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คำนำ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดนครพนม
จั ดท้าขึนเพื่อเผยแพร่ ผ ลการปฏิบั ติงาน ตามภารกิจบทบาทหน้าที่ ของด่านตรวจสั ตว์น้าจังหวัดนครพนม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ประกอบด้วย โครงสร้าง บุคลากร ภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานต่างๆ ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดนครพนม
ที่
ได้รับมอบหมาย
ด่านตรวจสั ตว์น้ าจั งหวัดนครพนม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลปฏิบัติงานในรอบปี งบประมาณ
พ.ศ 2561 ของด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ า จั ง หวั ด นครพนม จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ และผู้ ส นใจทั่ ว ไป
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า

ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดนครพนม
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ประวัติด่ำนตรวจสัตว์นำจังหวัดนครพนม

ด่ า น ต ร ว จ สั ต ว์ น้ า จั ง ห วั ด น ค ร พ น ม จั ด ตั ง ขึ น ต า ม ค้ า สั่ ง ก ร ม ป ร ะ ม ง ที่ 883/ 2559
ลงวัน ที่ 23 กัน ยายน 2559 เรื่ อง การก้าหนดโครงสร้างการแบ่ งงานภายในและหน้ าที่ ความรับ ผิ ดชอบของ
หน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยงานที่จัดตังขึนใหม่ในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้า เขต 1 (เชียงราย) กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดนครพนม เปิดให้บริการประชาชนในการยื่นขอใบอนุญาตน้าเข้าส่งออกสัตว์น้า
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าอย่างเต็มรูปแบบครังแรก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยในช่วงแรกมีเจ้าหน้าที่ 1 นาย
ปฏิบัติหน้าที่ คือนาย อดุล ภักดีพันดอน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดนครพนม โดยใช้ส้านักงานประมงจังหวัด
เป็นที่ท้าการด่านตรวจสัตว์น้าชั่วคราว และต่อมาได้ขอใช้พืนที่อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
เป็นที่ท้าการ
สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 1 (เชียงราย) กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
กรมประมง รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพืนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยด่านตรวจ
สัตว์น้าดังนี

1. ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่
2. ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตาก
3. ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดหนองคาย
4. ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
5. ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี
6. ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดนครพนม
7. ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสุรินทร์
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บทบำทภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของด่ำนตรวจสัตว์นำจังหวัดนครพนม
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุม ตรวจสอบการน้าเข้า -ส่งออก น้าผ่าน
สัตว์น้าและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ด้าเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองน้าเข้า -ส่งออก น้าผ่านสัตว์น้าและ ปัจจัย
การผลิ ต และป้ อ งกั น การกระท้ า ผิ ด ตามพระราชก้ าหนดการประมง พ.ศ.2558 พระราชก้ า หนดการประมง
(ฉบับที่2 ) พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 และ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
3. ควบคุม ตรวจสอบและด้าเนินการมาตรการกักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่ก้าหนด และตามมาตรฐาน ภายในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ
4. ท้าหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้ค้าปรึกษาแนะน้าการใช้ระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและ ระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ด่านตรวจสัตว์น้าในเขตพืนที่รับผิดชอบ
5. ปฏิบัติการร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ ได้รับ
มอบหมายในเขตที่รับผิดชอบ
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พืนที่ปฏิบัติงำน
จังหวัดนครพนม มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง จุดผ่อนปรน 4 แห่ง ดังนี
1) จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค้าม่วน) บริเวณบ้านห้อม ต้าบล อาจสามารถ อ้าเภอเมือง
นครพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงค้าม่วน เปิดตังแต่ 06.00 – 22.00 น. ทุกวัน ระยะทาง 2
กิโลเมตร
2) จุดผ่านแดนถาวร ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองนครพนม ติดต่อกับเมือง
ท่าแขก แขวงค้าม่วน เปิดตังแต่ 08.00 – 18.00 น. ทุกวัน ระยะทาง 13 กิโลเมตร
3) จุดผ่อนปรนอ้าเภอบ้านแพง ตังอยู่ที่บ้านโพธิ์ไทร ต้าบลไผ่ล้อม อ้าเภอบ้านแพง เป็นเขตติดต่อกับบ้านท่า
สะอาด เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิ ค้าไซ เปิดตังแต่ 08.00 – 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระยะทาง 109
กิโลเมตร
4) จุดผ่อนปรนอ้าเภอท่าอุเทน ตังอยู่ที่ ต้าบลท่าอุเทน อ้าเภอท่าอุเทน เป็นเขตติดต่อกับบ้านหินบูน เมือง
หินบูน แขวงค้าม่วน เปิดตังแต่ 08.00 – 14.00 น. วันจันทร์และวันพฤหัสบดี ระยะทาง 2 กิโลเมตรระยะทาง 20
กิโลเมตร
5) จุดผ่อนปรนอ้าเภอเมืองนครพนม ตังอยู่ที่ บ้านหนาด หมู่ที่ 2 ต้าบลบ้านกลาง อ้าเภอเมืองนครพนม เป็น
เขตติดต่อกับบ้านปากเป่ง เมืองท่าแขก เปิดตังแต่ 08.00 – 14.00 น. วันอังคารและวันศุกร์ ระยะทาง 35กิโลเมตร
6) จุดผ่อนปรนอ้าเภอธาตุพนม ตังอยู่ที่ หมู่ที่ 2 อ้าเภอธาตุพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านด่าน เมืองหนองบก
แขวงค้าม่วน เปิดตังแต่ 07.00 – 15.00 น. วันจันทร์และวันพฤหัสบดี ระยะทาง 69 กิโลเมตร
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บุคลำกรด่ำนตรวจสัตว์นำจังหวัดนครพนม

