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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นายคะเณ  สุขเก้ือ   นักวิชาการประมงช านาญการ 
                                                    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
2.นางสาวพรพรรณ รอดภัย  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
3.นางดารณ ีเกตุลา   พนักงานธุรการ ส.2 
4.นายฉัตรชัย ตุ้มอ่อน   นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 
5.นายกฤษฎา ณัฐวุฒิ    นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 
6.นางสาวบุศรา จัตุรภักตร์  นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 

 

ผู้ที่ไม่มาประชุม  
 - ไม่มี - 

เริ่มประชุม เวลา  14.00 น. 

วาระที ่1       เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ทราบ 

                  1.1  หัวหน้าด่านฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ได้ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบกระบวนงานและความถูกต้องในการออกใบอนุญาต โดยให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ ทุกท่าน ตรวจสอบ
เอกสารที่จะน าเข้า ส่งออก น าผ่านสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าก่อนออกใบอนุญาต    

  1.2  ซักซ้อมท าความเข้าใจในการด าเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการท าการประมง ในระบบ 
FSW โดยให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ ตรวจสอบการยื่นขอให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการน าเข้าสินค้ าสัตว์น้ าที่มีแหล่งมาจากการ
ธรรมชาติ ยกเว้นสัตว์น้ าจืดที่มีการน าเข้า ตั้งแต่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 
  1.3  กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ได้ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ รอบการ
ประเมินที่ 2/2561 ตามรายงานการประชุมของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2561 ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า และด่านตรวจสัตว์น้ าของรอบที่ 2/2561 ทั้งหมด           
7 ตัวชี้วัด และที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าท าร่วมกับศูนย์บริหารจัดการเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)   โดยที่กองฯ ถ่ายทอด
ตัวชี้วัดให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า จ านวน 5 ตัวชี้วัด น าหนักร้อยละ 80 ส าหรับน้ าหนักอีกร้อยละ 20 ให้ตกลงและก าหนด
ร่วมกันระหว่างหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ ากับผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า รายละเอียด ดังนี้ 
   
 

ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละของการ.../ 
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ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
หน่วยวัด : ร้อยละ  
น าหนัก :   10  
เกณฑก์ารให้คะแนน :  
  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

<89.99 90.00-91.99 92.00-93.99 94.00-95.99 >96.00 
1 2 3 4 5 

   เงื่อนไข : เกณฑ์การให้คะแนนใช้เกณฑ์ของกรมประมงเป็นตัววัด โดยการวัดจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายในระบบ 
GFMIS ของแต่ละหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 
2561 พิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ หน่วยงานเทียบเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
(โดยไม่น าค่าจ้างเหมาบริการ เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน มาคิด) 
  หลักฐานอ้างอิง : 
   1. หลักฐานการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS จากหน่วยเบิกจ่าย 
  ตัวชี้วัดที่ 2  จ านวนครั้งของความผิดพลาดกระบวนการออกใบอนุญาตน าเข้า ส่งออกและน าผ่านสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต  
หน่วยวัด : จ านวนครั้ง  
น าหนัก :   25   
เกณฑ์การให้คะแนน : โดยสุ่มใบอนุญาตน าเข้า ส่งออก และน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตใน
รอบการประเมินจ านวน 25 ฉบับต่อเดือน ให้ด่านตรวจสัตว์ฯจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบในการพิจารณาอนุญาตการ
ตรวจปล่อย ตลอดจนการสุ่มตัวอย่าง การอายัดกักกัน ทั้งกระบวนการของอนุญาต 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 พบความผิดพลาด 13 ฉบับ 
2 พบความผิดพลาด 10 ฉบับ 
3 พบความผิดพลาด 8 ฉบับ 
4 พบความผิดพลาด 5 ฉบับ 
5 พบความผิดพลาด 3 ฉบับ 

เงื่อนไข :  
 1.  สุ่มตรวจใบอนุญาตน าเข้า ส่งออก และน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตผ่านระบบ FSW และ
การอนุญาตในรูปแบบเอกสาร ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2561 
หลักฐานอ้างอิง :  
 1. ใบอนุญาต และเอกสารประกอบในการอนุญาตทั้งหมดของด่านตรวจสัตว์น้ า 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความ .../ 
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  ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ  
น้ าหนัก :   15 
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงระยะคะแนนแบ่งเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มี
การเผยแพร่ในเว็บไซด์ และ Facebook  ของหน่วยงาน 
 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ 

2 - 

3 ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขทั้ง 1 ข้อ 

4 - 

5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ครบถ้วน 
เงื่อนไข :  1.  ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกวัน 
  2.  ข้อมูลการน าเข้า ส่งออก และน าผ่าน 1 ครั้งต่อเดือน 
  3.  สรุปเรื่องส าคัญในการน าเข้า ส่งออกและน าผ่าน เช่น ปริมาณการน าเข้า ส่งออก น าผ่านของสัตว์น้ าที่ส าคัญ 
และกิจกรรมที่ส าคัญของหน่วยงาน (การอายัด กักกัน ตรวจยึด ท าลายของกลาง) 1 ครั้งต่อเดือน 
  4.  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 – จนถึงวันที่ประเมิน 
หลักฐานอ้างอิง :  
 1.  ข้อมูลใน Facebook 
 2.  ข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 4   ร้อยละความส าเร็จของการอนุญาตที่เป็นไปตามระยะเวลามาตรฐาน 
หน่วยวัด : ร้อยละ  
น้ าหนัก :   15 
ค าอธิบาย : การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง เพ่ือการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าผ่านระบบ Fisheries Single Window เป็นไปตามขั้นตอน
ระยะเวลา (ภายใน 60 นาที) ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558                 
(คู่มือส าหรับประชาชน) 
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงระยะคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาความส าเร็จของการออกใบอนุญาตที่เป็นไปตามระยะเวลา
มาตรฐาน ของหน่วยงาน 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

<92 92 93 94 95 

เงื่อนไข ........./ 
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1 2 3 4 5 

เงื่อนไข :   
  1.  ตรวจสอบระยะเวลาในการออกใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 – จนถึงวันที่ประเมิน 
หลักฐานอ้างอิง :  
 1.  ข้อมลูจากระบบ FSW 
  ตัวชี้วัดที่ 5  ระดับความส าเร็จแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนางานของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ  
น้ าหนัก :   15 
ค าอธิบาย : เพ่ือให้ศูนย์ฯ/ด่านฯ เพ่ิมประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนางานของหน่วยงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงระยะคะแนนแบ่งเป็น 2 ระดับ โดยพิจารณาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ การแก้ไขหรือการพัฒนางาน
ที่ส าคัญของหน่วยงาน 
 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ประชุมภายในหน่วยงานเพ่ือคัดเลือกแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา หรือ

การพัฒนางานที่ส าคัญของหน่วยงาน 
2 - 
3 - 
4 - 

5 
จัดท าแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนางานที่ส าคัญของ
หน่วยงานเพ่ือเรียนรู้และเผยแพร่ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

 

เงื่อนไข :  1.  หากแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนางานที่ส าคัญของหน่วยงานที่เสนอไม่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานจะไม่นับระยะเวลาความส าเร็จ 
  2.  รูปแบบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนางานที่ส าคัญของหน่วยงาน 
หลักฐานอ้างอิง :  
 1.  รายงานการประชุม 
 2.  รายงานแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนางานที่ส าคัญของหน่วยงาน 
 
 ตัวชี้วัดที่ 6  ร้อยละความผิดพลาดของการจัดท าหนังสือราชการผ่านระบบ e-Saraban 
หน่วยวัด : ร้อยละ   
น้ าหนัก :   10 
ค าอธิบาย : ดูจากการรับ-ส่งหนังสือ ในระบบ e-Saraban 

ระดับคะแนน ........./ 
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ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ผิดพลาดมากกว่าร้อยละ 20 
2 ผิดพลาดร้อยละ 20  
3 ผิดพลาดร้อยละ 15 
4 ผิดพลาดร้อยละ 10  
5 ผิดพลาดร้อยละ 5  

หลักฐานอ้างอิง : 
  1. ดูจากระบบ e-Saraban 
  ตัวชี้วัดที่ 7  ระดับความส าเร็จในการจัดส่งรายงานประจ าเดือน 
หน่วยวัด : จ านวนครั้ง  
น้ าหนัก :   10 
ค าอธิบาย : ข้อมูล สถิติการน าเข้า-ส่งออก 
รายเดือน (ชนิดที่ ส าคั ญ  3 -4  ชนิ ด ) 
ศู น ย์ ฯ  ก าห น ด รูปแบบการงานให้ ตาม
รูปภาพนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1....................ปริมาณ..........ตัน
2....................ปริมาณ..........ตัน
3....................ปริมาณ..........ตัน
1....................ปริมาณ..........ตัน
2....................ปริมาณ..........ตัน
3....................ปริมาณ..........ตัน

3 การน าเข้าจริง .....................................คร้ัง
4 การส่งออกจริง .....................................คร้ัง
5 การน าผ่านจริง .....................................คร้ัง

งานอ่ืนๆของแต่ละด่านฯ
จ านวนการออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ าไปจีน ....................................ฉบับ
จ านวนคร้ังการติดตามไปตรวจสอบสินค้า ณ โรงงาน .....................................คร้ัง
จ านวนเรือประมงต่างประเทศ ทีเ่ข้าเทียบท่า (แยกตามสัญชาติเรือ) สัญชาติ..................จ านวน......ล า
การอายัด กักกัน น ากลับชนิด..........จ านวน.....คร้ัง

น าเข้าชนิด.............จ านวน.....คร้ัง
ภารกิจพิเศษ เช่น
การจับกุม
การต้อนรับคณะตรวจเย่ียม
ความก้าวหน้าของการติดตามงาน ต่างๆ

6

7

รายงานประจ าเดือน.................
ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชนิดสัตว์น้ าทีม่ปีริมาณการส่งออกสูงสุด 3 อันดับ

ชนิดสัตวืน้ าทีม่ริีมาณการน าเข้าสูงสุด 3 อันดับ 
1

2

ระดับคะแนน ........./ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : ดูจากกการรายงานการใช้กระดาษ และรายงานค่าสาธารณูปโภค ต้องส่งรายงานไม่เกินวันที่ 4 ของเดือน
ถัดไป 
 
 
 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ส่งรายงานล่าช้าหรือมีการแก้ไข 4 ครั้ง 
2 ส่งรายงานล่าช้าหรือมีการแก้ไข 3 ครั้ง 
3 ส่งรายงานล่าช้าหรือมีการแก้ไข 2 ครั้ง 
4 ส่งรายงานล่าช้าหรือมีการแก้ไข 1 ครั้ง 
5 ส่งรายงานถูกต้องครบถ้วนตรงตามเวลาที่ก าหนด 

 

  ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ภายในด่านฯ กรอกรายละเอียดตัวชี้วัดทั้ง 7 ข้อลงใน
แบบฟอร์มที่ 5 และลงในระบบ DPIS ของแต่ละท่านให้เรียบร้อย 

  1.4  การปฏิบัติงานด้านสุขอนามัย ส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า  ตามที่นายฉัตรชัย ตุ้มอ่อน 
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)  และนางสาวพรพรรณ  รอดภัย (เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน) ได้ไปเข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านสุขอนามัย ส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า” ทั้ง 2 รุ่น นั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ ทุกท่าน
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย โดยที่ต้องมีการตรวจสอบชนิดและปริมาณในการน าเข้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  
การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ า  ต้องแบ่งตามประเภทชนิดของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่น าเข้า ลักษณะของสินค้า  มีชีวิต แช่เย็น   
แช่แข็ง และเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  พิจารณาเพ่ือสุ่มตรวจทางกายภาพหรือส่งในการวิเคราะห์รวมทั้ง
การอายัดและกักกันสัตว์น้ าซากสัตว์น้ าให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   - 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 3.1  ตามที่ทางกองฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ การแก้ไข

ปัญหา หรือการพัฒนางานของหน่วยงาน 

      มติที่ประชุม  ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเจ้าหน้าที่ทุกท่านพิจารณาเรื่องที่คิดแล้วว่า 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ด่านฯ  จึงมีมติเห็นชอบว่าควรจัดท า เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนงานตรวจสอบสัตว์น้ าน าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน (จุดอ่อน - จุดแข็ง) และสภาวะแวดล้อมภายนอก (โอกาส - อุปสรรค) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนงาน
ควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ าน าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงพอสรุปแนวคิดในการบริหารจัดการ             
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนงานควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ าน าเข้า ดังนี้ 

- การจัดการฝึกอบรม ........./ 
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  1. จัดการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology : IT) เช่น การจ าแนกชนิดสัตว์น้ า และการสืบค้นข้อมูลระเบียบ
ข้อก าหนดที่กฎหมายก าหนดซึ่งมีการปรับปรุง (update)  

  2. จัดท าคู่มือการจ าแนกชนิดของสัตว์น้ าที่มีการน าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์             
ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียด เช่น ภาพประกอบ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ และทั้งภาษาไทยและภาษาเมียนมา ก ากับ สร้าง
ความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน และสามารถใช้ในการขออนุญาตผ่านระบบได้อย่างถูกต้อง 

