
 

 
 

 

                            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ  การแกไ้ขปญัหา 
หรือการพฒันางานของหน่วยงาน 

 เรือ่ง : แนวทางการเพิ่มประสทิธภิาพการบูรณาการตรวจสอบ 
ตรวจลกัลอบการน าเข้า-ส่งออกสนิคา้สตัวน์  าและสินคา้เกษตร    

กับหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งในพื นที ่ผา่นดา่นพรมแดนจงัหวดันราธวิาส  

ดา่นตรวจสตัวน์  าจงัหวดันราธวิาส 
ศนูย์บริหารจดัการดา่นตรวจสตัวน์  า เขต 3 (สงขลา) 

ก   กองควบคุมการคา้สตัวน์  าและปจัจยัการผลติ    กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 



 

 
 

ค ำน ำ 

 ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาส สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) กอง

ควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต  ได้จัดท้าแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ  การแก้ไขปัญหา หรือการ

พัฒนางานของหน่วยงาน เรื่อง : แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการตรวจสอบ ตรวจลักลอบการ
น าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น  าและสินค้าเกษตร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่  ผ่านด่านพรมแดนจังหวัด
นราธิวาส  
 

 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการตรวจสอบ ตรวจลักลอบการน าเข้า -ส่งออกสินค้าสัตว์น  า
และสินค้าเกษตร อันจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่ 

ผ่านด่านพรมแดนจังหวัดนราธิวาส ในการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือต่อยอดการด้าเนินงาน  

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 

                ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาส 

             24  กรกฎาคม  2561 
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แนวทางการเพิ่มประสทิธภิาพ  การแกไ้ขปญัหา หรอืการพัฒนางานของหนว่ยงาน 
เรื่อง : แนวทางการเพิ่มประสทิธภิาพการบรูณาการตรวจสอบ ตรวจลักลอบการน าเขา้-สง่ออกสนิคา้สตัวน์  าและ

สนิคา้เกษตร กบัหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องในพื นที ่ผา่นดา่นพรมแดนจังหวดันราธวิาส  

หลักการและเหตผุล 
ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนราธิวาส จัดตั งขึ นโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 ตามค าสั่งกรมประมงที่ 563/2546 
เรื่อง การจัดตั งด่านตรวจสัตว์น  าเพ่ิมเติมฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดส่วนตรวจการค้าสัตว์น  า ส านักบริหารจัดการ
ด้านการประมง ปัจจุบันสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น  า เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น  า
และปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมการตรวจสอบการน าเข้า ส่งออกสัตว์น  า ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าและปัจจัยการผลิตในพื นที่ชายแดนไทย -
มาเลเซีย พื นที่รับผิดชอบประกอบด้วยด่านศุลกากรตากใบ ด่านศุลกากรสุไหงโก ลก และด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ ควบคุมป้องกัน ปราบปราม และตรวจสอบการน าเข้า –  ส่งออก น าผ่าน
สัตว์น  า ซากสัตว์น  า ผลิตภัณฑ์และปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสัตว์น  า ให้เป็นไปตามพระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รวมทั งกฎหมายและระเบียบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั ง
ให้ค าแนะน า ปรึกษา ประชาสัมพันธ์ ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการน าเข้า –  ส่งออก น าผ่านสัตว์น  า ซากสัตว์น  า 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าตลอดจนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
  ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนราธิวาส ได้ปฏิบัติงานบูรณาการตรวจสอบ ตรวจลักลอบการน าเข้า- 
ส่งออกสินค้าสัตว์น  าและสินค้าเกษตร ร่วมกับด่านศุลกากร ด่านกักกันสัตว์ ด่านตรวจพืช ด่านตรวจสัตว์ป่า ด่าน
อาหารและยา ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และหน่วยงานความมั่นคง ในบริเวณพื นที่ด่านพรหมแดน
และนอกพื นที่ด่านพรมแดน มาอย่างต่อเนื่องตั งแต่ปี 2559 ทั งนี เพ่ือเป็นการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับมาตรการป้องกันการน าเข้า –  ส่งออก น าผ่านสัตว์น  า ซากสัตว์น  า ผลิตภัณฑ์สัตว์น  า และสินค้า
เกษตร ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยควบคุมมิให้มีการน าเข้า-ส่งออก สัตว์น  า และสินค้าเกษตร ที่ผิดกฎหมายและ
ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั นการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการตรวจสอบ ตรวจลักลอบการน าเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์
น  าและสินค้าเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่ผ่านด่านพรมแดนจังหวัดนราธิวาส จะท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

