แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้าน้าเข้า
ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี

โดย

ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้า เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง

ค้าน้า
ปัจจุบันสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีการเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี เช่น
กลุ่มสหภาพยุโรป หรืออียู (European: EU) กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย -แปซิฟิค หรือเอเปค
(Asia - Pacific Economic Cooperation: APEC) กลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
อาเซี่ยน (Association of South East Asian Nation : ASEAN) เป็นต้น กลุ่มประเทศเหล่านี้ถูกจัดตั้งขึ้นมา
เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ นโยบายด้านการต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกัน ทาให้มีอานาจ
ต่อรองกับกลุ่มต่างๆได้มากขึ้น กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน หรือเออีซี (Asean Economics Community:
AEC) จะก่อให้เ กิดการเคลื่ อนย้ายทรัพ ยากรการผลิตระหว่างกันได้อย่างเสรี ในด้า นการเคลื่อ นย้ายสินค้ า
อาเซียนจะดาเนินการลดภาษีศุลกากรและยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีให้หมดสิ้นไป จาก
สถานการณ์การเปิดเสรีการค้า และการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิตระหว่างกันได้อย่างเสรี โดยที่มุ่งเน้นเรื่อง
ของการอานวยความสะดวกเป็นหลัก
ด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ าจั ง หวั ด ชลบุ รี สั ง กั ด ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ าเขต 2
(กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง มีบทบาทและภารกิจสาคัญใน
การทาหน้าที่ตรวจสอบการนาเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้าให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้อง แต่ละปีมี
สินค้าสัตว์น้านาเข้าจานวนมาก จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้มีการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนงานตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า เพื่อเป็นการควบคุมการค้าสัตว์น้าที่มีความเสี่ยงในการ
บริโภคหรือเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ติดมากับสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า รวมทั้งสารเจือปนในอาหาร
สารพิษหรือจุลินทรีย์ที่เป็นพาหะของโรคระหว่างประเทศ และภายในประเทศ เพื่อพัฒนากระบวนการควบคุม
สัตว์น้าให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับอานาจตามกฎหมายของ
ประเทศไทย รวมถึงการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่นาเข้าจากต่างประเทศ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อให้
ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นกับประเทศคู่ค้าในการส่ง สินค้าสัตว์น้า
ออกไปจาหน่ายต่างประเทศ ตลอดจนการอานวยความสะดวกทางด้านค้า เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลกรและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา ปรับปรุง แผนการนาเข้า
ส่งออกสินค้าสัตว์น้าของไทยในอนาคตต่อไป

เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้าน้าเข้าของด่านตรวจ
สัตว์น้าจังหวัดชลบุรี
หลักการและเหตุผล
สัตว์น้าที่นาเข้ามาในประเทศจาเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง เนื่องจากมี ความเสี่ยงต่อการนาเข้าสัตว์น้า
ที่มีโรคระบาดสัตว์น้า และความเสี่ยงการนาเข้าสัตว์น้าที่ มีสารตกค้างหรือสารปนเปื้อน โดยอาศัยข้อมูลจาก
การเฝ้าระวังของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรีในอดีตที่ผ่านมา และข้อมูลจากการแจ้งเตือนจากสมาคมหรือ
องค์กรต่างๆ ได้แก่ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO) ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย
ของอาหาร CODEX และมาตรฐานการควบคุมโรคของสัตว์ OIE หรือสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นต้น และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเฝ้าระวังจะมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึง มีความ
จาเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
กรมประมง มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานควบคุมตรวจสอบการนาเข้าส่ง ออกสัตว์น้า ปัจจุบัน
พบว่ายังคงประสบกับปัญหาการปฏิบัติในบางประการที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
กระบวนงานตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดาเนินงาน หรือ
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ประเด็นปัญหาที่สาคัญ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ
และสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า ความไม่ชัดเจนของหลักเกณฑ์และวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าในการการตรวจสอบวินิจฉัยทางกายภาพเบื้องต้น การจาแนก
แยกแยะชนิดสัตว์น้า ณ ด่านตรวจสัตว์น้า ดังนั้นการวิเคราะห์สภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน
ดัง กล่ า วจึ ง จ าเป็น และส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ เ ป็ น ข้ อ มูล และแนวทางในการยกระดั บ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี
บทวิเคราะห์/แนวคิด/ข้อเสนอ
จากภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี กระบวนงานตรวจสอบและ
สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้าของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี คณะผู้จัดทาได้นาเอาเครื่องมือแผนที่ความคิด
(Mind Mapping) เสนอแนวความคิดอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์ปัญหาที่กระทบกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินงาน และพัฒนา
บุคคลากรด่านตรวจสัตว์น้า เพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
กระบวนงานดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการนาปัญหา อุปสรรค ไปสู่แผนการ
ปฏิบัติ และพัฒนาปรับปรุง เป็นสิ่งสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะผลักดันการทางานและกลไกที่สาคัญทั้งหมดให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การดาเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องได้รับการผลักดันจากผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะผู้จัดทาได้วิเคราะห์และ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงาน และพัฒนาบุคคลากรด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี โดยมุ่งเน้น
ในการวิเคราะห์ ทบทวน ติดตามผลการดาเนินงาน และพัฒนาความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดชลบุรี ในการปฏิบัติงานกระบวนงานตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า ดังนี้
1. การวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน
คณะผู้จัดทาได้วิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัด
ชลบุรี กระบวนงานตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี ที่จาเป็น
จะต้องมีการพัฒนา ทบทวน ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเพิ่มเติมความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยสามารถจาแนกแยกแยะปัญหา ออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ด้าน
ขั้นตอนปฏิบัติงานการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า ด้านความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์
น้าจังหวัดชลบุรี การตรวจสอบวินิจฉัยทางกายภาพเบื้องต้น ณ ด่านตรวจสัตว์น้า และด้านการสื่อสารระหว่าง
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี กับผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของนาเข้าส่งออกสัตว์ น้า ถึง กระบวนงาน
ตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า

