์   หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
16. นายปิยะ ยศอนันต์สาธิดา  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าลาดกระบัง 
17. นางยุพดี ทองมี    หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานดอนเมือง 
18. นางสาวอรนุช ดีช่วย   หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดชลบุรี 
19. นายเรวัตร ยอดสุรางค์  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี 
20. นายอดุม ติดไชย    หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด 
21. นายประเสริฐ ปานปารมี  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว 
22. นายจรัญ มีรักษา   หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสมุทรสาคร 
23. นายนิวัติ อนุรักษ์ชนะชัย  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดกาญจนบุรี 
24. ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
25. นายศราวุธ คเชนทองสุวรรณ์  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าปาดังเบซาร์ 
26. นายธีระชัย ทิพย์ดวง   หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา 
27. นายธนดล จันทขวัญ   หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
28. นายธีรวฒัน์ จริตงาม   หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดภูเก็ต 
29. นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสตูล 
30. นายคะเน สุขเกื อ   หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง 
31. นายตะวัน คงสี   หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาส 
32. นางรัตนา ศาสตร์ไขแสง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
33. นายปัถฐพล ประพฤติ  นักวิชาการประมงช้านาญการ 

34. นาย... 
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34. นายจิติวัฒนา เหล็งบ้ารุง  นักวิชาการประมงช้านาญการ 
35. ว่าที่ร้อยตรีกิติกร จริยาคุณาพร  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
36. นายเดชาธร เทพสุทธิ์  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
37. นายวรพงศ์ เฉลิมกุล  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
38. นายนพดล คงกฤตยาพันธ์  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
39. นายธีรยุทธ วิเศษศรี  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
40. นายทรงฤทธิ์ โชติธรรมโม  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
41. นายเศรษฐ์ ไกรทัศน์  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
42. นางสาวจารุวรรณ สงพฒัน์แก้ว  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
43. นายชนินทร์ น้อยสอาด  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
44. นางสรินยา จันทโยธา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
45. นายธนกฤษณ์ จันทแพทย์  นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี  
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต ครั งที่ 8/2560  
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกุลาด้า ชั น 7 ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั งที่ 8/2560 
 

วาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  3.1 ความก้าวหน้าในการจัดซื อจัดจ้างงบลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 
  ฝ่ายเลขานุการ รายงานความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปี ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ได้แก่ ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ (3,276,600 บาท) อยู่ในระหว่างด้าเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 
4 – 6 ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนฯ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติให้ขยายเวลาการก่อสร้างถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
ผู้รับจ้างยินดีด้าเนินการก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ และยินยอมจ่ายค่าปรับวันละ 3,276 บาท 
  ส่วนความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปี ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ได้แก่  
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า เขต 3 (ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าเรือจังหวัดสงขลา) 1 รายการ (14,200,000 บาท) 
อยู่ในระหว่างด้าเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 6 – 9 (6,816,000 บาท) 
  ความก้าวหน้าในการจัดซื อจัดจ้างงบลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2561) งบลงทุน 4 รายการ (31,699,200 บาท) แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ 2 รายการ (6,686,400 บาท) 
ได้แก่  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) พร้อมชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการส้านักงาน จ้านวน 45 ชุด เบิกจ่ายกับผู้ขายเรียบร้อยแล้ว 
1,824,403.50 บาท เหลือเงิน 191,596.50 บาท  

2. โครงการ... 



3 
 

2. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง  
ผ่านอินเตอร์เน็ต จ้านวน 1 ระบบ สัญญาจ้างลงวันที่ 30 มกราคม 2561 จ้านวนเงิน 4,670,400 บาท เหลือเงิน 
0 บาท ครบก้าหนดสัญญาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (300 วัน) โดยแบ่งงวดงานงวดเงินเป็น 4 งวด  

ในส่วนของสิ่งก่อสร้างแบ่งเป็น 2 รายการ (25,012,800 บาท) ได้แก่  
1. ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี (10,393,500 บาท) สัญญาจ้างลงวันที่ 22 มกราคม 

2561 9,874,000 บาท เหลือเงิน 519,500 บาท ครบก้าหนดสัญญาวันที่ 17 มกราคม 2562 (360 วัน)  
แบ่งงวดงานงวดเงินเป็น 8 งวด  

2. ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาส (14,619,300 บาท) สัญญาจ้างลงวันที่ 22 มกราคม 2561 
14,619,000 บาท เหลือเงิน 300 บาท ครบก้าหนดสัญญาวันที่ 17 มกราคม 2562 (360 วัน) แบ่งงวดงานงวด
เงินเป็น 9 งวด 
  ผู้อ้านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต  มอบหมายให้ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ  
และหัวหน้าด่านฯ ที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างดังกล่าว ด้าเนินการบริหารสัญญาให้เสร็จทันเวลาที่ก้าหนด  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
  3.2 เตรียมความพร้อมในการจัดซื อจัดจ้างงบลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ฝ่ายเลขานุการ รายงานรายการงบลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กองฯได้รับจัดสรร
จากส้านักงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 ประกอบด้วยครุภัณฑ์จ้านวน 2 รายการ ได้แก่  

1. เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจ้าที่ ขนาด 40 วัตต์ ของด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส้าหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและ 
ชุดโปรแกรมจัดการส้านักงาน ของกองฯ 

ส่วนสิ่งก่อสร้างจ้านวน 8 รายการ ได้แก่  
1. บ้านพักข้าราชการระดับ 7 -8 ของด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา  
2. บ้านพักข้าราชการระดับ 8 ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 1 (เชียงราย)  
3. ถมดินปรับพื นที่ ของด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา  
4. รั วคอนกรีตบล็อก พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อน ของด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา  
5. ปรับปรุงถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ของด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา  
6. ปรับปรุงรั วเป็นรั วคอนกรีตบล็อกโครงตาข่ายถัก ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 1 

(เชียงราย)  
7. ปรับปรุงรั วลวดหนามเป็นรั วอิฐบล็อก ตอนบนลวดตาข่าย พร้อมประตูรั วด้านหลัง ของด่านตรวจ

สัตว์น ้าจังหวัดหนองคาย  
8. ปรับปรุงอาคารส้านักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและห้องประชุม ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ

สัตว์น ้าเขต 1 (เชียงราย)  
  พร้อมทั งน้าเสนอขั นตอนการเขียนค้าขอตั งงบประมาณ (งบลงทุน) โดยการตั งงบประมาณเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่ขอตั งต้องมีราคาต้องอ้างอิงตามหนังสือส้านักงบประมาณโดยสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.bb.go.th 
หากครุภัณฑ์นั นไม่ได้อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ให้ใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื อย้อนหลัง 
 ไม่เกิน... 

http://www.bb.go.th/
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ไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ และครุภัณฑ์ที่ขอตั งต้องมีใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 บริษัท และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (spec) ส่วนการตั งงบประมาณเกี่ยวกับที่ดินก่อสร้าง หน่วยงานที่ขอตั งงบประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้างใหม่
หรือปรับปรุงเพ่ิมเติม ต้องมีแบบแปลน และปร. 4 – 6 ที่มีการลงนามเรียบร้อยแล้ว และกรณีที่ไม่ได้ใช้พื นที่ก่อสร้าง
ของหน่วยงานต้องมีหนังสือขออนุญาต และหนังสืออนุมัติการก่อสร้าง โดยให้ระบุเหตุผลความจ้าเป็น วัตถุประสงค์
และประโยชน์การใช้งานของรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.3 เตรียมความพร้อมค้าขอตั งงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  ฝ่ายเลขานุการ น้าเสนอปฏิทินการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของกองควบคุมการค้าสัตว์น ้า
และปัจจัยการผลิต โดยรายละเอียดมีดังนี  
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2461 กคส.จัดประชุมชี แจงแนวทางการจัดท้าแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการจัดท้าค้าขอตั งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
  วันที่ 6 สิงหาคม 2561 หน่วยงานจัดส่งแผนประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นรายเดือน แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นรายเดือน 
  วันที่ 15 สิงหาคม 2561 หน่วยงานจัดส่งงบประมาณรายจ่ายขั นต่้าที่จ้าเป็น ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
  วันที่ 20 สิงหาคม 2561 หน่วยงานจัดส่งค้าขอตั งงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วย  
  - รายละเอียดการขอตั งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 (แบบ ชงป.63-1)  
  - ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนาทั งในประเทศและต่างประเทศ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  - แบบสรุปค้าขอตั งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) 
(แบบ ชงป.63-2) 
  - แบบสรุปค้าขอตั งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) 
(แบบ ชงป.63-3) 
  - แบบจัดท้าแผน/รายงานผลการจัดซื อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณ 
ในงบลงทุน 
  - รายละเอียดอัตราก้าลังจ้างเหมาบริการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  **กรณีงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ให้แนบใบเสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมคู่เทียบ 
จ้านวน 3 บริษัท 
  **กรณีงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ให้แนบรายละเอียดแปลนและราคากลาง (ปร .4 – 6) ฉบับ 
ที่มีลายเซ็นสมบูรณ ์
  วันที่ 30 สิงหาคม 2561 หน่วยงานจัดส่งแผนประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 
  - แผนการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานเป็นรายเดือน 
  เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 กคส. ประสานหน่วยงานจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมส้าหรับการจัดท้า
รายละเอียดชี แจงตามท่ีกรมประมงก้าหนดในเบื องต้น   

