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ค าน า 
  
 รายงานประจ าปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์
บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ที่ได้รับมอบหมายจากกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและ
ปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการด าเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง  ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์  ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถาน
ประกอบการ (รวมวัตถุอันตราย) ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน เฝ้าระวังการป้องกันการ
ลักลอบการน าเข้าและส่งออกสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์  ตรวจสอบการค้าสัตว์น้ าที่ผิดกฎหมาย
ภายในประเทศ การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยา กิจกรรมจัดระเบียบ
การประมงให้เป็นมาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกใบอนุญาต
และใบรับรองสัตว์น้ าผ่านระบบ Fisheries Single Window การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น้ าด้วย
ระบบเอกสาร ตลอดจนการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า
เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ก ากับดูแลรับผิดชอบครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง  ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันตก โดยมีด่านตรวจสัตว์น้ าภายใต้สังกัด 10 ด่านฯ มีนโยบายเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
สร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการและผู้รับบริการ น าเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้ าระหว่างประเทศ จึงมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ประกอบกับเพ่ิมช่องทางการน าเข้าและส่งออกสัตว์น้ าให้สอดคล้องกับนโยบายตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและผู้สนใจทั่วไปในการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการให้มคีุณภาพและเป็นมาตรฐาน และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องซึ่งได้
รว่มกันปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
 
  
 
 
  นายประวิทย์ ข าร้าย       
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 ด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
 
 
 

 

 

 

 



สารบญั 
 
 
 

ส่วนที่ 1 : ภาพรวมศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น  าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)……………………………………………..1  

 ประวัติหน่วยงาน..................................................................................................................................................................................................2 

 บุคลากร........................................................................................................................................................................................................................4 

 ภารกิจ............................................................................................................................................................................................................................5 

 ภารกิจ............................................................................................................................................................................................................................5 

 พ้ืนที่ปฏิบัติงาน......................................................................................................................................................................................................6 

 บุคคลากรหน่วยงาน......................................................................................................................................................................................11 

 การพัฒนาบุคคลากร....................................................................................................................................................................................14 

 งบประมาณประจ าปี.....................................................................................................................................................................................16 

 แผนการปฏิบัติงาน.........................................................................................................................................................................................17 

ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติงาน............................................................................................................................................................................................19 

 ผลการปฏิบัติงาน.............................................................................................................................................................................................20 

 งบประมาณท่ีใช้................................................................................................................................................................................................26 

 สถิติการน าเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น้ า..............................................................................................................................................27 

ส่วนที่ 3 : เรื่องอ่ืน ๆ................................................................................................................................................................................................................34 

 ปัญหาและอุปสรรค........................................................................................................................................................................................35 

 ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................................................................................................................37 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประวตัิหน่วยงาน 

ส่วนที่ 1 
ภาพรวมศูนย์บริหารจัดการ 

ด่านตรวจสัตว์น  าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 



 

 
 
 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546 ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยกรมประมงมีหน้าที่ก ากับดูแลการส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ การน าเข้าสินค้ากุ้งและปลาทูน่า 
รวมถึงก ากับดูแลให้สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ามีความปลอดภัยส าหรับการบริโภค อยู่ในมาตรฐานสุขภาพ 
และสุขอนามัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเทียบเท่ามาตรฐานสากลตามนโยบาย Food Safety ของรัฐบาล 
      กรมประมงได้มีค าสั่งที่ 563/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 เรื่องการจัดตั้งด่านตรวจ
สัตว์น้ าเพ่ิมเติมเป็นการภายใน และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 7 ด่าน ซึ่งรวมถึงด่านตรวจสัตว์น้ า 
ท่าเรือกรุงเทพ โดยมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ป้องกัน ปราบปรามและตรวจสอบสัตว์น้ า     
ซากสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่น าเข้า ส่งออก 
น าผ่านระหว่างประเทศ และการน ากลับมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ ทั้งด้านการค้า การครอบครอง       
การเพาะพันธุ์  การด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแต่งตั้ง
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
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 ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าเรือกรุงเทพ ได้เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 หลังจาก
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และภารกิจของหน่วยงาน 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพฯ กรมวิชาการเกษตร ให้ใช้ห้ องปฏิบัติการทดลอง
เป็นสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าเรือกรุงเทพได้ประสานงานกับการท่าเรือกรุงเทพ     
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่อาคารของการท่าเรือกรุงเทพฯ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ส าหรับเป็นที่ตั้ง   
ด่านตรวจสัตว์น้ า และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการท่าเรือกรุงเทพฯ ให้ใช้ห้องปฏิบัติงานสารบรรณ 
บริเวณชั้น 2 อาคารฝ่ายพัสดุท่าเรือกรุงเทพฯ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2546 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนโครงสร้างเป็น "กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการ
ผลิต" โดยแบ่งงานภายในเป็น 3 ศูนย์ ซ่ึงด่านตรวจสัตว์น้ าท่าเรือกรุงเทพ ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์บริหารจัดการด่าน
ตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) โดยมีหน่วยงานในสังกัด จ านวน 10 ด่านฯ คือ ด่านตรวจสัตว์น้ า     
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด่านตรวจสัตว์น้ าลาดกระบัง ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง ด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดสระแก้ว ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดชลบุรี ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดจันทบุรี ด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดตราด ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสมุทรสาคร ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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บุคคลากร 
 
 
 

 

นายประวิทย์  ข ารา้ย 
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการ 
ด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) 

  

 

นายภูริธัช  วัชรสินธุ ์
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

 

นายปิยะ  ยศอนันต์สาธิดา 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า 
ลาดกระบัง 

 

 

นางยุพดี ทองมี 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า 
ท่าอากาศดอนเมือง 

 

 

นายประเสริฐ ปานปารมี 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า 
จังหวัดสระแก้ว 

 

 

นางสาวอรนุช  ดีช่วย 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า 
จังหวัดชลบุร ี

 

 

นายจรัญ  มีรักษา 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า 
จังหวัดจันทบุรี 

 

 

นายอุดม  ติดไชย 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า 
จังหวัดตราด 

 

 

นายนิวัต  อนุรักษ์ชนะชัย 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า 
จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

นายชนินทร์  น้อยสอาด 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า 
จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

นายคะเณ  สุขเก้ือ 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

4 



ภารกิจ 
 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ควบคุม ก ากับ  ดูแล วางแผน และติดตามผลการปฏิบัติ ง านของด่านตรวจสัตว์น้ า ในสั งกั ด  
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการน าเข้า น าออก น าผ่านสัตว์น้ าและ
ปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3. ด าเนินการให้บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองน าเข้า น าออก น าผ่านสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
และป้องกันการกระท าผิดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 
2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ควบคุม ตรวจสอบ และด าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการ
ผลิต ตามความรับผิดชอบเพ่ือให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 
5. ท าหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
6. ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้ า (Health Certificate) ประกอบ การส่งออกซากสัตว์น้ าไป
ยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า และงานอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ 
8. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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พื นทีป่ฏิบัติงาน 
 
 

1. จุดบริการเอกสารน าเข้า-ส่งออก 
  

 

 

 
อาคารพัสดุการท่าเรือแห่งประเทศไทย ชั้น 2 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

2. พ้ืนที่สินค้าตู้คอนเทนเนอร์ 
  

 

 

 
ส านักศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก) 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 ด่านศุลกากรสมุทรปราการ (UTCT) 

ต าบลท้ายบ้าน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 
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ด่านศุลกากรส าโรงใต้ 

ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 ด่านศุลกากรพระประแดง (BDS) 
ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 

 

 
ด่านศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ 

ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 ด่านศุลกากรสมุทรสาคร (รพท.เอกชัย) 
ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอแม่กลอง 

จังหวัดสมุทรสาคร 
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3. พื้นที่สินค้าเทกอง (ท่าเทยีบเรือประมงต่างประเทศ) 
  

 

 

 
ทาเทียบเรือบริษัท โกดังไทยฟา จ ากัด 
ถนนราษฎรบูรณะ แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

 
ทาเทียบเรือ 33A-B ถนนราษฎรบูรณะ 

แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 
ทาเทียบเรือองคการคลังสินคา 

ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ  
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

 ทาเทียบเรือบริษัท ธนาพรชัย จ ากัด 
ต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 

 

 
ทาเทียบเรือบริษัท ที เจ แลนด จ ากัด 

ต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 ทาเทียบเรือหมายเลข 11B 
ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง  

จังหวัดสมุทรปราการ 
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ทาเทียบเรือทา ๗C 

ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 ทาเทียบเรือทาหมายเลข 7 
ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 

 

 
ทาเทียบเรือ 23A/23C 

ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 ทาเทียบเรือบริษัท ทรัพย์สถาพร จ ากัด (21B) 
ต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 
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แผนที่แสดงต าแหน่งท่าเทียบเรือประมงต่างประเทศตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ 
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บุคลากรหนว่ยงาน 
 
 

ข้าราชการ 
  

 

 
 
นายประวิทย์  ข าร้าย 
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า เขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) 
 
 

 

   

  

 

 

นางจามรี รักษ์บางแหลม 
นักวิชาการประมงช านาญการ 
 

นายธีรพจน์  ชาลี 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นางสาวเพชรลดา  ผ่านส าแดง 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นางสาวศิริกานต์  แหยมอุบล 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 

นางสาวชุติมา  สิทธิวงศ์ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
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ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 
  

  

 

   
 

นายขวัญสยาม  วงศ์อ าภู 
พนักงานประมงชั้น 2 
 

นายสิริศักดิ์  ชาวหญ้าแพรก 
นักวิชาการประมง 

 

นายจิรศักดิ์  ถามูลเลศ 
นักวิชาการประมง 
 

นางดลฤดี  บุญเลิศกุล 
นักวิชาการประมง 

นายภูริวัฒน์  ธรรมโชติ 
เจ้าพนักงานสื่อสาร 
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จ้างเหมาบริการ 
  
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายณภัทร พุทธิเมธากุล นักวิชาการประมง 
2 นางสาวจุฑามาศ ประสานศิลป์ นักวิชาการประมง 
3 นางสาววริยา ลิขิตสุวณิชย์ นักวิชาการประมง 
4 นายสนธยา โยธ ี นักวิชาการประมง 
5 นางสาวบุญธิดา เพ็ญอ่ิม นักวิชาการประมง 
6 นายชัชเวช อ าพาส นักวิชาการประมง 
7 นางสาวธันยพร บุบผามะตะนัง นักวิชาการประมง 
8 นายสุวิจักขณ์ รักวิจิตร์ นักวิชาการประมง 
9 นางสาวมณีนุช ชมภูพงษ์ นักวิชาการประมง 

