
ด่านตรวจสตัวน์ ้ าจงัหวดัอุบลราชธานี

นายพชิิต พรหมประศรี
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าด่านฯ 

การศึกษา วท.บ.(ประมง)
ภาควชิา ชีววทิยาประมง คณะประมง 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

KU 54
มีนกร 45

การฝึกอบรม ตรวจการประมง รุ่น 13

การท างาน - พ.ศ.2544-2550
นักวชิาการประมง(ลูกจ้างช่ัวคราว)

- พ.ศ.2552-2554
นักวชิาการประมง(พนักงานราชการ)

- พ.ศ.2554-ปัจจุบัน
นักวชิาการประมงปฏิบัติการ

ประวตัิส่วนตัว



ผลการปฏิบติังานของ...ด่านตรวจสตัวน์ ้ าจงัหวดัอุบลราชธานี... 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสท่ี 1 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วย
นบั

จ านวนเปา้หมาย
ทัง้ปี

จ านวนผลการ
ด าเนินการ 

ร้อยละของผล
การปฏิบตัิงาน

1. ควบคมุ ตรวจปัจจยัการผลติจากสถานประกอบการ (รวมวตัถอุนัตราย) ครัง้ 440 117 26.59

2. ออกใบอนญุาต ใบรับรอง ใบส าคญัการขึน้ทะเบียน ฉบบั 4,630 493 10.65

3. ตรวจวิเคราะห์วตัถดุิบและผลติภณัฑ์ ครัง้ 2,000 194 9.74

4. เฝา้ระวงัการปอ้งกนัการลกัลอบการน าเข้าและสง่ออก สตัว์น า้ ซากสตัว์น า้และผลติภณัฑ์ ครัง้ 2,300 1,403 61.00

5. ตรวจสอบการค้าสตัว์น า้ท่ีผิดกฎหมายภายในประเทศ ครัง้ 5 0 0.00

6. การประชาสมัพนัธ์ ครัง้ 200 66 33.00

7. การควบคมุและเฝา้ระวงัการน าเข้าสง่ออกและน าผ่านสตัว์น า้ ครัง้ 50 33 66.00

8. การตรวจสอบการน าเข้าสนิค้าสตัว์น า้จากเรือประมงต่างประเทศ ครัง้ 0 0 0.00

9. บรูณาการ ปอ้งกนัการลกัลอบน าเข้าสง่ออกสตัว์น า้ หรือผลติภณัฑ์สตัว์น า้ ปัจจยัการผลติ 
และสนิค้าเกษตร

ครัง้
0 0 0.00

10. ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้กฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบัการน าเข้าสง่ออกสตัว์น า้
หรือผลติภณัฑ์สตัว์น า้ ปัจจยัการผลติและสนิค้าเกษตร 

ครัง้
0 0 0.00

แผนงานโดยรวมของอบุล 9,625 หน่วยนับ ผลงานโดยรวม 2,306 คดิเป็นร้อยละ 23.96



ด่านตรวจสตัวน์ ้ าจงัหวดัอุบลราชธานีการเบิกจ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ : การเบิกจ่าย ไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2562 : 1 ต.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561

กิจกรรม งบประมาณ(บาท) โอน#1(19ต.ค.61) โอน#2 รวมโอนทัง้สิ้น เบิกจา่ยแล้ว(บาท) คงเหลือ(บาท) รอ้ยละเบิกจา่ย#1 รอ้ยละเบิกจา่ย#ทัง้ปี

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่

มาตรฐาน
417,000 208,500 0 208,500 115,823.60 92,676.40 55.55 27.78

- คา่จา้งเหมา 144,000 72,000 0 72,000 36,000.00 36,000.00 50.00 25.00

- คา่ตอบแทนใชส้อย และวสัดุ 273,000 136,500 0 136,500 79,823.60 56,676.40 58.48 29.24

พัฒนาและบริหารจดัการ

ทรัพยากรสัตว์น า้ (สาธารณูปโภค)
20,500 10,300 0 10,300 3,327.70 6,972.30 32.31 16.23

บุคลากรภาครัฐด้านการประมง

(พนักงาน)
292,000 146,000 0 146,000 72,990 73,010 49.99 25.00

- คา่ตอบแทน 283,000 141,500 0 141,500 70,740.00 70,760.00 49.99 25.00

- คา่ใชส้อย(ประกนัสงัคม) 9,000 4,500 0 4,500 2,250.00 2,250.00 50.00 25.00

รวม 729,500 364,800 0 364,800 192,141.30 172,658.70 52.67 26.34



ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน
• 1. ดา้นการปฏิบติังานและทรัพยากร(เจา้หนา้ท่ี+งบประมาณ) : 

พื้นท่ี 428 กิโลเมตร + 2 จุดผา่นแดนถาวร + 4 จุดผอ่นปรนเพื่อการคา้  

ขอ้เสนอแนะหรือแนวทางการแกไ้ขหรือแนวทางการพฒันางาน

ด่านตรวจสตัวน์ ้ าจงัหวดัอุบลราชธานี

• 2. ดา้นงบประมาณ : การเบิกจ่าย = เง่ือนไขของหน่วยเบิกจ่าย + ความสะดวกของหน่วยเบิกจ่าย + .......... 

• 3. ดา้นสงัคมศาสตร์ : หน่วยงานขา้งเคียง การคา้ชายแดน การคา้วิถีชาวบา้น ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ

• 1. เนน้การปฏิบติังาน ณ ท่ีตั้ง สนง.เป็นหลกั / นอกท่ีตั้ง สนง. = สุ่มตรวจ + ความเร่งด่วน + งานเฉพาะกิจ

• 2. ตั้งด่านฯ เป็นหน่วยเบิกจ่าย / ตั้งศูนยฯ์ เป็นหน่วยเบิกจ่ายและด่านฯ เบิกจ่ายกบัศูนยฯ์ / เปล่ียนหน่วยเบิกจ่าย

• 3. ประกาศกระทรวงฯ / ประกาศกรมฯ / ประกาศกองฯ         บริบทของกลุ่มด่านชายแดน / 
หารือกบัหน่วยงานขา้งเคียง