เดือนพฤศจิกายน... 
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  เดือนพฤศจิกายน 2561 กรมประมงพิจารณารายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 เบื องต้น 
  เดือนมกราคม 2562 กคส. รับทราบวงเงินค้าของบประมาณของ กคส. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยกองแผนงานจะจัดส่งรายการงบลงทุนให้กคส .ตรวจสอบความถูกต้อง (ขั นค้าขอ) กคส. จัดท้า 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ชั นค้าขอ) 
  เดือนพฤษภาคม 2562 กองแผนงานประสานกคส. เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดท้าเอกสาร
ประกอบการชี แจงงบประมาณฯ ในวาระท่ี 1 
  เดือนมิถุนายน 2562 กองแผนงานประสานกคส. เข้าร่วมชี แจงงบประมาณในชั นกรรมาธิการฯ 
และอนุกรรมาธิการฯ 
  เดือนกรกฎาคม 2562 กรมประมงรับทราบวงเงินงบประมาณของกรมประมงประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ชั น พ.ร.บ.) 
  เดือนสิงหาคม 2562 กองแผนงานเสนอกรมประมงพิจารณาเห็นชอบการจัดสรรเงินงบประมาณ 
(เบื องต้น) ให้ กคส, รับทราบ กคส. จัดท้าแผนการจัดซื อจัดจ้างงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของหน่วยงาน กคส. จัดท้าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ขั นพ.ร.บ.) พร้อมทั งจัดสรรงบประมาณ
รายจังหวัด และจัดท้าแผนจัดซื อจัดจ้างงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งกองแผนงาน 
เพ่ือรวบรวมและสรุปส่งส้านักงบประมาณ 
  เดือนกันยายน 2562 กคส. (ที่ เป็นเจ้าภาพ) แผนบูรณาการพัฒนาพื นที่ เศรษฐกิจพิเศษ  
และแผนงานการบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดท้างบประมาณ  
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.4 ความผิดพลาดของการออกใบอนุญาตผ่านระบบ FSW 
  ฝ่ายเลขานุการ น้าเสนอ Check List ในการ Pre – audit การออกใบอนุญาตผ่านระบบ FSW   
โดยมีด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดหนองคาย และด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานีที่ข้อมูลมี เลขที่ค้าขอไม่ตรงกับ 
ในใบอนุญาต และมีความผิดพลาดอ่ืน ๆ ที่พบ เช่น ชื่อเรือในใบขนสินค้ากับชื่อเรือในใบอนุญาตไม่ตรงกัน บางศูนย์/
ด่านฯไม่มีการแนบ Invoice และประเทศไทยที่ส่งออกเป็นประเทศไทย เป็นต้น 
  ผู้อ้านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กล่าวถึงการ Audit เพ่ือเป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพการท้างาน และเป็นตัวชี วัดของศูนย์/ด่านฯ ซึ่งความผิดพลาดของสถิติในระบบ FSW จะส่งผลให้การน้า
ตัวเลขทางสถิติไปใช้ในงานวิจัย ท้าให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูล และเน้นย ้าให้ผู้อ้านวยการศูนยฯ์และหัวหน้าด่านฯ 
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องทุกครั งก่อนลงนามในใบอนุญาต  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  3.5 งานวิจัยประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

  ฝ่ายเลขานุการ น้าเสนอสถานะเอกสารวิชาการของกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต 
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแบ่งเป็นระดับช้านาญการ จ้านวน 10 เรื่อง ผ่านการพิจารณาและเผยแพร่
แล้วจ้านวน ๕ เรื่อง และไม่ผ่านการพิจารณา จ้านวน 5 เรื่อง โดยอยู่ในระหว่างส่งให้กรรมการพิจารณา 1 เรื่อง และ 