 
 บทวเิคราะห/์แนวคิด/ข้อเสนอ 

  ในการปฏิบัติปฏิบัติงานบูรณาการตรวจสอบ ตรวจลักลอบการน าเข้า- ส่งออกสินค้าสัตว์น  าและ
สินค้าเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านด่านพรมแดนจังหวัดนราธิวาส มีขั นตอนการด าเนินงานดังนี  
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การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื นที่ ประชุมการบูรณาการในการตรวจสอบ ตรวจป้องกัน
การลักลอบ น าเข้า –  ส่งออก สัตว์น  าและสินค้าเกษตรเพื่อรับทราบ รูปแบบ แนวทาง วิธีการ ข้อปฏิบัติและอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั งวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆได้รับ
มอบหมาย ได้แก่ ด่านศุลกากร ด่านกันกันสัตว์ ด่านตรวจตรวจสัตว์น  า ด่านตรวจพืช ด่านอาหารและยา และ
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประทศ 

แผนปฏิบัติงำนหน้ำด่ำนพรมแดนสุไหงโก-ลก (ช่องทำงขำเข้ำ-ขำออก) 

-ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี (ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 

หน่วยงานที่บูรณาการได้แก ่

1.ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก  

2.ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส 

3.ด่านตรวจพืชสุไหงโก-ลก 

4.ด่านตรวจสัตว์ป่าสุไหงโก-ลก 

5.ด่านอาหารและยาสุไหงโก-ลก 

6.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสุไหงโก-ลก  

7.ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาส 

แผนปฏิบัติงำนจุดตรวจต่ำงๆ นอกพื้นที่ด่ำนพรมแดนสุไหงโก-ลก 

-ปฏิบัติงานเดือนละ 2 วัน ได้แก่ สัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม) หน่วยงานที่บูรณาการได้แก ่

1.ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส 

2.ด่านตรวจสัตว์ป่าสุไหงโก-ลก 

3.ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาส 

แผนปฏิบัติงำนหน้ำด่ำนพรมแดนตำกใบ (ช่องทำงขำเข้ำ-ขำออก) 

-ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 1 วัน ได้แก่ ทุกวันพุธ (ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) หน่วยงานที่บูรณา

การได้แก่ 

1.ด่านศุลกากรตากใบ 

2.ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส 

3.ด่านตรวจพืชตากใบ 

4.ด่านตรวจสัตว์ป่าตากใบ 

5.ด่านอาหารและยาตากใบ 
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6.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตากใบ 

7.ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาส 

แผนปฏิบัติงำนจุดตรวจต่ำงๆ นอกพื้นที่ด่ำนพรมแดนตำกใบ 

-ปฏิบัติงานเดือนละ 1 วัน ได้แก่ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน (ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 

หน่วยงานที่บูรณาการได้แก ่

1.ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส 

2.ด่านตรวจสัตว์ป่าตากใบ 

3.ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาส 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 หัวหน้าส่วนราชการต่างๆและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมปฏิบัติงานการตรวจสอบ ตรวจป้องกัน

ลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและสินค้าเกษตร   

  กรณปีฏิบัติงานหน้าด่านพรมแดน (ช่องทางขาเข้า-ขาออก) 

  1. เจ้าหน้าที่ระหว่างหน่วยงานต่างๆนัดหมายตามสถานที่ก้าหนดและแจ้งให้เจ้าของพื นที่ทราบ  

  2. เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต้องใส่ชุดเครื่องแบบตามต้นสังกัด 

  3. แบ่งเจ้าหน้าที่เป็น 2 ชุด  

  ชุดที่ 1 ตรวจสอบและตรวจป้องกันลักลอบ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั นๆและมีอ้านาจ

ในการเปิดตรวจ ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า หากเจอสินค้าอ่ืนที่มีเจ้าหน้าที่ที่มีอ้านาจจะเรียกเจ้าหน้าที่เข้า

ตรวจสอบ 

  ชุดที่ 2 ถ่ายภาพการปฏิบัติงาน การเปิดตรวจสอบสินค้าและจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ 

  4. ผลการตรวจสอบ 

  ตรวจสอบถูกต้อง : อนุญาตให้น้าเข้า/ส่งออก  

  พบการกระท้าความผิด : เจ้าหน้าที่ที่มีอ้านาจตามสินค้านั นๆ รวบรวมหลักฐานต่างๆ แจ้งต่อ

พนักงานสอบสวน  

  ไม่พบการกระความท้าผิด : ตรวจปล่อยปกติ 

  5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ  

  กรณปีฏิบัติงานจุดตรวจต่างๆ นอกพื นที่ด่านพรมแดน 

  1. กรณีเป็นพื นที่จุดตรวจของความมั่นคง ต้องแจ้งให้เจ้าของพื นที่ทราบ เพ่ือคุ้มครองและดูแล

ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน 
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  2. เจ้าหน้าที่ระหว่างหน่วยงานต่างๆนัดหมายตามสถานที่ก้าหนด 

  3. เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต้องใส่ชุดเครื่องแบบตามต้นสังกัด 

  4. แบ่งเจ้าหน้าที่เป็น 2 ชุด  

  ชุดที่ 1 ตรวจสอบและตรวจป้องกันลักลอบ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั นๆและมีอ้านาจ

ในการเปิดตรวจ ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า หากเจอสินค้าอ่ืนที่มีเจ้าหน้าที่ที่มีอ้านาจจะเรียกเจ้าหน้าที่เข้า

ตรวจสอบ 

  ชุดที่ 2 ถ่ายภาพการปฏิบัติงาน การเปิดตรวจสอบสินค้าและจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ 

  5. ผลการตรวจสอบ 

  ตรวจสอบถูกต้อง : อนุญาตให้น้าเข้า/ส่งออก 

  พบการกระท้าความผิด : เจ้าหน้าที่ที่มีอ้านาจตามสินค้านั นๆ รวบรวมหลักฐานต่างๆแจ้งต่อ

พนักงานสอบสวน  

  ไม่พบการกระความท้าผิด : ตรวจปล่อยปกติ 

  6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ  

  ภารกิจหลักในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตรวจป้องกันการลักลอบการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและ

สินค้าเกษตร 

หน่วยงำน ภำระรับผิดชอบ 
1.ด่านศุลกากร การเก็บภาษีอากร/ยานพาหนะ/สินค้า 
2.ด่านตรวจสัตว์น ้า สินค้าสัตว์น ้า 
3.ด่านกักกันสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ 
4.ด่านตรวจพืช สินค้าเกษตร 
5.ด่านตรวจสัตว์ป่า สินค้าสัตว์ป่า 
6.ด่านอาหารและยา สินค้าอุปโภคบริโภคและพื นที่จัดเก็บสินค้าดังกล่าว 
7.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ คน/ยานพาหนะ 

 

บทวเิคราะห ์
จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้มีการด าเนินการตามขั นตอน 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องด้วยพื นที่จังหวัดนราธิวาส มีแนวพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย 
เป็นระยะทาง 151  กิโลเมตร มีด่านศุลกากรจ านวน 3 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรตากใบ ด่านศุลกากรสุไหงโก 
ลก และด่านศุลกากรบูเก็ตตา  มีแม่น  าสุไหงโก-ลกกั นระหว่างประเทศและพื นที่ส่วนใหญ่เป็นแนวภูเขาและมี
ช่องทางการลักลอบเป็นจ านวนมาก เช่น จุดผ่อนปรน จุดท่าข้ามประเพณี กระจายทั ง 4 อ าเภอของจังหวัด
นราธิวาส ได้แก่ อ าเภอตากใบ อ าเภอ  สุไหงโก-ลก อ าเภอแว้งและอ าเภอสุคิริน และจังหวัดนราธิวาสเป็นพื นที่มี
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สถานการณ์ความไม่สงบ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้มีอย่างประสิทธิภาพเท่าที่ควรและครอบคลุมทุกพื นที่ 
รวมทั งเป็นการค้าชายแดนบางครั งผู้ประกอบการบางรายยังไม่เข้าใจถึงขั นตอนในการขออนุญาตน าเข้า ส่ง ออก
สินค้าสัตว์น  าและสินค้าเกษตร และยังมีการเปิดตลาดนัดบริเวณจุดผ่อนปรน ท่าข้ามประเพณี เพ่ือให้ราษฎรของ
สองประเทศได้น าสินค้ามาแลกเปลี่ยนชื อขายกันซึ่งอาจมีการลักลอบเกิดขึ นได้  

ดังนั นด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนราธิวาส ได้น าหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
Analysis) มาใช้เป็นเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการตรวจสอบ ตรวจ
ลักลอบการน าเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น  าและสินค้าเกษตรผ่านด่านพรมแดนจังหวัดนราธิวาส ผลการวิเคราะห์สรุป
ได้ดังนี  