นำยอดุล ภักดีพันดอน
หัวหน้ำด่ำนตรวจสัตว์นำ
จังหวัดนครพนม

นำยวรรณชนะ แสงทอง
เจ้ำหน้ำทีป่ ระมง
(พนักงำนรำชกำร)

นำยนัฐพนธ์ คะดุน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ันทึกข้อมูล
(พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร)

สถำนที่ตังสำนักงำน
อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One stop Service : OSS)
ใกล้สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค้าม่วน) ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม
โทรศัพท์/โทรสาร 042-530 635 EMAIL : NPinspection007@gmail.com
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กำรพัฒนำบุคลำกร

- เข้าร่วมการฝึกอบรม หลกัสูตรความรู้เกี่ยวกั บ พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและสนับสนุน ใบอนุญาตและ
ใบรั บ รองผ่ านอิน เตอร์ เน็ ต ประจ้ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง
- เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร“การปฏิบัติงานด้านสุขอนามั ส้าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า” ระหว่าง
วันที่ 13-16 มิถุน ายน 2561 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค จ.นนทบุรี และด่านตรวจสัตว์ น้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
- เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของไทยและศึกษา ดูงาน
ด่านน้าเข้าสินค้า ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม Blu Hotel จังหวัดนครพนม
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งบประมำณและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

งบ/โครงกำร

1

2

3

งบที่ได้รับ
(บำท)

ที่ได้รับจัดสรร
(บำท)

เบิกจ่ำย (บำท)

คงเหลือ(บำท)

ร้อยละ

กิ จ กรรมบุ ค ลำกรภำครั ฐ ด้ ำ นกำร
ประมง

145,080.00

145,080.00

145,080.00

0.00

100

-ค่ำเช่ำบ้ำน

40,500.00

40,500.00

40,500.00

0.00

100

-ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร

99,600.00

99,600.00

99,600.00

0.00

100

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

4,980.00

4,980.00

4,980.00

0.00

100

กิ จ กรรมพั ฒ นำและบริ ห ำรจั ด กำร
ทรัพยำกรสัตว์นำ

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

100

-ค่ำสำธำรณูปโภค

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

100

กิ จ กรรมตรวจสอบและรั บ รอ ง
คุณภำพสินค้ำประมง

617,600.00

617,600.00

617,592.65

7.35

99.99

- ค่ำใช้สอย

293,600.00

293,600.00

293,592.65

7.35

99.99

-ค่ำจ้ำงเหมำ

324,000.00

324,000.00

324,000.00

0.00

100

รวมทุกกิจกรรม

772,680.00

772,680.00

772,672.65

7.35

99.99
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ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง
แผนรวมปี 61