ขั้นตอนปฏิบัตงิ านการตรวจสอบ
และสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้า
การสื่อสารกับผู้ประกอบการ
หรือตัวแทนออกของ

ปัญหาอุปสรรคกระบวนงานการตรวจสอบ
และสุม่ เก็บตัวอย่างสัตว์น ้านาเข้ า
ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี

1.1 ด้านขั้นตอนปฏิบัตงิ านการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า จากการวิเคราะห์พบว่า
ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า เพื่อสุ่มตัวอย่างสินค้าสัตว์น้า ตรวจสอบทาง
กายภาพเบื้องต้น การเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์น้า และการส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ ยังคงประสบ
กับปัญหาบางประการที่สาคัญได้แก่ ขั้นตอนปฏิบัติงานการสุ่มเก็บตัวอย่างในแต่ละครั้งของการนาเข้า กล่าวคือ
การกาหนดชนิดสินค้าที่จะต้องมีการเก็บตัวอย่างหรือชนิดสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการเก็บตัวอย่าง และจานวน
ปริมาณของสิน ค้าที่ต้ องเก็บ ตัวอย่ าง ยัง ไม่มีขั้ นตอนการปฏิบั ติที่ชัด เจน ซึ่ ง ในบางครั้ง เกิดการโต้แ ย้ง ของ
ผู้ประกอบการหรือผู้รับบริการถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายแผนปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี
1.2 การเพิ่มความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี ในการปฏิบัติงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านโรคระบาดและสารตกค้างของสินค้าสัตว์น้า การตรวจวินิจฉัยทางกายภาพสัตว์น้า
เบื้องต้น ณ ด่านตรวจสัตว์น้า ซึ่งเป็นการตรวจสอบสัตว์น้านาเข้าที่แสดงอาการของโรคระบาดหรือพาหะของ
โรคระบาด การตรวจสอบสัตว์น้านาเข้าที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้น จึงมี
เหตุผลความจาเป็นในการพัฒนายกระดับการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี โดยสิ่งสาคัญก็คือ
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้า
เบื้องต้น การตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้าทางกายภาพเบื้องต้น ณ ด่านตรวจสัตว์น้า การคานวนปริมาณการสุ่ม
ตัวอย่าง การวางแผนเก็บตัวอย่าง การเก็บรักษาตัวอย่างก่อนส่งห้องปฏิบัติการ

1.3 ด้านการสื่อสารระหว่างด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรีกับผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ
นาเข้าส่งออกสัตว์น้า ถึงขั้นตอนปฏิบัติงานการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า ปัญหาดังกล่าวเป็น
ปัญ หาที่สอดคล้องกับการที่การปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้าจัง หวัดชลบุรี ยัง คงขาดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติตามกระบวนงานดังกล่าว โดยมิได้กาหนดขั้นตอนปฏิบัติงานถึงชนิด และปริมาณที่จะต้องเก็บตัวอย่างที่
ชัดเจน ซึ่งอาจะส่งผลต่อความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการในมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้าจังหวัดชลบุรี หากมีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติงานการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า ของ
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรีก็จะต้องสื่อสารให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับบริการทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
การเชิญประชุมชี้แจง หรือการแจ้งด้วยหนังสือเวียนเป็นต้น เพื่อให้เกิดความพึง พอใจของผู้รับบริการ และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี
2. แนวคิดข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี
กระบวนงานตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า คณะผู้จัดทาได้นามาเสนอแนะแนวทางในการการ
พัฒนา ทบทวน ปรับปรุงการปฏิบัติ งาน และเพิ่มเติมความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า ซึ่งจะเป็น
การยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้

วิเคราะห์ความเสี่ยงก้าหนด
ขั้นตอนปฏิบัติ การตรวจสอบและ
สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้าน้าเข้า
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อชี้แจงท้า
ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ
หรือตัวแทนออกของ