อยู่ระหว่าง... 
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อยู่ระหว่างด้าเนินการแก้ไขตามมติกรรมการ 4 เรื่อง และระดับปฏิบัติการ จ้านวน 3 เรื่อง ผ่านการพิจารณา 
และระหว่างด้าเนินการแก้ไขตามมติกรรมการ จ้านวน 1 เรื่อง และไม่ผ่านการพิจารณา จ้านวน 2 เรื่อง โดยอยู่
ระหว่างส่งให้กรรมการพิจารณา 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างแก้ไขตามมติกรรมการ 1 เรื่อง  

สถานะโครงการวิจัย (ว1-ด) ของกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต ข้อมูล ณ วันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2561 โดยแบ่งเป็นระดับช้านาญการ จ้านวน 8 เรื่อง ผ่านการพิจารณาแล้ว จ้านวน 6 เรื่อง และไม่ผ่าน
การพิจารณาและอยู่ระหว่างแก้ไขตามมติกรรมการ จ้านวน 2 เรื่อง และระดับปฏิบัติการ จ้านวน 7 เรื่อง ผ่านการ
พิจารณาแล้ว 5 เรื่อง และไม่ผ่านการพิจารณาและอยู่ระหว่างแก้ไขตามมติกรรมการ จ้านวน 2 เรื่อง 
  ทั งนี  ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดท้าแบบฟอร์มเพ่ือขอข้อมูลราชการเข้าสู่ระดับต้าแหน่ง โดยประกอบไปด้วย 
ชื่อ นามสกุล ต้าแหน่ง ระดับ วันเดือนปีเกิด วันที่เข้าบรรจุเข้ารับราชการ วันที่เข้าสู่ระดับปัจจุบัน วันที่สามารถปรับ
ระดับขึ นไป และจะส่งไฟล์ข้อมูลไปให้ศูนย์ฯ/ด่านฯ กรอกข้อมูลและส่งกลับมายังกองฯ โดยผู้อ้านวยการกองควบคุม
การค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิตมีด้าริให้จัดท้าขึ นเพ่ือทราบถึงข้อมูลของข้าราชการเพ่ือเร่งรัดให้ท้างานวิจัย  
ในการปรับระดับขึ นไป เพ่ือจะได้ปรับต้าแหน่งข้าราชการคนอื่น ๆ ขึ นมาตามล้าดับ 
   
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา  
 

 4.1 ผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 
2 แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค น้าเสนอในภาพรวมของศูนย์ฯ และรายด่านฯ โดยผอ.
ศูนยฯ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 
 

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 1 น้าเสนอผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 และแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในด้าน
ปัญหาและอุปสรรคด้านการขาดแคลนอัตราก้าลังข้าราชการ และรายงานผลการเดินทางไปราชการที่จังหวัดน่าน  
ซึ่งทางประมงจังหวัดได้ปฏิบัติหน้าที่แทนด่านตรวจสัตว์น ้า มีการประชุมจัดสรรพื นที่ในการจัดตั งด่านตรวจสัตว์น ้า
และหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรห้วยโกร๋นเป็นเส้นทาง 
การค้าชายแดน 
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 2 น้าเสนอผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 และแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในด้าน
ปัญหาและอุปสรรค เรื่องการเปิดตรวจสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ที่ต้องค้านึงถึงอัตราก้าลังและงบประมาณที่ต้องเพียงพอ 
รวมถึงยานพาหนะในการเดินทางไปตรวจ  
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 น้าเสนอผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 และแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในด้าน
ปัญหาและอุปสรรคและความคืบหน้าในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า เขต 3 อยู่ในระหว่าง 
การเบิกจ่ายสามงวดสุดท้าย และเตรียมการติดตั งระบบ LAN โดยสามารถปฏิบัติงานที่อาคารแห่งใหม่ได้แล้ว ซึ่งมี
ปัญหาในแบบแปลนไม่มีการสร้างระบบรางน ้า หากฝนตกจะมีน ้ าขัง และรั วมีด้านเดียวขาดไปสามด้าน 
โดยได้ด้าเนินการแจ้งช่างให้ออกแบบรั วทั งสามด้านที่เหลือเรียบร้อยแล้ว  
 

ฝ่ายเลขานุการ... 
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 ฝ่ายเลขานุการ รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจ้าปี 2560 และปี 2561 โดยแบ่งออกเป็น 
รายศูนย์ฯ และกลุ่ม/ฝ่าย ทั งสี่ไตรมาส โดยในไตรมาสแรกมีการเบิกจ่ายได้น้อยมาก โดยตามนโยบายกรมประมง  
ในไตรมาสแรกจะต้องเบิกจ่ายได้ 33 เปอร์เซ็นต ์ทั งนี ได้แจ้งผลสรุปเป็นรายด่านฯ โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลจากการ
ประชุมครั งก่อน ภาพรวมกองฯ มีผลการเบิกจ่ายเพ่ิมขึ นร้อยละ 13.69 โดยทุกหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายเพ่ิมขึ น 
จ้าแนกเป็นศูนย์ฯ เขต 1  เขต 2 เขต 3 และกลุ่ม/ฝ่าย เพ่ิมขึ น ร้อยละ 20.40  18.03  14.34  และ8.27 
ตามล้าดับ  
 โดยผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ จ้าแนกตามหน่วยงาน ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ 
สัตว์น ้า เขต 1 (เชียงราย) หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายเพ่ิมขึ นมากที่สุด ได้แก่ ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี  
และด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) หน่วยงานที่มีการ
เบิกจ่ายเพ่ิมขึ นมากที่สุด ได้แก่ ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด  
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า เขต 3 (สงขลา) หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายเพ่ิมขึ นมากที่สุด ได้แก่ ด่านตรวจสัตว์น ้า
ปาดังเบซาร์ และด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ และในส่วนกลาง หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเพ่ิมขึ นมาก
ที่สุด ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น ้า  
 

มติที่ประชุม มอบหมายให้  
 1. ทุกหน่วยงาน เร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับ  
ผลการปฏิบัติงาน 
 2. ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ แก้ไขปัญหาและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัด 
 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  5.1 การจัดท้าตัวชี วัดกิจกรรมหลักท่ีหน่วยงานในสังกัดกรมประมงต้องด้าเนินการตามตัวชี วัดผล
การปฏิบัติในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้น้าเสนอกิจกรรมหลักที่หน่วยงานในสังกัดกรมประมงต้องด้าเนินการตามตัวชี วัด
ผลการปฏิบัติในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 โดยมีตัวชี วัดที่
เกี่ยวกับกองฯ ดังนี  
   1. การวิเคราะห์ผลการจัดซื อจัดจ้างประจ้าปี (ท่ีผ่านมา)  
   2. การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั นตอนการจัดซื อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
   3. การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 
   4. การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
   5. การจัดท้าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
   6. การก้าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

มติที่ประชุม  มอบหมายให้ศูนย์ฯ/ด่านฯ ด้าเนินการตามในข้อ 1 - 3 ,6 และข้อ 4 ให้ด้าเนินการชี แจงให้ผู้ประกอบการรับทราบ
เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ และมอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการด้าเนินการในข้อ 5 โดยให้ด้าเนินการให้แล้วเสร็จและส่งเอกสารหลักฐานมายังกองฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561  

5.2 การลงนาม... 
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  5.2 การลงนาม MOU ป้องกันการรับสินบน FSW การออกใบอนุญาตเม่ือเดือนธันวาคม 2560 
นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต น้าเสนอ

เรื่องสืบเนื่องจากวาระที่ 5.1 เนื่องจากส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เชิญ  
กรมประมงไปรับฟังการบรรยายและลงนาม MOU ในด้านการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2560 โดยทางกรมประมงได้เสนอกระบวนงานการออกใบอนุญาตน้าเข้าส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  
โดยมี 30 หน่วยงานหลักเข้าร่วม เช่น ระบบ EIA ของส้านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  

โดยการฟังบรรยายดังกล่าว จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค้าแนะน้า ซึ่งแนะน้าให้ใช้วิธีการ Pre-
audit โดยจะเน้นย ้าใน 3 กระบวนการ คือ  

1. การมอบอ้านาจ เช่น การตรวจสอบความถูกต้อง ความเสี่ยงด้านการปลอมแปลงเอกสาร 
ในการมอบอ้านาจ 

2. การออกใบอนุญาต เช่น การตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย และปรับปรุงการ Post-audit 
เป็น Pre-audit  