ผลกำรปฏิบัติงำน

คิดเป็น

กิจกรรม

หน่วยนับ

ต.ค. 60 - ก.ย.
61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ร้อยละ

รวมทุกกิจกรรม

ครัง

2041

2,932

143.66

1. กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภำพ ครัง
สินค้ำประมง

1,161

1,887

1.1 ตรวจวิเครำะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

ครัง

500

533

1.1.1 ตรวจสอบสัตว์นำ ซำกสัตว์นำ
และผลิตภัณฑ์ ส่งออก

ครัง

500

533

1.2 ควบคุม ตรวจปัจจัยกำรผลิตจำกสถำน ครัง
ประกอบกำร (รวมวัตถุอันตรำย)

2

28

1.2.1 ตรวจสอบกำรค้ำปัจจัยกำรผลิต ครัง

2

10

1.3 เฝ้ำระวังกำรป้องกันกำรลักลอบกำร
นำเข้ำและส่งออกสัตว์นำ ซำกสัตว์นำและ
ผลิตภัณฑ์

ครัง

530

1,120

- กำรตรวจในพืนที่ปฏิบัติงำนปกติ

ครัง

450

1,039

80

81

1.4 ตรวจสอบกำรค้ำสัตว์นำที่ผิดกฎหมำย ครัง
ภำยในประเทศ

4

32

1.5 กำรประชำสัมพันธ์

ครัง

125

174

- กำรแจกเอกสำร สิ่งพิมพ์

ครัง

50

92

- กำรให้คำแนะนำ

ครัง

75

82

- กำรตรวจนอกพืนที่ปฏิบัติงำนปกติ ครัง

162.53

8

กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง
- ตรวจสอบกำรค้ำปัจจัยกำรผลิต
ตรวจร้ำนค้ำและปัจจัยกำรผลิต พร้อมกับออกประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรนำเข้ำส่งออก
สั ต ว์ น ำผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น ำ และข้ อ ระเบี ย บ กฎหมำยกำรน ำเข้ ำ ส่ ง ออกสั ต ว์ น ำออกนอกรำชอำณำจั ก ร
แก่ผู้ประกอบกำร

9

ตรวจสอบกำรค้ำปัจจัยกำรผลิต
ได้ปฏิบัติงำนบังคับใช้กฎหมำยแบบบรูณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อตรวจสอบร้ำนค้ำปุ๋ยอำหำรสัตว์ ยำสัตว์ และปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร ในเขตพืนที่อำเภอเมือง,
อำเภอธำตุพนม และอำเภอนำแก จังหวัดนครพนม

10

กำรประชำสัมพันธ์
ประชำสัมพันธ์ผู้ประกอบกำรห้องเย็น ให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยกำรนำเข้ำส่งออกสัตว์นำ และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นำ แก่ผู้ประกอบกำรในพืนที่จังหวัดนครพนม

11

เฝ้ำระวังกำรป้องกันกำรลักลอบกำรนำเข้ำและส่งออกสัตว์นำ ซำกสัตว์นำและผลิตภัณฑ์
บู ร ณำกำรร่ ว มกั บ ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ำรที ม สุ นั ข ดมกลิ่ น กรมปศุ สั ต ว์ (DLD) และหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตรวจสั ม ภำระผู้ โ ดยสำรข้ ำ มประเทศ ป้ อ งกั น กำรลั ก ลอบกำรน ำเข้ ำ และส่ ง ออกสั ต ว์ น ำ
ณ สะพำนมิตรภำพไทย ลำว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)

12

บูรณำกำรร่วมกับชุดปฏิบัติกำรทีมสุนัขดมกลิ่น กรมปศุสัตว์ (DLD) และหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสัมภำระผู้โ ดยสำรข้ำ มประเทศ ป้องกัน กำรลักลอบกำรน ำเข้ำ และส่ ง ออกสัต ว์น ำ ณ ท่ำ เทียบเรื อ
นครพนม

13

ตรวจบูรณำกำรป้องกันกำรลักลอบนำเข้ำ -ส่งออกสัตว์นำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นำตำมแนวพรมแดน
ร่วมกับชุดปฏิบัติกำรทีมสุนัขดมกลิ่น กรมปศุสัตว์ (DLD) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันกำรลักลอบ
กำรกระทำผิดกฎหมำย จุดผ่อนปรนอำเภอท่ำอุเทน

14

ตรวจบูรณำกำรป้องกันกำรลักลอบนำเข้ำ -ส่งออกสัตว์นำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นำตำมแนวพรมแดน
ร่วมกับชุดปฏิบัติกำรทีมสุนัขดมกลิ่น กรมปศุสัตว์ (DLD) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันกำรลักลอบ
กำรกระทำผิดกฎหมำย จุดผ่อนปรนอำเภอท่ำอุเทน พบกำรลักลอบนำเข้ำสัตว์ป่ำ ไม่พบผู้แสดงเป็นเจ้ำของ
จึงนำของกลำงส่งพนักงำนสอบสวน เพื่อหำตัวผู้กระทำผิดมำลงโทษต่อไป