10 นางสาวณีรนุช แดงเรือง นักวิชาการประมง 
11 นายนราทร นาคกล่อม นักวิชาการประมง 
12 นางสาวอังครินทร์ บุตะเขียว นักวิชาการประมง 
13 นายประกาศิต ศิริรัตน์ นักวิชาการประมง 
14 นายไกรชนม์ พินิจสุวรรณ นักวิชาการประมง 
15 นายเกรียงไกร แมงทับ นักวิชาการประมง 
16 นางสาวปัญญาพร สวัสดี นักวิชาการประมง 
17 นายภาวัติ ศิริชื่นวิจิตร นักวิชาการประมง 
18 นายเศวตสิทธิ์ จิณะหล้า นักวิชาการประมง 
19 นายสุทธิศักดิ์ ดลตรี นักวิชาการประมง 
20 นายกัมปนาท สุภฤทธิ์ นักวิชาการประมง 
21 นายมุคกอรีย์ เหมหมาด นักวิชาการประมง 
22 นางสาวศุภานิช สารใจ นักวิชาการประมง 
23 นายสุขสรร วันเพ็ญ นักวิชาการประมง 
24 นายอุรุพงษ์ วิสูตรกาญจนชัย นักวิชาการประมง 
25 นายกฤตภาดา มีอ าพล นักวิชาการประมง 
26 นายภาณุวัฒน์ รัตนจินดา นักวิชาการประมง 
27 นายต่อศักดิ ์เนื่องพิม นักวิชาการประมง 
28 นางสาวปริยกร พันธุสะ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
29 นายพิสิษฐ์ วงศ์อ าภู พนักงานขับรถยนต์ 
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การพัฒนาบุคลากร 
 
 ในป งบประมาณ 2561 บุคลากรศูนย์บริหารจัดการด่ านตรวจสั ตว์น้ า เขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) ได้เขาร่วมฝึกอบรม และสัมมนา เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ ทักษะ ความช านาญใน
การปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยได้เขาร่วมฝกอบรม และ
สัมมนา ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 จ านวน 12 หลักสูตร ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ หลักสูตร สถานที ่ วัน/เดือน/ปี ผู้เข้าร่วม 

1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบการ
น าเข้า ส่งออก น าผ่านสัตว์น้ า ผลิตภณัฑ์
สัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจสัตว์น้ า 

จ.นนทบุรี 
จ.สระแก้ว 
จ.ชลบุรี 
จ.สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร 

5 – 11 พ.ย. 
2560 

นางสาวเพชรลดา  ผ่านส าแดง 
นายธีรพจน์  ชาลี 

2 อบรมหลักสูตรการปฏิบัติ งานด้าน
สุขอนามัยส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้ า รุ่นที่ 1 

โรงแรมพักพิงอิง
ทางบูติค 
จ.นนทบุรี 

13 – 16 
มิ.ย. 2561 

นางสาวเพชรลดา  ผ่านส าแดง 
นายสิริศักดิ์  ชาวหญ้าแพรก 
นายจิรศักดิ์  ถามูลเลศ 

3 อบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานด้าน
สุขอนามัย ส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้ า รุ่นท่ี 2 

โรงแรมพักพิงอิง
ทางบูติค 
จ.นนทบุรี 

20 – 23 
มิ.ย. 2561 

นายธีรพจน์  ชาลี 

4 อบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานด้าน
สุขอนามัย ส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้ า รุ่นท่ี 3 

โรงแรมพักพิงอิง
ทางบูติค 
จ.นนทบุรี 

27 – 30 
มิ.ย. 2561 

นางสาวศิริกานต์  แหยมอุบล 
นางดลฤดี  บุญเลิศกุล 

5 อบรมเรื่อง อนุกรมวิธานของปลาน้ าจืด
เศรษฐกิจ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

9 ก.ค. 
2561 

นางสาวศิริกานต์  แหยมอุบล 
นายธีรพจน์  ชาลี 

6 Seminar on Aquatic Health 
Management and Quarantine for 
Countries along the “Maritime Silk 
Road” 

สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 

18 ก.ค. – 
7 ส.ค.  
2561 

นางสาวศิริกานต์  แหยมอุบล 
 

7 ฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) และฝึก
ภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) ศรชล. 
ผนวกกับการฝึก FTX C-MEX ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

จังหวัดชลบุรี 6 – 10  
ส.ค. 2561 

นายธีรพจน์  ชาลี 

8 อบรมการใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส ์
(Application) สัตว์น้ าที่น าเข้า ส่งออก 
และน าผ่าน 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

19 – 20 
ก.ย. 2561 

นางสาวเพชรลดา  ผ่านส าแดง 
นายสิริศักดิ์  ชาวหญ้าแพรก 
นายขวัญสยาม  วงศ์อ าภู 
นางสาวชุติมา  สิทธิวงศ์ 
นายธีรพจน์  ชาลี 
นางสาวศิริกานต์  แหยมอุบล 
นางดลฤดี  บุญเลิศกุล 
นายจิรศักดิ์  ถามูลเลศ 
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ล าดับ หลักสูตร สถานที ่ วัน/เดือน/ปี ผู้เข้าร่วม 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
ระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่าน
อินเตอร์เน็ต รุ่นที่ 2 

กรมประมง 8 – 9 พ.ย. 
2561 

นางสาวศิริกานต์  แหยมอุบล 
นายธีรพจน์  ชาลี 
นางสาวชุติมา  สิทธิวงศ์ 
นางดลฤดี  บุญเลิศกุล 

10 อบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตรม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

โรงแรมรามาการ์
เด้น 

14 พ.ย. 
2561 

นายธีรพจน์  ชาลี 
นางจามรี  รักษ์บางแหลม 

11 ฝึกอบรมส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 
หลักสูตรการปฐมนิเทศน์ และหลักสูตร
การเป็นข้าราชการที่ดี 

กรมประมง 14 – 23 
พ.ย. 2561 

นางสาวชุติมา  สิทธิวงศ์ 
 

12 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
การจัดท ายุทธศาสตร์และทบทวน
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของกองควบคุม
การค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 

โรงแรมพักพิงอิง
ทางบูติค 
จ.นนทบุรี 

19 – 26 
ธ.ค. 2561 

นายสิริศักดิ์  ชาวหญ้าแพรก 
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งบประมาณประจ าปี 
 
 ในปงบประมาณ 2561 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ไดร้ับ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปจาก กองควบคุมการคาสัตวน้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง ตามแผนงาน
บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร เป็นเงิน 7,196,920.00 บาท โดยกิจกรรมตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพสินคาประมง ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.63 รองลงมาคือกิจกรรม
แกไขปญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 46.34 และกิจกรรมเฝ้า
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ า ได้รับการจัดสรรงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 4.03 รายละเอียดตามแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม ดังนี้ 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ี 
ไดร้ับ (บาท) 

ร้อยละงบประมาณ 
ทีไ่ด้รับ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร   
  โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสู่มาตรฐาน   
    กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง   
      - คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 3,571,920 49.63 
    กิจกรรมเฝ้าระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ า   
      - คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 290,000 4.03 
  โครงการจัดระเบียบการประมงใหเป็นมาตรฐาน   
    กิจกรรมแกไขปญหาการท าประมงผิดกฎหมาย   
      - คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 3,335,000 46.34 

รวมทั้งสิ้น 7,196,920 100.00 
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แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
 
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรองการน าเข้าและส่งออกสินค้าประมง
ของกรมประมงในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงระบบ National Single Window (NSW) กับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของหน่วยงานกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตและใบรับรอง
เพ่ือน าเข้าและส่งออกสินค้าประมงให้สามารถใช้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ระบบเดียว (Fisheries Single 
Window) อีกท้ังยังเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และเพ่ิมทางเลือกการให้บริการแก่ประชาชน 
ช่วยลดขั้นตอนระยะเวลาต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งสร้างมาตรฐานในการให้บริการ และเสริ มสร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการ 

 กิจกรรม : พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 แผนการปฏิบัติงาน : ด าเนินการออกใบอนุญาตและใบรับรองการน าเข้า ส่งออก และน าผ่านสินค้า
สัตว์น้ าในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Fisheries Single Window : FSW) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการ เพ่ิมทางเลือกในการให้บริการ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย และสร้างมาตรฐานใน
การให้บริการและเสริมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ 
 
 
 

แผนงานบูรณาการศักยภาพการผลิตด้านเกษตร 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจประเมินฟาร์ม แหล่งผลิตสินค้าประมง และแหล่งแปรรูปสัตว์น้ า ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมประมง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม โรคสัตว์น้ าและเชื้อดื้อยา 
 กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 แผนการปฏิบัติงาน : ด าเนินการตรวจสอบสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์น าเข้า - ส่งออก ควบคุม
ปัจจัยการผลิต และเฝ้าระวังการลักลอบการน าเข้าและส่งออกสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ 
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 กิจกรรม : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื อดื อยา 
 แผนการปฏิบัติงาน : ด าเนินการตรวจประเมินฟาร์ม แหล่งผลิตสินค้าประมง และแหล่งแปรรูปสัตว์
น้ า ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐาน 
รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคสัตว์น้ าและเชื้อดื้อยา 
 
โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ า ตามพระราชก าหนดการประมง ให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด ที่สามารถท า
การประมงได้อย่างยั่งยืน มีระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท าประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าได้ ตั้งแต่การท าประมงไปจนถึงผู้บริโภค 
 กิจกรรม : จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 แผนการปฏิบัติงาน : ด าเนินการตรวจสอบเอกสารก่อนเรือเข้าเทียบท่า เรือขนถ่ายสัตว์น้ า เรือประมง 
เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ตรวจสอบเรือจับสัตว์น้ า เรือขนถ่ายสัตว์น้ าเมื่อเข้าเทียบท่า ตรวจสอบการขน
ถ่ายสัตว์น้ า ตรวจป้องกันการลักลอบการน าเข้า ส่งออก สินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการปฏิบัติงาน 



 
 
 
 

 
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ได้ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานของกรมประมง จ าแนกตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
จ านวน 2 แผนงาน 3 โครงการ 4 กิจกรรม  
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
 
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กิจกรรม : พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับ 255,740 387,563 

1. การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น้ าผ่านระบบ Fisheries Single 
Window 

ฉบับ 203,396 306,496 

    การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 32,314 51,272 
      - ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF2) ฉบับ 31,342 50,252 
      - ใบแจ้งด าเนินการส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF4) ฉบับ 0 51,698 
      - ใบแจ้งด าเนินการน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF6) ฉบับ 486 510 
      - ใบอนุมัติน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าผ่านราชอาณาจักร (DOF7) ฉบับ 486 510 
    การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับ 131,212 196,504 
      - ร. 6  (น าเข้า) ฉบับ 41,075 59,925 
      - ร. 6  (น าผ่าน) ฉบับ 486 510 
      - ร. 7 ฉบับ 41,075 59,925 
      - ร. 8 ฉบับ 486 510 
      - ร. 9 ฉบับ 48,090 75,634 
    การออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า (IMD) ฉบับ 39,870 58,720 
2. การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น้ าด้วยระบบเอกสาร (Manual) ฉบับ 52,344 81,067 
    การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 47,020 72,713 
      - ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF2) ฉบับ 0 101 
      - ใบแจ้งด าเนินการส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF4) ฉบับ 47,020 72,612 
      - ใบแจ้งด าเนินการน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF6) ฉบับ 0 0 
      - ใบอนุมัติน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าผ่านราชอาณาจักร (DOF7) ฉบับ 0 0 
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กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
    การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับ 899 1,163 
      - ร. 6  (น าเข้า) ฉบับ 196 292 
      - ร. 6  (น าผ่าน) ฉบับ 152 157 
      - ร. 7 ฉบับ 196 292 
      - ร. 8 ฉบับ 152 157 
      - ร. 9 ฉบับ 203 265 
    การออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า (IMD) ฉบับ 0 6 
    การออกใบอนญุาตตามกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ฉบับ 4,425 7,185 
      - ใบรับรองซากสัตว์น้ าเพื่อการส่งออก ฉบับ 0 0 
      - ใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ ามี ชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ฉบับ 4,116 6,316 

      - หนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
(สอ. 2) 

ฉบับ 309 869 

 
การปฏิบัติงาน : ด าเนินการออกใบอนุญาตและใบรับรองการน าเข้า ส่งออก และน าผ่านสินค้าสัตว์น้ าใน
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (Fisheries Single Window : FSW)  เ พ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก              
แก่ผู้ประกอบการ เพ่ิมทางเลือกในการให้บริการ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย และสร้างมาตรฐาน  
ในการให้บริการและเสริมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ 
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แผนงานบูรณาการศักยภาพการผลิตด้านเกษตร 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรม : จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน ครั้ง 18,675 48,950 

  1. ตรวจสอบเอกสารก่อนเรือเข้าเทียบท่า (เรือประมงต่างประเทศ) ครั้ง 780 9,300 
  2. ตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ ครั้ง 14,380 24,900 
      - เรือขนถ่ายสัตว์น้ า / เรือประมง ครั้ง 1,980 10,500 
      - เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ครั้ง 12,400 14,400 
  3. ตรวจสอบเรือจับสัตว์น้ า / เรือขนถ่ายสัตว์น้ า ครั้ง 845 9,365 
  4. ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ า ครั้ง 1,110 1,650 
  5. ตรวจป้องกันการลักลอบการน าเข้า ส่งออก สินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ ครั้ง 1,560 3,040 

 
การปฏิบัติงาน : ตรวจสอบเอกสารก่อนเรือเข้าเทียบท่า เรือขนถ่ายสัตว์น้ า เรือประมง เรือบรรทุกสินค้า       ตู้
คอนเทนเนอร์ ตรวจสอบเรือจับสัตว์น้ า เรือขนถ่ายสัตว์น้ าเมื่อเข้าเทียบท่า ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ า ตรวจ
ป้องกันการลักลอบการน าเข้า ส่งออก สินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 
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โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ครั้ง 59,570 146,323 

  1. ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์  41,183 81,213 
      - สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าในประเทศ  0 200 
      - สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าน าเข้า  5,772 9,933 
      - ตรวจวิเคราะห์ เฝ้าระวังสารตกค้าง  1,398 2,100 
      - ตรวจสอบสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ น าเข้า  18,810 35,560 
      - ตรวจสอบสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ ส่งออก  15,203 33,420 
  2. ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวัตถุอันตราย)  2,311 3,205 
      - ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิต  45 245 
      - ตรวจสอบการน าเข้า ส่งออก ปัจจัยการผลิต  2,266 2,910 
          - การตรวจสอบวัตถุอันตรายที่ใช้ในการประมง  1,507 1,507 
              - ตรวจสอบการน าเข้า  998 998 
              - ตรวจสอบการส่งออก  509 509 
          - การตรวจสอบอาหารสัตว์น้ า  759 1,403 
              - ตรวจสอบการน าเข้า  205 215 
              - ตรวจสอบการส่งออก  554 1,188 
      - ร้านค้า โรงงาน สถานประกอบการ  0 50 
  3. ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน  0 800 
  4. เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการน าเข้าและส่งออกสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า
และผลิตภัณฑ์ 

 13,736 56,006 

          - การตรวจในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานปกติ  10,941 42,481 
          - การตรวจนอกพื้นที่ปฏิบัติงานปกติ  2,795 13,525 
  5. ตรวจสอบการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมายภายในประเทศ  53 154 
  6. การประชาสัมพันธ ์  2,287 4,945 
      - การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ์  1,075 2,465 
      - การให้ค าแนะน า  1,212 2,480 

 
การปฏิบัติงาน : ด าเนินการตรวจสอบสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์น าเข้า - ส่งออก ควบคุมปัจจัยการผลิต 
และเฝ้าระวังการลักลอบการน าเข้าและส่งออกสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ เฝ้าระวังการป้องกันการ
ลักลอบการน าเข้าและส่งออกสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและควบคุมตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรม : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื อดื อยา 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื อดื อยา ครั้ง 4,246  

  1. ตรวจสอบสัตว์น้ าน าเข้าท่ีต้องอายัด กักกัน  75 230 
  2. ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์น้ า ณ สถานกักกัน  75 230 
  3. ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคจากสัตว์น้ าน าเข้า  707 2,329 
  4. เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบน าเข้าสตัว์น้ าท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด  3,189 5,145 
  5. สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าน าเข้าเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค    200 492 
  6. ด าเนินการรับรองสถานกักกันและที่พักซากสัตว์น้ า  0 0 
  7. ตรวจสอบสถานกักกันสัตว์น้ าและที่พักซากสัตว์น้ า  0 0 
  8. ให้ค าแนะน าปรึกษาสถานกักกันสัตว์น้ าและที่พักซากสัตว์น้ า  0 0 
  9. ออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ าและที่พักซากสัตว์น้ า  0 0 

 
การปฏิบัติงาน : ด าเนินการตรวจสอบสัตว์น้ าน าเข้าที่ต้องอายัด กักกันตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์น้ า 
ณ สถานกักกันประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคจากสัตว์น้ าน าเข้า เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบน าเข้าสัตว์น้ าที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 
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งบประมาณที่ใช ้
 
 ในปงบประมาณ 2561 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ไดร้ับ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปจาก กองควบคุมการคาสัตวน้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง ตามแผนงาน
บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร เป็นเงิน 7,196,920.00 บาท โดยกิจกรรมตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพสินคาประมง ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.63 รองลงมาคือกิจกรรม
แกไขปญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 46.34 และกิจกรรมเฝ้า
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ า ได้รับการจัดสรรงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 4.03 รายละเอียดตามแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม ดังนี้ 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ี 
ไดร้ับ (บาท) 

งบประมาณ 
ทีใ่ช้ (บาท) 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร   
  โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสู่มาตรฐาน   
    กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง   
      - คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 3,571,920 3,571,807 
    กิจกรรมเฝ้าระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ า   
      - คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 290,000 290,000 
  โครงการจัดระเบียบการประมงใหเป็นมาตรฐาน   
    กิจกรรมแกไขปญหาการท าประมงผิดกฎหมาย   
      - คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 3,335,000 3,334,994 

รวมทั้งสิ้น 7,196,920 7,196,801 
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สถิติการน าเข้า และส่งออกสินค้าสัตว์น  า 
 

น าเข้า 
  

ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าน าเข้าปี พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม) 
 

เดือน ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
มกราคม 39,344,624.25 26,998.66 

กุมภาพันธ์ 55,459,009.15 27,783.66 
มีนาคม 33,465,114.41 27,637.07 
เมษายน 43,655,709.50 31,020.13 

พฤษภาคม 51,603,518.88 35,065.81 
มิถุนายน 39,552,719.40 32,137.55 
กรกฎาคม 34,920,413.12 22,637.76 
สิงหาคม 27,316,998.41 23,885.51 
กันยายน 26,861,628.62 25,646.38 
ตุลาคม 29,168,274.48 43,394.81 

พฤศจิกายน 42,363,003.59 43,877.72 
ธันวาคม 47,173,374.79 40,737.46 

รวม 470,527,825.80 24,259.71 
 

แผนภูมิแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าน าเข้าปี พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม) 
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ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าน าเข้าประเภทสินค้าเทกองปี พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม) 
 

เดือน ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
มกราคม 39,319,695.50 2,069.91 

กุมภาพันธ์ 55,433,928.50 2,703.01 
มีนาคม 33,439,059.00 1,581.66 
เมษายน 43,626,933.00 2,243.63 

พฤษภาคม 51,571,294.80 2,841.73 
มิถุนายน 39,522,746.00 2,164.15 
กรกฎาคม 34,899,441.50 1,786.14 
สิงหาคม 27,294,441.50 1,328.60 
กันยายน 26,837,400.50 1,418.26 
ตุลาคม 29,126,450.50 1,570.83 

พฤศจิกายน 42,321,389.50 1,163.63 
ธันวาคม 47,134,925.50 2,288.17 

รวม 470,527,825.80 24,259.71 
 

แผนภูมิแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าน าเข้าประเภทสินค้าเทกองปี พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

ช่ือแผนภมูิ

ปริมาณ (ตนั) มลูค่า (ล้านบาท)

28 



สถิติปริมาณสัตว์น้ าน าเข้าประเภทสินค้าเทกองสูงสุด ๕ อันดับ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (มกราคม-ธันวาคม)  
 

ชนิดสัตว์น  า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
ปลาโอท้องแถบ 385,873,824.50 19,423,962,923.85 

ปลาทูน่าครีบเหลือง 64,517,290.30 3,682,323,292.90 
ปลาทูน่าตาโต 17,812,908.50 933,054,865.98 

ปลาทูน่าครีบยาว 2,190,488.50 215,788,781.84 
ปลาโอลาย 132,959.00 4,571,640.79 

 
แผนภูมิแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าน าเข้าประเภทสินค้าเทกองปี พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลาโอท้องแถบ, 
385,873,824.50

ปลาทูน่าครีบเหลือง, 
64,517,290.30

ปลาทูน่าตาโต, 
17,812,908.50 ปลาทูน่าครีบยาว, 

2,190,488.50

ปลาโอลาย, 
132,959.00

ปริมาณ (ตนั)

ปลาโอท้องแถบ ปลาทนู่าครีบเหลอืง ปลาทนู่าตาโต ปลาทนู่าครีบยาว ปลาโอลาย
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ตารางการแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าน าเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (มกราคม-ธันวาคม) 
 

เดือน ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
มกราคม 24,928.75 2,265 

กุมภาพันธ์ 25,080.65 1,752 
มีนาคม 26,055.41 2,198 
เมษายน 28,776.50 2,463 

พฤษภาคม 32,224.08 2,660 
มิถุนายน 29,973.40 2,744 
กรกฎาคม 20,851.62 1,901 
สิงหาคม 22,556.91 2,474 
กันยายน 24,228.12 2,141 
ตุลาคม 41,823.98 3,243 

พฤศจิกายน 41,614.09 3,257 
ธันวาคม 38,449.29 2,828 

รวม 356,562.83 29,927 
 

แผนภูมิแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าน าเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (มกราคม-ธันวาคม) 
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สถิติปริมาณสัตว์น้ าน าเข้าสูงสุด ๕ อันดับ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (มกราคม-ธันวาคม) 
 

ชนิดสัตว์น  า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
ปลาทูลัง 47,915.53 2,957 
ปลาซาบะ 39,242.39 2,026 

ปลาโอท้องแถบ 32,374.07 2,311 
ปลาซาร์ดีน  26,855.08 617 

ปลาหมึกกล้วยยักษ์ 19,629.59 1,312 
 

แผนภูมิแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าน าเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ปี พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลาทูลัง, 
47,915.53

ปลาซาบะ, 
39,242.39

ปลาโอท้องแถบ, 
32,374.07

ปลาซาร์ดีน , 
26,855.08

ปลาหมึกกล้วยยักษ์, 
19,629.59

ปริมาณ (ตนั)

ปลาทลูงั ปลาซาบะ ปลาโอท้องแถบ ปลาซาร์ดีน ปลาหมกึกล้วยยกัษ์
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ตารางการแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าส่งออกปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (มกราคม-ธันวาคม) 
 

เดือน ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
มกราคม 24,928.75 2,265 

กุมภาพันธ์ 25,080.65 1,752 
มีนาคม 26,055.41 2,198 
เมษายน 28,776.50 2,463 

พฤษภาคม 32,224.08 2,660 
มิถุนายน 29,973.40 2,744 
กรกฎาคม 20,851.62 1,901 
สิงหาคม 22,556.91 2,474 
กันยายน 24,228.12 2,141 
ตุลาคม 41,823.98 3,243 

พฤศจิกายน 41,614.09 3,257 
ธันวาคม 38,449.29 2,828 

รวม 356,562.83 29,927 
 

แผนภูมิแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าส่งออกปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (มกราคม-ธันวาคม) 
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สถิติปริมาณสัตว์น้ าส่งออกสูงสุด ๕ อันดับ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (มกราคม-ธันวาคม) 
 

ชนิดสัตว์น  า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
ปลาโอท้องแถบ 67,635.17 9,679 

ปลาทูน่าครีบเหลือง 16,024.55 2,253 
ปลาทรายแดง 14,670.82 1,789 

กุ้งขาว 9,789.01 3,331 
ปลาอลาสก้าโพล๊อค 4,126.39 442 

 
แผนภูมิแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าส่งออกปี พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปลาโอท้องแถบ, 67,635.17
ปลาทนู่าครีบเหลอืง, 16,024.55

ปลาทรายแดง, 14,670.82

กุ้งขาว, 9,789.01 ปลาอลาสก้าโพล๊อค, 4,126.39

ปริมาณ (ตนั)

ปลาโอท้องแถบ ปลาทนู่าครีบเหลอืง ปลาทรายแดง กุ้งขาว ปลาอลาสก้าโพล๊อค
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ส่วนที่ 3 
เรื่องอื่น ๆ 



ปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 1. ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือน าผ่านสัตว์น้ า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า พ.ศ.2561 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.
2561 ส่งผลให้มีการปรับปรุงกระบวนการส่งออกและน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าและเปลี่ยนแปลง
รูปแบบค าขออนุญาตในระบบ Fisheries Single Windows (FSW) รวมทั้งเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น เพ่ือ
แสดงว่า สินค้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นมาจากการท าประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ต่อเจ้าหน้าที่ประจ า
ด่านตรวจสัตว์น้ า เพ่ือประกอบการส่งออก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจึงต้องปรับกระบวนการและจัดเตรียมเอกสาร
ให้พร้อม และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามประกาศกรมประมงฯ อย่างเคร่งครัด ที่มี
การต่อว่าจากผู้ประกอบการบางราย เนื่องจากยุ่งยากมากขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาในการชี้แจง
ประชาสัมพันธ์จนครบทุกราย และได้เพ่ิมอัตราก าลังในการปฏิบัติงานด้านการส่งออกให้สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ 
 2. ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก าหนดท่า
เทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เพ่ือปรับปรุงแจ้งข้อมูลตามแบบค า
ร้องขอน าเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องยื่นเอกสารประกอบค าร้องล่วงหน้าต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ทันก าหนดเวลาตามแนบท้ายประกาศฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้
ทันก่อนที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ 
 และสืบเนื่องจากการที่ผู้ประกอบการสายเรือมีความประสงค์เพ่ิมท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่
เรือประมงไทยในช่วง High season ในฤดูจับปลาทูน่า เพ่ือประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป่องของ
ประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประกาศเพ่ิมท่าเทียบเรืออีก 3 ท่า ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
ส่งผลให้มีการน าเข้าสินค้าทูน่าแช่แข็งทางเรือประมงต่างประเทศเพ่ิมขึ้นที่เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ทั้งนี้ อัตราก าลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ยังคงเท่าเดิม 
ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดให้บริการระบบรับรองการจับคู่หนังสือ 
 3.  การก ากับการจ าหน่ ายสั ตว์ น้ า น า เข้ า  ( Import Aquatic Animal - Movement 
Document) กับใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch Certificate) ใบรับรองการจับสัตว์น้ าอย่างง่าย (Simplified 
Catch Certificate) หรือเอกสารอ่ืนใดที่แสดงแหล่งที่มาของสัตว์น้ า (Other Document) ผ่านระบบการออก
หนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ า (Processing Statement Endorsement : PSE)  กองควบคุมการค้าสัตว์
น้ าและปัจจัยการผลิต ได้เปิดให้บริการดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ แก่ผู้ประกอบการน า เข้าสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า โดยสามารถยื่นค าขออนุมัติรับรองการจับคู่ IMD กับ CC/SCC/Other document ผ่านเมนู 
“ขออนุมัติปริมาณตั้งต้นวัตถุดิบ (จับคู่ IMD)” ในระบบ PSE ต่อศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าหรือด่าน
ตรวจสัตว์น้ าที่มีการน าเขา้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยก าหนดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
 3.๑ กรณีการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าด้วยเรือขนถ่ายสัตว์น้ าต่างประเทศ (bulk) หรือเรือประมง 
ต่างประเทศ ที่มีการแจ้งน าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
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 3.2 กรณีการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าที่มีแหล่งที่มาจากธรรมชาติ (Wiสd) ยกเว้นสัตว์น้ าจืด ที่มี
การน าเข้าตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ในส่วนนี้ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจการให้บริการในระบบดังกล่าว ทั้งการยื่นเอกสาร การระบุ
ข้อมูลลงในระบบ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ท าให้เกิดการสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นจ านวนมาก 
เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาในการชี้แจงประชาสัมพันธ์จนครบทุกราย และได้เพ่ิมอัตราก าลังในการปฏิบัติงานด้านการ
ส่งออกให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ 
 4. การขออนุญาตน าเข้าสินค้าตู้ เทนเนอร์ มีเอกสารประกอบการขออนุญาตน าเข้าที่
หลากหลาย แตกต่างกันไปตามประเทศต้นทางบรรทุก และประเทศต้นก าเนิดสินค้า ด้วยข้อจ ากัด และข้อ
กฎหมายที่ต่างกันในแต่ละประเทศ ท าให้การตรวจสอบเอกสาร ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน และมีความ
เชี่ยวชาญ เข้าใจในตัวเอกสาร และปัจจุบัน ยังไม่มีการจัดอบรม การตรวจสอบตเอกสารของสินค้าตู้คอนเทน
เนอร์ ท าให้ มาตรฐานการตรวจสอบในแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน  
 5. เอกสารที่เจ้าหน้าที่เรียกขอตามประกาศก าหนดนั้น ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจในบางกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ขอเอกสารประกอบเพ่ิมเติม เนื่องจากตัวแทนออกของ หรือตัวแทนบริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญใน
เอกสารเหล่านี้ และบริษัทมักเปลี่ยนตัวแทนบริษัทบ่อย จึงขาดประสบการณ์ในการขอเอกสารจากต่างประเทศ  
 6. ในกรณีตรวจปล่อยสินค้า ตัวแทนออกของต้องการความรวดเร็วในการท างาน และโทร
สอบถามเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานอย่างยากล าบาก  
 7. เนื่องจากสถานที่ตรวจปล่อยมีจ านวนมาก และอยู่ห่างไกล จึงท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ล่าช้าในบางกรณี 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 
 1. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจให้ครอบคลุมถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารรถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการท างานในปัจจุบัน 
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