3. การตรวจสอบสินค้า เช่น การห้ามน้าเข้ากุ้งจากอินเดีย แต่ส้าแดงสินค้าเป็นกุ้งจากที่ อ่ืน 
เพ่ือหลีกเลี่ยง 

ทั งนี  ทางกองฯต้องด้าเนินการจัดท้าแผนเพ่ือเสนอในการบรรยาย ณ ส้านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั งต่อไป และเดิมทีมีการลงนาม MOU ระหว่างผู้น้าเข้าส่งออก และมีการ
ประชุมชี แจงรายศูนย์ฯ/ด่านฯ ซึ่งจะมีความสอดคล้องในตัวชี วัดที่ทางกองฯจะจัดท้า  

ผู้อ้านวยการกองฯให้ความเห็นว่า เป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติอยู่แล้วในการจัดท้าแผน ซึ่งเป็นตัวชี วัด 
ของกองฯอยู่แล้ว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

5.3 การจัดท้าคู่มือ PSM ฉบับสมบูรณ์ 
นายเรวัตร คงประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ โดยสืบเนื่องจาก

การประชุมครั งก่อน เนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมายพระราชก้าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ส่งผลให้มีการ
ปรับปรุงอนุบัญญัติประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 95 ซึ่งมีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรา 97 
ยังอยู่ในระหว่างการด้าเนินการปรับปรุง โดยจะท้าให้สอดคล้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์  และคู่มือที่ปรับปรุงใหม่ 
มีการจ้าแนกประเภทเรือเป็น 5 ประเภท ได้แก่  

1. เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk)  
2. เรือที่ใช้ท้าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท้าการประมงที่มีขนาดต่้ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ

ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)  
3. เรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
4. เรือที่ใช้ท้าการประมงที่มีขนาดต่้ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐ

มาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
 
 

5. เรือประมง... 
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5. เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน้าสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเข้ามาในราชอาณาจักร และได้เพ่ิมเติม
เรื่องการตรวจป้องกันการลักลอบน้าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร โดยแบ่งเป็น การตรวจป้องกัน  
การลักลอบในทะเลอาณาเขต และการตรวจป้องกันการลักลอบ ณ ท่าเทียบเรือไทย และในส่วนของการด้าเนินการตาม
กฎหมายและบทลงโทษการกระท้าผิด ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 94 และฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2560 มาตรา 96 

เพ่ิมเติมรูปแบบตัวอย่างใบอนุญาตของแต่ละประเทศ ส่วนความเป็นมาของ PSM ถูกถอดออกในฉบับนี  
หากต้องการหาข้อมูลสามารถดูในฉบับแรก และสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือฉบับใหม่ได้ที่หน้าเว็บ  

เรื่องการก้าหนดท่าเทียบเรือ PSM ทั งหมด 22 ท่า และมีบางส่วนที่ไม่มีการใช้งานหรือมีการใช้งานน้อย 
ในอนาคตจึงจะมีการปรับลดจ้านวนท่าเรือลง ในส่วนของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจ้าด่าน  

น้าเสนอข้อมูลการใช้งานระบบ e-PSM ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560 โดยด่านตรวจสัตว์น ้า 
ที่มีเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า จะมีอัตราการเข้าใช้งานที่สูง  