  3. จัดท าแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย อนุบัญญัติ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติในการน าเข้า
ส่งออกสัตว์น้ า เพ่ือให้ค าแนะน า สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน                
ได้อย่างถูกต้อง ลดการสูญเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า 

  4. จัดท าหลักเกณฑ์การประเมินน้ าหนักสัตว์น้ าแต่ละชนิด จ าแนกตามประเภทและขนาดภาชนะบรรจุ 
รวมถึงเกณฑ์และวิธีการสุ่มและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ า ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน การเก็บรักษาตัวอย่างก่อนส่งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพสัตว์น้ า เช่น ปริมาณการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก ฮิสตามีน รวมถึง             
ยาปฏิชีวนะหรือสารตกค้าง หรือยาฆ่าแมลงที่อาจมีการปนเปื้อนในสัตว์น้ าน าเข้าได้ 

  5. จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่น าเข้า-ส่งออกสัตว์น้ าทางด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับกระบวนงานตรวจสอบสัตว์น้ าน าเข้า เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจและน ามาวิเคราะห์
ปรับปรุงกระบวนงานตรวจสอบสัตว์น้ าน าเข้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป   

  ซึ่งแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพนี้  สามารถน ามาพัฒนางานที่ด่านปฏิบัติและรับผิดชอบอยู่ได้จริง และ
ยังส่งแนวทางนี้ให้กับด่านอ่ืน ๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป และที่ประชุมเห็นชอบให้น าเรื่องดังกล่าวฯ เสนอ
ผู้อ านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต เพ่ือโปรดพิจารณาอนุติเพ่ือทางด่าน ได้ด าเนินการในส่วนของ
การแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนางานของหน่วยงาน  เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ และเป็น
แนวทางของด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

3.๒ การจัดท าสถิติการน าเข้าส่งออก (ชนิด/ปริมาณ/มูลค่า) รอบวัน เดือน ปี ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน
แต่ละวัน ทั้งนี้ให้จัดท าในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยใน Update ข้อมูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้งทุกวัน   
ในเว็บไซด์ และเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานในรอบวัน ผ่านช่องทาง ดังนี้ เว็บไซด์ ไลน์ จีแชท และเฟคบุ๊ค 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 ๔.3 เรื่องอ่ืนๆ หัวหน้าด่านฯ ก าชับให้ด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้โดยเคร่งครัด 
       - แนวทางในการส่งใบส าคัญ/การเบิกจ่าย และก าหนดให้ คุณดารณี เกตุลา เป็นผู้รับผิดชอบให้ติดตาม

ผลในการด าเนินการด้วยทุกครั้ง  
       - การตรวจป้องกันลักลอบ การตรวจร่วมบูรณาการ การฝึกสังเกตในการตรวจปล่อยสินค้า  
       - หนังสือรับและหนังสือส่ง (หนังสือส่งให้จัดท าส าเนาทุกครั้ง) การออกใบอนุญาต ให้จัดเก็บเอกสาร

ราชการอย่างเป็นระเบียบและสามารถสืบค้นได้ง่าย 

- ให้จัดเก็บรูปภาพ ........./ 
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       - การชักตัวอย่าง เพ่ือการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ การน าส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางเคมี    

ขอให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการอย่างเคร่งครัด ให้ใช้ถุงมือทุกครั้ง และการรักษาความสะอาด ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนที่
อาจจะเกิดขึ้น การเขียนรายละเอียดก ากับให้ชัดเจน 

       - ให้จัดเก็บรูปภาพในการปฏิบัติงานในรอบวันไว้ใช้ประโยชน์ 
       - เน้นย้ าเรื่องความเป็นระเบียบในการแต่งกาย การดูแลความสะอาดสถานที่และโต๊ะท างาน ซึ่งเป็น

สถานที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ เพ่ือสร้างความประทับใจแก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กรมประมง 
         - ขอให้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในวันอยู่เวร ความเป็นระเบียบในการแต่งกาย เหมือนกับวันปฏิบัติงานปกติ 

                      - ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับข้อระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุก
ฉบับ พร้อมสอนงานให้กันและกัน แบบพ่ีสอนน้อง เป็นไปตามนโยบายของกรมประมง ในเรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ปิดการประชุม เวลา  15.30 น. 
           
                
 
 
                            
         (นางสาวพรพรรณ รอดภัย)       (นายคะเณ  สุขเก้ือ) 
               เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน           นักวิชาการประมงช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
          ผู้จดรายงานการประชุม       หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