  จุดแข็ง (Strengths) 
  1. เจ้าหน้าที่ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามขั นตอนกฎระเบียบที่ได้รับ
มอบหมายแต่ละหน่วยงานนั นๆได้เป็นอย่างดี 
  2. เจ้าหน้าที่มีการประสานงาน มีเครือข่ายในการปฏิบัติงานหลากหลาย 
  3. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานราชการในพื นที่จังหวัดนราธิวาส 
                     4. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเป็นเวลาเดียวกัน เช่นในการสุ่มตรวจ
รถยานพาหนะ ก็จะใช้เวลาเดียวกัน ท าให้แก้ไขปัญหาสภาพการจราจรหน้าด่านด้วย  

  จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1. ขาดสายข่าวในการแจ้งเบาะแสการลักลอบน าเข้า – ส่งออก สินค้าสัตว์น  าและสินค้าเกษตร 

2. เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  3. การตรวจสอบยานพาหนะไม่สามารถกระท าได้อย่างละเอียดทุกคัน  
    4. เอกสาร สิ่งพิมพ์ ที่ใช้ในการแจกประชาสัมพันธ์มีไม่เพียงพอ  

                     โอกาส (Opportunities) 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการตรวจบูรณาการ  
2. เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบของหลักกฎหมายของ

หน่วยงานแต่ละหน่วยเป็นอย่างดี 

อุปสรรค (Threats) 
1. ความไม่สงบในพื นท่ี ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกพื นที่ 

รวมทั งเจ้าหน้าที่ต้องมีการติดตามสถานการณ์ข่าวในพื นที่ๆนั นด้วย 
2. วิถีชีวิตของการค้าชายแดน ท าให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตาม

กฎหมายได้อย่างเคร่งครัด 
3. สภาพภูมิประเทศทางพรมแดน มีจุดลักลอบ ผ่อนปรนหลายจุดท าให้เสี่ยงต่อการลักลอบ

น าเข้า ส่งออก 
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แนวคดิ/ข้อเสนอ 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง-จุดอ่อน) และสภาพแวดล้อมภายนอก 

(โอกาส-อุปสรรค) ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในพื นที่ด่านพรมแดนจังหวัดนราธิวาส จึงเสนอแนว
ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการตรวจสอบ ตรวจลักลอบการน าเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น  าและสินค้า
เกษตรผ่านด่านพรมแดนจังหวัดนราธิวาส ดังนี  

1. สร้างสายข่าวในการแจ้งเบาะแส โดยบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดกฎระเบียบ ขั นตอนการปฏิบัติ

เรื่องการค้าชายแดน 
3. จัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ ที่ใช้ในการแจกประชาสัมพันธ์ ให้เพียงพอและครอบคลุมกับภารกิจ

ของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ  
4. ปรับเปลี่ยนการตั งด่านให้ครอบคลุมพื นที่นอกด่านศุลกากรและบริเวณจุดเสี่ยงให้มากขึ น 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
  1. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานการบูรณาการตรวจสอบ ตรวจลักลอบการน าเข้า ส่งออกสินค้า
สัตว์น  าและสินค้าเกษตรผ่านด่านพรมแดนจังหวัดนราธิวาส ได้ครอบคลุมพื นที่การปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบ 
และปฏิบัติงานแทนหน่วยงานที่ขาดบุคลากรได้ 
  2. ผู้ประกอบการมีการขออนุญาตน าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น  าและสินค้าเกษตรให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ เพื่อลดการปัญหาการลักลอบ-น าเข้า ส่งออก 

ตวัชี วดัความส าเรจ็ 
1. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและครอบคลุมพื นที่การปฏิบัติงานการบูรณาการตรวจสอบ ตรวจ

ลักลอบการน าเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น  าและสินค้าเกษตรผ่านด่านพรมแดนจังหวัดนราธิวาส ได้เพ่ิมขึ นไม่น้อยกว่า 
2 ครั ง ต่อสัปดาห์  

2. มีจ านวนผู้ประกอบการรายใหม่หรือสินค้าชนิดใหม่มาใช้บริการขออนุญาตน าเข้า –  ส่งออก 
สินค้าสัตว์น  า และสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

3. ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจกฎหมาย ขั นตอน ระเบียบวิธีการ
ขออนุญาตน าเข้า –  ส่งออก ส่งออกสินค้าสัตว์น  าและสินค้าเกษตรผ่านด่านพรมแดนจังหวัดนราธิวาส เพ่ิมขึ นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10  

 