แนวทางการแก้ไขปัญหา
กระบวนงานการตรวจสอบและสุ่มเก็บ
ตัวอย่างสัตว์น้าน้าเข้า
พัฒนาบุคลากร
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี

2.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงและกาหนดขั้นตอนปฏิบัติงานการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้า
นาเข้า ตามมาตรฐานงานด่านตรวจสัตว์น้า โดยด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรีต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ย ง
ของสัตว์น้าที่ มีการนาเข้ า ในการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัว อย่างสัตว์น้ า โดยในการวิเคราะห์ค วามเสี่ยงจะ

พิจารณาจากความเสี่ยงใน 2 ประเด็น ได้แก่ ความเสี่ยงต่อการนาเข้าสัตว์น้าที่ต้องเฝ้าระวังด้านโรคระบาดสัตว์
น้า และความเสี่ยงการนาเข้าสัตว์น้าที่ต้องเฝ้าระวังด้านสารตกค้างหรือสารปนเปื้อน โดยอาศัยข้อมูลจากการ
เฝ้าระวัง ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรีในอดีตที่ ผ่านมา และข้อมูลจากการแจ้ง เตื อนจากสมาคมหรื อ
องค์กรต่างๆ ได้แก่ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO) ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย
ของอาหาร CODEX และมาตรฐานการควบคุมโรคของสัตว์ OIE หรือสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นต้น ผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงนามาใช้ในการทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมดังกล่าวของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี สาหรับ ขั้นตอนในส่วนของจานวนในการตรวจสอบ
และสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า จะต้องมีการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในเชิงจานวนสินค้าสัตว์น้าที่ต้องเปิด
ตรวจซึ่งขึ้นอยู่กับภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ เพื่อให้สามารถใช้เป็นตัวแทนของสินค้าสัตว์น้าที่นาเข้าได้เป็นอย่างดี
โดยผลจากการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติงานการตรวจสอบและสุ่มเก็บ
ตัวอย่างสัตว์น้า ก็จะสรุปจัดทาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เสนอให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรีได้
พิจารณาดาเนินการต่อไป
2.2 พัฒนาบุคลากรด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี เป็นการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์
น้าจังหวัดชลบุรี ในด้านการตรวจวินิ จฉัยทางกายภาพสัตว์น้าเบื้องต้น ซึ่ง เป็นการตรวจสอบสัตว์น้านาเข้าที่
แสดงอาการของโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด การตรวจสอบสัตว์น้านาเข้าที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานที่
สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า โดยเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจสัตว์น้าจัง หวัดชลบุรีที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
“การปฏิบัติงานด้านสุขอนามัย สาหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า” มาถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่
เจ้าหน้าที่ ที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรม / เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้เพิ่มเติม
2.3 รวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้ จัดทาเอกสารหรือคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
และสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า ณ ด่านตรวจสัตว์ น้า เผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน
2.4 ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของที่นาเข้าสัตว์น้าถึง
ขั้นตอนปฏิบัตงิ านการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า เพื่อก่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี

3. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
1.วิเคราะห์ความเสี่ยงและกาหนดขั้นตอนปฏิบัตงิ านการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า
1.1 รวบรวมข้อมูล
1.2 วิเคราะห์ความเสี่ยง
1.3 จัดทาข้อสรุปเสนอให้หัวหน้าด่านฯ
2. พัฒนาบุคลากรด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี
2.1 ถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะ
2.2 ประเมินผล
3. จัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า
3.1 จัดทาร่างคู่มือการปฏิบัติงาน
3.2 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
4. ประชาสัมพันธ์
4.1 ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ประกอบการ
4.2 ประเมินผลความพึงพอใจ
กิจกรรมขั้นตอนดาเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกระบวนงานการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่าง
สัตว์น้านาเข้า ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมาย สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ
2. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรีมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจวินิจฉัยทางกายภาพสัตว์น้าเบื้องต้น ณ ด่านตรวจสัตว์น้า การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้า การเก็บรักษา
ตัวอย่างสัตว์น้า และการส่งตัวอย่างสัตว์น้าไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ เพิ่มมากขึ้น
3. ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของนาเข้าสัตว์น้าเกิดความพึงพอใจในมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี
ตัวชีวัดความส้าเร็จ
1. มีการจัดทาเอกสาร หรือคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงานการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า
ณ ด่านตรวจสัตว์น้า และเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
2. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตู้คอนเทรนเนอร์ มีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยวิธีการวัดผลความรู้ ก่อน-หลัง การถ่ายทอดความรู้
3. ผู้ประกอบการและตัวแทนมีความพึงพอใจในขั้นตอนการตรวจสอบและสุ่มตัวอย่างสัตว์น้า
นาเข้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยวิธีวัดผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
คณะผู้จัดทาแนวคิด
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี