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
   
  5.4 หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้า รายงานความก้าวหน้าต่าง ๆ รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการท้างานต่อผู้อ้านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง รายงานความคืบหน้าการเข้าใช้ระบบ e-PSM มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น 
ด้านปัญหาอุปสรรคในด้านการแปลภาษาใบอนุญาตซึ่งยังเป็นภาษาเมียนมา 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างด่านตรวจสินค้าเกษตร และการขอพื นที่
คืนจากกรมศุลกากร  
  ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รายงานผลการท้าลายปลาคาร์ปและพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล 
การด้าเนินคดีกับสถานกักกันที่น้าปลาคาร์ปออกจากห้องกักกันก่อนได้รับอนุญาต โดยได้ความร่วมมือจาก 
กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น ้า ในปัจจุบันผู้ประกอบการผู้ส่งออกปลาสวยงามให้ความร่วมมือในการเปิดตรวจอย่างดี 
และหวังว่าในอนาคต IBC จะพิจารณาอนุญาตน้าเข้าสัตว์น ้าสวยงามเพ่ิมมากขึ น 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดภูเก็ต รายงานเรื่องเรือประมงทูน่าจากประเทศไต้หวัน ซึ่งมีการก้าหนด
โควตาจ้านวนเรือ และการปฏิบัติงานช่วงกลางคืนของเจ้าหน้าที่หญิง ซึ่งมีความอันตราย ควรจัดเวรให้มีเจ้าหน้าที่ชาย
อยู่ด้วย 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ รายงานเรื่องการน้าเข้ากุ้งระยะ P11 – P14 โดยใช้เวลา
เลี้ยง 4 – 6 เดือน จะน้าไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ และการตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์น ้า มีการอ้างอิงข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ 
และใช้วิธีเชิงประชาสัมพันธ์เนื่องจากมาอัตราก้าลังน้อย พบความผิดกรณีที่ไม่มีป้ายชื่อสินค้าจึงได้ให้ค้าแนะน้าเพ่ือให้
แก้ไขต่อไป 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสตูล ชี แจงเรื่องเรือประมงธงไทยที่จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า แต่บรรทุก
สินค้าพืช ผัก ผลไม้   
  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสมุทรสาคร รายงานเรื่องการให้การเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคดีเรือโชติชัยนาวี 35 
 
 

ด่านตรวจสัตว์น ้า... 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าปาดังเบซาร์ รายงานผลการปฏิบัติงาน การน้าเข้าสัตว์น ้าแช่มีปริมาณมาก และการ
เปิดตรวจโดยการตามไปที่โรงงาน โดยได้ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านความถูกต้องของ
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ใบอนุญาต ซึ่งผู้ประกอบการมีความสนใจที่จะเรียนรู้ ในด้านเส้นทางโลจิสติกส์ของกุ้งขาวและหอยตลับ โดยได้
มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามเส้นทางของสินค้าสัตว์น ้า โดยเดินทางไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพชรบุรี และสมุทรสงคราม 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาส ความคืบหน้าเรื่องการเจรจาการให้เรือเปล่าสัญชาติมาเลเซีย 
เข้าเทียบท่าได้ 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด รายงานว่าสินค้ามีปริมาณลดลง ผลิตภัณฑ์น ้าปลา ซอส มีการซื อมา
จากห้างสรรพสินค้า โดยได้ปรึกษากับหัวหน้ากลุ่มควบคุมการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต โดยให้ใช้
ใบเสร็จในขอหนังสือรับรองตนเองได้  
  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตาก รายงานว่ามีการน้าเข้าและส่งออกในทุก ๆ วัน โดยผ่านระบบ FSW  
โดนในอนาคตมีการเปิดสายการบินเพิ่มขึ น แต่ยังไม่มีส่วนของ Cargo ปริมาณสินค้าจึงมีปริมาณเท่าเดิม 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี รายงานเรื่องการติตตั งมิเตอร์ไฟฟ้าให้ศูนย์ One Stop Service  
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดชลบุรี รายงานว่ามีปริมาณการออก DOF 4 สูงสุด และจะมีการออก DOF 4 
ในระบบ FSW ซึ่งขณะนี อยู่ในระหว่างการลงนามประกาศ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า และมีการ
ประชาสัมพันธ์ระบบ FSW ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ทราบ 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี รายงานว่าสินค้าทั งหมดเป็นสินค้าส่งออก ได้รับการประสาน
จากทางสนามบินอุบลราชธานีให้มีการตรวจสอบสินค้าน้าเข้า โดยขณะนี อยู่ในระหว่างจัดเตรียมทีมงาน และการ
ก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี ในงวดแรก มีการขนย้ายต้นสักซึ่งเป็นต้นไม้สงวนไปปลูกในที่ที่ก้าหนด
ไว้ รวมถึงการก่อสร้างทางเชื่อมขนาด 12 เมตร  
  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดหนองคาย รายงานว่าการด้าเนินงานเป็นไปด้วยความปกติ 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่าในอีก 2 ปีข้างหน้า อาคารคลังสินค้าที่เป็นที่ตั งออฟฟิศ
ด่านฯ ก้าลังจะมีการรื อถอน เนื่องจากจะมีการสร้างใหม ่ซึ่งใช้ระยะเวลา 2 ปี จึงจะแล้วเสร็จ และมีการน้าเข้าปลาคาร์ป 
จ้านวน 1,500 ตัว ซ่ึงด้าเนนิการกักกันเรยีบร้อยแลว้ 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนครพนม รายงานเรื่องการใช้พื นที่ก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น ้าฯ และการเบิก
เบี ยเลี ยงให้ข้าราชการจากประมงจังหวัดที่มารักษาการ เนื่องจากมีข้าราชการมีต้าแหน่งเดียว  
  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว รายงานว่าวันที่ 30 มีนาคม 2561 จะมีการยกระดับจุดผ่อนปรน
การค้าบ้านเขาดินเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ซึ่งมีการจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ รายงานผลการน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้าส่วนใหญ่เป็นปลาเนื ออ่อน  
ปลาหลด ปลากระดี่หมักเกลือ ส่วนสินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นปลานิล และได้ติดตามไปดูยังตลาดปลา โดยในช่วงนี มี
การน้าเข้าน้อยลง อาจจะเนื่องมาจากสภาพอากาศ ส่วนพื นที่ในการก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น ้าฯ  ปัจจุบันยังใช้เป็น
ตลาดนัด  
  ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานดอนเมือง รายงานเรื่องการจัดตั งศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตร
แบบเบ็ดเสร็จ ณ อาคารคลังสินค้า 1 และมีการลงพื นที่เพ่ือส้ารวจสถานที่จริง โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้มอบหมายให้ทางมกอช.เป็นหน่วยงานผู้ประสานงาน โดยประกอบด้วย ด่านกักสัตว์ กรมปศุสัตว์ ด่านตรวจสัตว์น ้า 
กรมประมง และด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร โดยทั งสามหน่วยงานได้แจ้งขนาดพื นที่และจ้านวนอุปก รณ ์
ที่ต้องการให้ มกอช. รวบรวมเพ่ือเสนอกระทรวงฯ ต่อไป 
 

ด่านตรวจสัตว์น ้า... 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าลาดกระบัง รายงานปัญหาเรื่องการแปลเอกสารประกอบในการออกใบอนุญาต  
ซึ่งอยากให้ท้าการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย 
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  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานว่าการท้างานเป็นไปด้วยความปกติ และการบูรณาการ
การท้างานระหว่างหน่วยงานกรมประมง ซึ่งได้ประสานงานไปยังศูนย์วิจัยสัตว์น ้าชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ในการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์หอยลาย ชนิด Paphia undulata จากด่านตรวจสัตว์น ้าฯ เพ่ือท้าการเพาะพันธุ์และอนุบาล 
โดยลูกพันธุ์หอยลายที่ได้จะส่งมอบต่อไปยังกองวิจัยประมงทะเลประสานเพ่ือน้าไปปล่อยที่คลองวาฬ ซึ่งเป็นแหล่ง
หอยลายเดิม ซึ่งอีกส่วนหนึ่งจะมอบให้ผู้น้าชุมชนและผู้ประกอบการทั งของไทยและทางฝั่งพม่า  และในอนาคต 
ยังมีโครงการพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น ้าเพชรบุรี  เพ่ือพัฒนาพันธุกรรม  
และโครงการเพาะพันธุ์ปูภูเขากับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดกาญจนบุรี รายงานการน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น ้าที่มีการเปลี่ยนแปลง  
มีการรับซื อจากแพปลาเพ่ิมมากขึ น การก่อสร้างเส้นทางในการคมนาคมระหว่างไทย – เมียนมา การน้าเข้าปลา
สวยงามเดือนละ 1 – 2 ครั ง และการกันงบส้าหรับจัดจ้างจ้างเหมาบริการ 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร รายงานเรื่องการจัดท้าสัญญายืมครุภัณฑ์ ส่วนในด้านปัญหาและ
อุปสรรคพบว่ามีชาวบ้านที่ซื อสัตว์น ้ามาจากบริษัทรายใหญ่ซึ่งไม่ออกเอกสาร IMD ให้ ส่งผลให้ชาวบ้านไม่สามารถ 
ท้าการส่งออกได้ จึงเสนอให้ทางกองฯประสานกับบริษัทรายใหญ่ให้ท้าการออกเอกสารให้บริษัทรายย่อยตาม
ต่างจังหวัด 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ประชุมเสร็จเวลา 17.00 น. 
 
 
 
 

               ……………………………...                                                    ……………………………………   
            (นายธนกฤษณ์ จันทแพทย์)                                              (นายวรพงศ์  เฉลิมกุล) 
     นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)                                         นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

  ผู้จดรายงานการประชุม                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