15

ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
กิจกรรม พัฒนำระบบกำรให้บริกำรเชื่อมโยงทำงอิเล็กทรอนิกส์

แผนรวมปี 61
กิจกรรม

หน่วยนับ

ต.ค. 60 ก.ย. 61

ผลกำร
ปฏิบัติงำน

คิดเป็น

ต.ค. 60 ก.ย. 61

ร้อยละ

118.75

2. กิจกรรม พัฒนำระบบกำรให้บริกำรเชื่อมโยงทำง
อิเล็กทรอนิกส์

ฉบับ

880

1,045

2.1 กำรออกใบอนุญำตและใบรับรองสัตว์นำผ่ำนระบบ
Fisheries Single Window

ฉบับ

500

533

2.1.1 กำรออกใบอนุญำตตำม พ.ร.บ. โรคระบำด
สัตว์ พ.ศ. 2558 ร9

ฉบับ

500

533

2.2 กำรออกใบอนุญำตและใบรับรองสัตว์นำด้วยระบบ
เอกสำร (Manual)

ฉบับ

380

512

2.2.1 ใบแจ้งดำเนินกำรส่งออกสัตว์นำหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นำ (DOF4)

ฉบับ

380

494

4.2.4 กำรออกใบอนุญำตตำมกฎหมำยและระเบียบอื่นๆ

ฉบับ

0

18

- หนังสือรับรองกำรตรวจสอบอำหำรสัตว์ส่งออกไป
นอกรำชอำณำจักร (สอ. 2)

ฉบับ

0

18

16

กิจกรรม พัฒนำระบบกำรให้บริกำรเชื่อมโยงทำงอิเล็กทรอนิกส์
กำรตรวจปล่อยสินค้ำประมงส่งออกตรวจสอบเอกสำรใบอนุญำต ใบรับรองให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย
1.1 กำรส่งออกสินค้ำสัตว์นำและผลิตภัณฑ์สัตว์นำ (ปลำกระป๋อง)

17

กำรตรวจปล่อยสินค้ำประมงส่งออกตรวจสอบเอกสำรใบอนุญำต ใบรับรองให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย
1.2 กำรส่งออกสินค้ำสัตว์นำ (แช่เย็น)

18

กำรตรวจปล่อยสินค้ำประมงส่งออกตรวจสอบเอกสำรใบอนุญำต ใบรับรองให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย
1.3 กำรส่งออกลูกพันธ์สัตว์นำมีชีวิต (ปลำนิล)

19

กำรตรวจปล่อยสินค้ำประมงส่งออกตรวจสอบเอกสำรใบอนุญำต ใบรับรองให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย
1.4 กำรส่งออกอำหำรสัตว์นำ

20

1.สถิตกิ ำรส่งออกสัตว์นำ ประจำปี พ.ศ. 2561
ส่งออก-สินค้ำสัตว์นำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นำ
เดือน
ปริมำณ (กก.)
ม.ค.61
134,100.00
ก.พ.61
101,262.00
มี.ค.61
25,250.00
เม.ย.61
0.00
พ.ค.61
13,332.00
มิ.ย.61
0.00
ก.ค.61
120.00
ส.ค.61
3,100.00
ก.ย.61
0.00
ต.ค.61
0.00
พ.ย.61
0.00
ธ.ค.61
0.00
รวม
277,164.00

มูลค่ำ (บำท)
5,280,340.00
3,934,120.00
970,000.00
0.00
690,980.00
0.00
13,080.00
318,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,206,520.00

กำรส่ ง ออกสั ต ว์ น ำและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น ำ ประจ ำปี 2561 มี ป ริ ม ำณกำรส่ ง ออกอยู่ ที่
277,164.00กิ โ ลกรั ม คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ รวม 11,206,520.00 บำท มี ป ริ ม ำณกำรส่ ง ออกสู ง สุ ด ในเดื อ น
มกรำคม 2561 มี ป ริ ม ำณกำรส่ ง ออกอยู่ ที่ 34,100.00 กิ โ ลกรั ม คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ รวม 5,280,340.00 บำท
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
ม.ค.-61

ก.พ.-61

มี.ค.-61

เม.ย.-61

พ.ค.-61
ปริ มาณ (กก.)

มิ.ย.-61

ก.ค.-61

มูลค่า (บาท)

ส.ค.-61

ก.ย.-61

ต.ค.-61

พ.ย.-61

ธ.ค.-61
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1.2 สถิติกำรส่งออกสัตว์นำ ประจำปี พ.ศ. 2561 (แบบจำแนกประเภท)
ชนิดสัตว์นำ

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ประเภท

ปลำซำบะ
ปลำทูลัง
ปลำทูแขก
ปลำสีกนุ ข้ำงเหลือง
ปลำสีกนุ เขียว
ปลำหมึกกล้วยยักษ์
ปลำหำงแข็ง
ปลำหมึกกล้วย
ปลำสวำย
ปลำนิล
ปลำนวลจันทร์
ปลำเฉำ
กุ้งขำว
ปลำวัว
ปลำทรำย
กุ้งก้ำมกรำม
หอยแครง
ปลำทูลัง
ปลำตะเพียนหมักเกลือ (ปลำร้ำ)
รวม

ปริมำณ (กก.)

แช่แข็ง
ทำสุก
แช่แข็ง
แช่แข็ง
แช่แข็ง
แช่แข็ง
แช่แข็ง
แช่แข็ง
แช่เย็น
แช่เย็น
แช่เย็น
แช่เย็น
แช่เย็น
แช่เย็น
แช่เย็น
มีชีวิต
มีชีวิต
ทำสุก
อื่นๆ

มูลค่ำ (บำท)

9,700.00
800
12,000.00
50,800.00
24,000.00
19,305.00
2,720.00
9,265.00
3,800.00
950.00
570.00
1,200.00
30
11,974.00
1,358.00
250
2,800.00
800
121,600.00
273,922.00

393,000.00
50,000.00
480,000.00
1,826,000.00
912,000.00
1,278,900.00
129,960.00
815,800.00
190,000.00
38,000.00
28,500.00
60,000.00
5,400.00
623,080.00
67,900.00
50,000.00
196,000.00
50,000.00
3,648,000.00
10,842,540.00

กำรส่งออกสัตว์นำและผลิตภัณฑ์สัตว์นำ ประจำปี พ.ศ. 2561 (แบบจำแนกประเภท) โดยปลำตะเพียน
หมักเกลือ (ปลำร้ำ) มีปริมำณกำรส่งออกสูงสุดอยู่ที่ 121,600 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำรวม 3,648,000 บำท
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00

ปลาทูลงั

หอยแครง

กุ้งก้ ามกราม

ปลาทราย

ปลาวัว

กุ้งขาว

ปลาเฉา

ปลานวลจันทร์

ปลานิล

มูลค่า (บาท)

ปลาตะเพียนหมักเกลือ (ปลาร้ า)

ปริ มาณ (กก.)

ปลาสวาย

ปลาหมึกกล้ วย

ปลาหางแข็ง

ปลาหมึกกล้ วยยักษ์

ปลาสีกนุ เขียว

ปลาสีกนุ ข้ างเหลือง

ปลาทูแขก

ปลาทูลงั

ปลาซาบะ

0.00
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1.3.สถิติกำรส่งออกลูกพันธุ์ปลำ ประจำปี พ.ศ. 2561

ที่

ชนิดสัตว์นำ

1
2
3
4
5

ลูกปลำนิล
ลูกปลำดุกบิ๊กอุย
ลูกปลำหมอไทย
ลูกปลำตะเพียน
ลูกปลำไน
รวม

ประเภทสัตว์นำ

จำนวนตัว

มูลค่ำ (บำท)

ลูกพันธุ์ปลำ มีชีวิต
ลูกพันธุ์ปลำ มีชีวิต
ลูกพันธุ์ปลำ มีชีวิต
ลูกพันธุ์ปลำ มีชีวิต
ลูกพันธุ์ปลำ มีชีวิต

2,000
10,000.00
6,000.00
8,000.00
1,000.00
27,000

2,000.00
10,000.00
6,000.00
8,000.00
1,000.00
27,000.00

กำรส่ ง ออกลู ก พั น ธุ์ ป ลำ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 มี ป ริ ม ำณกำรส่ ง ออกสู ง สุ ด อยู่ ที่ 27,000 ตั ว
คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ รวม 27,000 บำท โดยลู ก ปลำดุ ก บิ๊ ก อุ ย มี ป ริ ม ำณกำรส่ ง อกอสู ง สุ ด อยู่ ที่ 10,000 ตั ว
มูลค่ำ 10,000 บำท
12,000

10,000

8,000

6,000
จานวนตัว
4,000

2,000

0

มูลค่า (บาท)

23

2.สถิตกิ ำรส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์นำ ประจำปี พ.ศ. 2561
ที่

ชนิดสัตว์นำ

ประเภทสัตว์นำ

ปริมำณ (กก)

มูลค่ำ (บำท)

1

ปลำซำร์ดีนในซอสมะเขือเทศ
รวม

ผลิตภัณฑ์สัตว์นำ

3,100.00
3,100.00

318,000.00
318,000.00

กำรส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์นำประจำปี พ.ศ. 2561 โดยปลำซำร์ดีนในซอสมะเขือเทศ มีปริมำณกำร
ส่งออกสูงสุดอยู่ที่ 3,100 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำรวม 318,000 บำท

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
จานวนตัว
ที่ ชนิดสัตว์น ้า ประเภทสัตว์น ้า

มูลค่า (บาท)
1 ปลาซาร์ ดีนในซอสมะเขือเทศ ผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้า
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3.สถิตกิ ำรส่งออกปัจจัยกำรผลิต ประจำปี พ.ศ. 2561
ส่งออกปัจจัยกำรผลิต (อำหำรสัตว์นำ)
ปริมำณ (กก.)
54,200.00
55,600.00
50,100.00
40,200.00
51,500.00
29,000.00
9,400.00
8,000.00
298,000.00

เดือน
ม.ค.61
ก.พ.61
มี.ค.61
เม.ย.61
พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61
ก.ย.61
ต.ค.61
พ.ย.61
ธ.ค.61
รวม

มูลค่ำ (บำท)
962,139.00
553,438.00
1,092,260.00
721,710.00
1,111,550.00
794,720.00
131,220.00
133,600.00
5,500,637.00

ตำรำงกำรส่งออกปัจจัยกำรผลิต ประจำปี พ.ศ. 2561 มีปริมำณกำรส่งออกอยู่ที่ 298,000 กิโลกรัม
คิดเป็นมูลค่ำรวม 5,500,637 บำท มีปริมำณกำรนำเข้ำสูงสุดในเดือน เมษำยน 2561 มีปริมำณกำรส่งออก
อยู่ที่ 55,600 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำรวม 553,438 บำท
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
มี.ค.-61

เม.ย.-61

พ.ค.-61

มิ.ย.-61

ปริ มาณ (กก.) - -

ก.ค.-61
มูลค่า (บาท) - -

ส.ค.-61

ก.ย.-61

ต.ค.-61
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4.สถิตกิ ำรนำผ่ำนสัตว์นำ และผลิตภัณฑ์สัตว์นำ ประจำปี 2561
สินค้ำนำผ่ำน ปลำแซลมอน , ปลำหมึกกล้วยวงแหวน
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

ปริมำณ (กก.)
54,463.20
117,992.74
17,695.14
14,819.00
20,520.00
82,296.00
307,786.08

มูลค่ำ (บำท)
16,480,408.70
37,499,903.42
6,787,989.00
5,690,486.53
11,452,626.50
46,246,641.66
124,158,055.81

หมำยเหตุ
ปลำแซลมอน
ปลำแซลมอน
ปลำแซลมอน
ปลำแซลมอน

ปลำหมึกกล้วยวงแหวน
ปลำหมึกกล้วยวงแหวน

มีปริมำณกำรนำผ่ำนอยู่ที่ 307,786.08 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำรวม 124,158,055.81 บำท มีปริมำณ
กำรนำผ่ำนสูงสุดในเดือน กุมภำพันธ์ 2561 มีปริมำณกำรนำผ่ำน(ปลำแซลมอน) อยู่ที่ 117,992.74 กิโลกรัม
คิดเป็นมูลค่ำรวม 37,499,903.42 บำท
50,000,000.00
45,000,000.00
40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
ปริ มาณ (กก.)

มิ.ย.

ก.ค.

มูลค่า (บาท)

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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กำรบูรณำกับหน่วยงำนอื่นเพื่อบังคับใช้กฎหมำย
ด่ำนตรวจสัตว์นำจังหวัดนครพนม ตรวจบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน
กำรลักลอบกำรนำเข้ำส่งออก สัตว์นำและผลิตภัณฑ์สัตว์นำที่ผิดกฎหมำยจับกุมผู้ลักลอบนำเข้ำกระรอก ได้ที่
ด่ำนพรมแดนนครพนม สะพำนมิตรภำพแห่งที่ 3 ต.อำจสำมำรถ อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 7 เดือน
ธันวำคม พ.ศ.2560 เวลำ 15.00 น. คดีรำย นำย VO VAN THANG ผู้ต้องหำ

27

กำรบูรณำกับหน่วยงำนอื่นเพื่อบังคับใช้กฎหมำย
ด่ำนตรวจสัตว์นำจังหวัดนครพนม ตรวจบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน
กำรลักลอบกำรนำเข้ำส่งออก สัตว์นำและผลิตภัณฑ์สัตว์นำที่ผิดกฎหมำย จับกุมผู้นำเข้ำหนังจระเข้ ได้ที่
ด่ำนพรมแดนนครพนม สะพำนมิตรภำพแห่งที่ 3 ต.อำจสำมำรถ อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 7 เดือน
ธันวำคม พ.ศ.2560 เวลำ 18.00 น. คดีรำย นำย NGUYEN CONG THUAN ผู้ต้องหำ

28

กำรบูรณำกับหน่วยงำนอื่นเพื่อบังคับใช้กฎหมำย
ด่ำนตรวจสัตว์นำจังหวัดนครพนม ตรวจบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องตำมลำนำโขง
เพื่อป้องกันกำรลักลอบกำรนำเข้ำส่งออก สัตว์นำและผลิตภัณฑ์สัตว์นำที่ผิดกฎหมำย ในเขตพืนที่อำเภอเมือง
นครพนม พบสัตว์ป่ำที่เป็นสัตว์นำ ไม่พบผู้แสดงเป็นเจ้ำของ จึงนำของกลำงส่งพนักงำนสอบสวน สภ.อ.เมือง
นครพนมเพื่อหำตัวผู้กระทำผิดมำลงโทษต่อไป

29

กำรบูรณำกับหน่วยงำนอื่นเพื่อบังคับใช้กฎหมำย
ด่ำนตรวจสัตว์นำจังหวัดนครพนม ตรวจบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน
กำรลักลอบกำรนำเข้ำส่งออก สัตว์นำและผลิตภัณฑ์สัตว์นำที่ผิดกฎหมำย ณ บริเวณจุดผ่ำนแดนท่ำเทียบเรือ
เทศบำลเมืองนครพนม พบผู้ผ่ำนแดนสัญชำติไทยนำซำกสัตว์ป่ำเข้ำมำโดยไม่ได้รับอนุญำต จึงทำกำรจับกุม
เพื่อส่งพนักงำนสอบสวนดำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป

30

กำรบูรณำกับหน่วยงำนอื่นเพื่อบังคับใช้กฎหมำย
ด่ำนตรวจสัตว์นำจังหวัดนครพนม ตรวจบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน
กำรลักลอบกำรนำเข้ำส่งออก สัตว์นำและผลิตภัณฑ์สัตว์นำที่ผิดกฎหมำย ณ บริเวณจุดผ่อนปรนอำเภอ
ท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม พบผู้ผ่ำนแดนสัญชำติไทยนำซำกสัตว์ป่ำเข้ำมำโดยไม่ได้รับอนุญำต จึงทำกำร
จับกุมเพื่อส่งพนักงำนสอบสวนดำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป

31

เป็นกรรมกำรเพื่อทำลำยซำกสัตว์ของกลำงตำม พ.ร.บ. โรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558

32

เป็นกรรมกำรเพื่อทำลำยซำกสัตว์ของกลำงตำม พ.ร.บ. โรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558

33

เป็นกรรมกำรเพื่อทำลำยซำกสัตว์ของกลำงตำม พ.ร.บ. โรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558

34

ด่ำนตรวจสัตว์นำจังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงำนสังกัดกรมประมง ในจังหวัดนครพนม
และหน่วยงำนอื่น ๆ ทำกิจกรรมในโอกำสต่ำงๆ
เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตรและกิจกรรมทำควำมสะอำด เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 66 พรรษำ เพื่อแสดงถึงควำมจงรักภักดีและสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
ของสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่หัว และเป็น กำรสร้ ำงสัมพันธ์ อันดีระหว่ำ งเจ้ำ หน้ำที่ของหน่วยงำนที่ปฏิบั ติหน้ำที่
ณ สะพำนมิตรภำพ ไทย-ลำว แห่งที่ 3

