
ร้อยละ
ผลการปฏิบติังาน

รวมทุกกจิกรรม คร้ัง 10,536.000 10,535.000 99.991

แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กจิกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน คร้ัง 10,536.000 10,535.000 99.991
1. ตรวจวเิคราะห์ปัจจยัการผลติจากแหล่งเพาะเลีย้ง ตัวอย่าง
    1.1 สุ่มตวัอยา่งเพ่ือตรวจวิเคราะห์วตัถุอนัตรายและปัจจยัการผลิต ณ โรงงาน / สถาน
ประกอบการ

ตวัอยา่ง

    1.2 สุ่มตวัอยา่งเพ่ือตรวจวิเคราะห์วตัถุอนัตรายและปัจจยัการผลิต ณ ร้านคา้ปัจจยัการผลิต ตวัอยา่ง

2. ตรวจวเิคราะห์คุณภาพวตัถุดบิ ผลติภัณฑ์ และแหล่งประมง ตัวอย่าง
    2.1 สุ่มตัวอย่างสัตว์น า้น าเข้า ตัวอย่าง
          - ตรวจสอบกายภาพสตัวน์ ้าเบ้ืองตน้ ตวัอยา่ง
          - ตรวจวิเคราะห์ เฝ้าระวงัสารตกคา้ง ตวัอยา่ง
3. เฝ้าระวงัการป้องกนัการลกัลอบการน าเข้าและส่งออก  คร้ัง 6,100.000 5,851.000 95.918
    3.1 การตรวจในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน คร้ัง 4,400.000 5,813.000 132.114
    3.2 การตรวจนอกพ้ืนท่ีปฏิบติังาน คร้ัง 1,700.000 38.000 2.235
4. ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลติและผู้น าเข้า คร้ัง/แห่ง 1,361.000 2,172.000 159.589
    4.1 ตรวจสอบปัจจยัการผลติ คร้ัง/แห่ง 161.000 225.000 139.752
          4.1.1 การตรวจสอบวตัถุอนัตรายและปัจจยัการผลติ ภายในประเทศ แห่ง
                   - การตรวจสอบ ณ โรงงาน / สถานประกอบการ แห่ง
                   - การตรวจสอบ ณ ร้านคา้ปัจจยัการผลิต แห่ง

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม หน่วยนบั แผนการปฏบัิติงาน ผลการปฏบัิติงาน
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         4.1.2 การตรวจสอบวตัถุอนัตรายและปัจจยัการผลติ น าเข้า คร้ัง
                   - การตรวจสอบวตัถุอนัตราย คร้ัง
                   - การตรวจสอบอาหารสตัว์ คร้ัง
         4.1.3 การตรวจสอบวตัถุอนัตรายและปัจจยัการผลติ ส่งออก คร้ัง 155.000 215.000 138.710
                   - การตรวจสอบวตัถุอนัตราย คร้ัง
                   - การตรวจสอบอาหารสตัว์ คร้ัง 155.000 215.000 138.710
         4.1.4 การสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ร้านค้าปัจจยัการผลติ แห่ง 6.000 10.000 166.667
    4.2 ตรวจสอบสัตว์น า้ ซากสัตว์น า้และผลติภัณฑ์ น าเข้า คร้ัง
    4.3 ตรวจสอบสัตว์น า้ซากสัตว์น า้และผลติภัณฑ์ ส่งออก คร้ัง 1,200.000 1,947.000 162.250
5. ออกหนงัสือรับรอง/ ใบรับรอง/ หนงัสืออนุญาต/  ใบอนุญาต ฉบับ 2,535.000 2,039.000 80.434
    5.1 การออกใบอนุญาต/ ใบรับรอง สัตว์น า้ ฉบับ 2,380.000 1,824.000 76.639
        5.1.1 การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น า้ผ่านระบบ Fisheries Single Window ฉบับ 2,380.000 1,824.000 76.639
                    - การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 1,200.000 930.000 77.500
                       - ใบอนุญาตใหน้ าเขา้สตัวน์ ้าหรือผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้า (DOF2) ฉบบั 41.000
                       - ใบแจง้ด าเนินการส่งออกสตัวน์ ้าหรือผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้า (DOF4) ฉบบั 1,200.000 889.000 74.083
                       - ใบแจง้ด าเนินการน าผา่นสตัวน์ ้าหรือผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้า (DOF6) ฉบบั
                       - ใบอนุมติัน าสตัวน์ ้าหรือผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้าผา่นราชอาณาจกัร (DOF7) ฉบบั
                    - การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับ 1,180.000 894.000 75.763
                       - ร. 6  (น าเขา้) ฉบบั 41.000
                       - ร. 6  (น าผา่น) ฉบบั
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                       - ร. 7 ฉบบั 41.000
                      - ร. 8 ฉบบั
                     - ร. 9 ฉบบั 1,180.000 812.000 68.814
                    - การออกหนงัสือก ากบัการจ าหน่ายสัตว์น า้น าเข้า (IMD) ฉบับ
          5.1.2 การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น า้ด้วยระบบเอกสาร (Manual) ฉบับ
                    - การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ
                       - ใบอนุญาตใหน้ าเขา้สตัวน์ ้าหรือผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้า (DOF2) ฉบบั
                       - ใบแจง้ด าเนินการส่งออกสตัวน์ ้าหรือผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้า (DOF4) ฉบบั
                       - ใบแจง้ด าเนินการน าผา่นสตัวน์ ้าหรือผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้า (DOF6) ฉบบั
                       - ใบอนุมติัน าสตัวน์ ้าหรือผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้าผา่นราชอาณาจกัร (DOF7) ฉบบั
                    - การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับ
                       - ร. 6  (น าเขา้) ฉบบั
                       - ร. 6  (น าผา่น) ฉบบั
                       - ร. 7 ฉบบั
                      - ร. 8 ฉบบั
                     - ร. 9 ฉบบั
                    - การออกหนงัสือก ากบัการจ าหน่ายสัตว์น า้น าเข้า (IMD) ฉบับ
    5.2 การออกใบอนุญาต/ ใบรับรอง ปัจจยัการผลติ ฉบับ 155.000 215.000 138.710
          5.2.1 การออกใบส าคญัการข้ึนทะเบียนวตัถุอนัตราย ฉบบั
          5.2.2 การออกใบอนุญาตน าเขา้ ผลิต ส่งออก วตัถุอนัตราย ฉบบั
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          5.2.3 การออกใบแจง้ด าเนินการเก่ียวกบัวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 2 ฉบบั
          5.2.4 การออกใบขอ้เทจ็จริงการน าเขา้ ส่งออก วตัถุอนัตราย ฉบบั
          5.2.5 หนงัสือรับรองการตรวจสอบอาหารสตัวส่์งออกไปนอกราชอาณาจกัร (สอ. 2) ฉบบั 155.000 215.000 138.710
6. การตรวจสอบสินค้าสัตว์น า้หรือผลติภัณฑ์สัตว์น า้ส่งคืน (สินค้าตีกลบั) คร้ัง
7. การประชาสัมพันธ์ คร้ัง 380.000 297.000 78.158
    7.1 การแจกเอกสาร ส่ิงพิมพ์ คร้ัง 190.000 83.000 43.684
    7.2 การใหค้  าแนะน า คร้ัง 190.000 214.000 112.632
8. การตรวจรับรองกุ้งมีชีวติส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจนี ฉบับ
    - การออกใบรับรองสุขอนามยัสตัวน์ ้ามีชีวิตเพ่ือการบริโภคส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบบั

9. ควบคุมและเฝ้าระวงัคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น า้น าเข้า คร้ัง/ตัวอย่าง 160.000 176.000 110.000
    9.1 ตรวจสอบสตัวน์ ้าน าเขา้ท่ีตอ้งอายดั กกักนั คร้ัง
    9.2 ตรวจติดตามเฝ้าระวงัป้องกนัโรคสตัวน์ ้า ณ สถานกกักนั คร้ัง
    9.3 สุ่มตวัอยา่งสตัวน์ ้าน าเขา้เพ่ือตรวจวิเคราะห์โรค  ตวัอยา่ง
    9.4 เฝ้าระวงัป้องกนัการลกัลอบน าเขา้สตัวน์ ้าท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคระบาด คร้ัง
    9.5 ประชาสมัพนัธ ์การป้องกนัโรคจากสตัวน์ ้าน าเขา้ คร้ัง 160.000 176.000 110.000
แผนงานยทุธศาสตร์ป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีม่ีผลกระทบต่อความมัน่คง
โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย
กจิกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย คร้ัง
1. ตรวจติดตามและเฝ้าระวงัการท าประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย คร้ัง
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    1.1 ตรวจสอบเรือประมงไทยท่ีแจง้เขา้ออก ณ ทา่เทียบเรือประมง คร้ัง
    1.2 ตรวจสอบการจดัท าสมุดบนัทึกการท าการประมง และทวนสอบพิกดัการท าการประมง
ในสมุดบนัทึกการประมงเทียบกบัขอ้มูลระบบติดตามเรือ (VMS)

คร้ัง

    1.3 ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการข้ึนสตัวน์ ้าของเรือประมงท่ีแจง้เขา้ ณ ทา่เทียบ
เรือประมง 
และความถูกตอ้งของสตัวน์ ้าข้ึนทา่

คร้ัง

    1.4 ตรวจสอบรับรองความถูกตอ้งของปริมาณ และชนิดสตัวน์ ้าท่ีขนถ่ายผา่นทา่เทียบ
เรือประมง

คร้ัง

    1.5 ตรวจประเมินการจดัท ารายงานของทา่เทียบเรือประมง/แพปลา ท่ีข้ึนทะเบียนกบักรม
ประมง

คร้ัง

    1.6 ควบคุม ก ากบั ตรวจสอบเรือประมงท่ีไดรั้บใบอนุญาตท าการประมงพาณิชยท่ี์ไม่ออกท า
การประมง
หรือแจง้ของดใชเ้รือกบักรมเจา้ทา่

คร้ัง

2. การตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวงัการท าประมงของเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น า้ไทย

นอกน่านน า้ 

รวมทั้งเรือสนบัสนุนเพ่ือการประมง  ให้เป็นไปตามกฎหมาย

คร้ัง

    2.1 การตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน ้าและเรือขนถ่ายสตัวน์ ้านอกน่านน ้าท่ีแจง้เขา้ออกทา่ คร้ัง