35

ด่ ำ นตรวจสั ต ว์ น ำจั ง หวั ด นครพนม เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ป ล่ อ ยพั น ธุ์ สั ต ว์ น ำเฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9
เนื่องในโอกำสวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษำ 12 สิงหำคม 2561 ณ อ่ำ งเก็บน ำหนองสั ง ข์ ตำบลหนองสั ง ข์
อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม

36

เข้ำร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์นำ วันประมงแห่งชำติ พ.ศ.2561
ด่ำนตรวจสัตว์นำจังหวัดนครพนม ร่วมกับประมงจังหวัดนครพนมและกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลียงสัตว์นำจืดนครพนม ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์นำ วันประมงแห่งชำติ พ.ศ.2561

37

ด่ ำ นตรวจสัต ว์น ำจั งหวัด นครพนม ได้ร่ วมติดตำมรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำยธนิตย์
เอนกวิทย์ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล/กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมถึงติดตำมสถำนกำรณ์นำท่วม และมอบถุงยังชีพ อำหำรสัตว์ เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของ
เกษตรกรผู้ประสบภัยนำท่วมในเขตพืนที่อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม

38

ด่ ำ นตรวจสั ต ว์ น ำจั ง หวั ด นครพนม ร่ ว มพิ ธี ป ลู ก ต้ น ไม้ ป ล่ อ ยพั น ธุ์ ป ลำ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระเจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิม พระชนมพรรษำ 66
พรรษำ ณ อ่ำงเก็บนำแก้มลิงหนองบ่อบึก บ้ำนนำหัวบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

39

ปัญหำ อุปสรรคในกำรปฎิบัติงำน และแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำ อุปสรรคในกำรปฎิบัติงำน
1. กำรออกใบอนุญำต/ใบรับรองผ่ำนระบบ FSW ที่จะต้องเชื่องโยงกับระบบ NSW กับศุลกำกร
(กำรเชื่อมโยงใบขนสินค้ำ) ทุกครังที่มีกำรออกใบอนุญำต ด่ำนตรวจสัตว์นำจังหวัดนครพนม มีสินค้ำส่งออก
ณ จุดผ่อนปรน เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรไม่สำมำรถออกใบขนสินค้ำได้ ด่ำนตรวจสัตว์นำจังหวัดนครพนม จึงประสบ
ปัญหำในกำรออกใบอนุญำตใบรับรอง
2. ผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่มีกำรส่งออกแต่ละครั งในปริ มำณมูลค่ำ ที่ไ ม่มำก (สิน ค้ำ อุปโภค
บริโภค ปริมำณเล็กน้อย) กำรทำใบขนสินค้ำส่งออก และกำรขอนำสินค้ำออกนอกทำงอนุมัติ นันมีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดทำใบขนตำมพิธีกำรศุลกำกร จึงทำให้ผู้ประกอบกำรรำยย่อยประสบปัญหำไม่คุ้มทุนกับมูลค่ำสินค้ำที่
ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน (ผู้ประกอบกำร พ่อค้ำแม่ค้ำแผงลอยตำมตลำดนัด)
แนวทำงกำรแก้ไข
1. เจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจสัตว์นำฯ ออกให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและประชำสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบกำร
เกี่ยวกับข้อกฎหมำยประกำศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในกำรส่งออก หรือนำผ่ำนสัตว์นำหรือ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น ำ พ.ศ.2561 ณ จุ ด ผ่ ำ นแดนถำวร และจุ ด ผ่ อ นปรน ในพื นที่ จั ง หวั ด นครพนม เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบกำรเข้ำใจระเบียบกฎหมำยและสำมำรถดำเนินกำรได้ถูกต้องครบถ้วน
2. จั ด ท ำคู่ มื อ และประชำสั ม พั น ธ์ ผ่ ำ นช่ อ งทำงประชำสัม พั น ธ์ ต่ำ งๆ เกี่ ย วกั บ ขั นตอนวิธี กำร
นำเข้ำ - ส่งออกสินค้ำสัตว์นำผลิตภัณฑ์สัตว์นำ และปัจจัยกำรผลิต ให้เป็นไปตำมกฎหมำยแต่ละฉบับ

