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สรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) 

1. ประชุมสร้างความรับรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายใน
ศูนยบ์ริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในระลอกที ่ 2 ทำให้        
ทางศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามสภาวะปกติ    
จึงจำเป็นต้องดำเนินการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ของด่าน
ภายในสังกัด ผ่านระบบประชุมทางไกล Gin conference เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. 
ด้วยมีเนื้อหาวาระการประชุมดังนี้ 

- ประธานแจ้งที ่ประชุมทราบ คำสั ่งกรมประมงที ่ 825/2563 ลงวันที่  24 กันยายน        
พ.ศ.2563 เร ื ่องการกำหนดโครงสร ้างการแบ่งงานภายในและหน้าที ่ความผิดชอบของหน่วยงาน                   
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2563 

- ประธานแจ้งที ่ประช ุมทราบ โครงสร ้างหน่วยงานพื ้นท ี ่ร ับผ ิดชอบการปฏิบ ัต ิงาน                          
ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุม ในเขตพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ประกอบด้วย ด่านตรวจประมงจันทบุรี,
ด่านตรวจประมงตราด, ด่านตรวจประมงระยอง และด่านตรวจประมงสุรินทร์ และภารกิจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ควบคุม กำกับ ดูแล วางแผน ติดตามผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบ ัติงาน                     
ของด่านตรวจประมงในสังกัด 

2. ปฏิบัติงานในฐานะศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบเรือประมง สินค้า     

สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัย

การผลิต กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเสี่ยงในพื้นท่ี และบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ 
5. ทำหน้าที ่เป็นจุดให้บริการวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศต่าง  ๆ               

ที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และให้คำปรึกษาแนะนำ                     
การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง 

6. ให้บริการการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับ                 
การควบคุมเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

7. ตรวจสอบท่าเทียบเรือ และเรือประมง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยของท่าเทียบ
เรือประมง และเรือประมงในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ำ การขนส่งหรือการขนถ่ายสัตว์น้ำ ตามกฎหมาย                
ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

8. ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการของเรือประมง ท่าเทียบเรือประมง และแพปลา       
ที่จดทะเบียนกับกรมประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย 

9. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง หรือ                    
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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- เรื ่องเพื ่อทราบ ด่านในสังกัดบริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) นำเสนอ
โครงสร้างหน่วยงาน พื้นที่รับผิดชอบ ลักษณะการปฏิบัติงานปกติ และการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์                  
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

- เรื่องเพ่ือพิจารณา ตัวชี้วัดรอบการประเมินที่ 1/2564 

ภาพประกอบการประชุม Gin Conference เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2564 
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 นอกจากการประชุมในภาพรวมของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)    
ศูนย์ฯและด่านในสังกัดยังมีการประชุมเป็นการภายในของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) 
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ

ประมงเขต 4 (สระแก้ว) ได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ.ห้องประชุมศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) โดยมีนายประเสริฐ ปานปารมี ผอ.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
ประมงเขต 4 (สระแก้ว) เป็นประธานในการประชุม แจ้งคำสั่งกรมประมงที่ 825/2563 เรื่องการกำหนด
โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
ประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ โดยศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 
(สระแก้ว) มีหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด สุรินทร์ บุรีรัมย์ และ
ศรีสะเกษ ประกอบด้วย ด่านตรวจประมงจันทบุรี ด่านตรวจประมงตราด ด่านตรวจประมงระยอง และ               
ด่านตรวจประมงสุรินทร์  

นอกจากนี้ยังมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้สถานการณ์โควิด 
2019 (COVID-19) และแจ้งเกี่ยวกับตัวชี้วัด รอบการประเมินที่ 1/2564 โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละตัวชี้วัด และร่วมกันเสนอกิจกรรมสร้างความสามัคคีภายในศูนย์ฯ ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดที่ 
5 ระยะเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินการในการเพิ่มประสิทธิภาพตามภารกิจหน้าที่ภายใต้โครงสร้างใหม่     
โดยกิจกรรมที่ผ่านมติที่ประชุมคือ กิจกรรมแข่งกีฬาเปตอง และกิจกรรมดูแลต้นไม้ ตัดกิ่งไม้ และทำความ
สะอาดรอบสำนักงาน  
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2. ด่านตรวจประมงจันทบุรี  
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 15.30 น. ด่านตรวจประมงจันทบุรี                  

ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 /2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมี
ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมง
จันทบุรี ภายใต้โครงสร้างใหม่ของกรมประมง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  

โดยมีนายภูริธัช วัชรสินธุ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงจันทบุรี ทำหน้าที่เป็นประธาน ในการ
ประชุมครั้งนี้ ได้พูดคุยแนะนำตัวในฐานะที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ รวมทั้งแนะนำตัวเจ้าหน้าที่ทั้งที่ปฏิบัติ    
งานเดิม และย้ายเข้ามาใหม่ จำนวน 2 ราย  
 

เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงจันทบุรี 
ซักซ้อมความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า
ออก และการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ รวมถึงรับฟัง

ปัญหาข้อขัดข้องและร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
ป้องกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานราบรื่นเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน                     
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3. ด่านตรวจประมงตราด 
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ด่านตรวจประมงจังหวัดตราด ได้จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงาน 

เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ตามการกำหนดโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมงกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ.2563 ประกอบด้วยหน่วยงานเดิม คือ ศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมงตราด, ศูนย์แจ้งเข้า-ออก
เรือประมงคลองใหญ่ และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด รวมกันเป็นหน่วยงานใหม่ชื่อ ด่านตรวจประมงตราด 
สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัย
การผลิต โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนซักซ้อมความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับ
การตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า-ออก การนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อให้การทำงานในภาพรวมของด่าน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังมีการประชุมเกี่ยวกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
คำสั่งการแต่งตั้งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าพัสดุ การเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ มาตรการประหยัด
พลังงานของด่านตรวจประมงตราด แนวทางจัดซื ้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสำนักงาน การรวบรวมและส่งรายงาน
การปฏิบัติงานประจำวันของด่านฯ การใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการในสังกัดด่านฯ และการใช้รถยนต์ราชการ
ของด่านตรวจประมงตราด    
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4. ด่านตรวจประมงระยอง 
    วันพฤหัสบดีที ่ 3 ธันวาคม 2563 นายทวีพงษ์  ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง        

ได้จัดทำการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า-ออก และการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 
รวมถึงรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และร่วมกันพิจารณาแนวทางป้องกันเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด่านตรวจ
ประมงระยอง ภายใต้โครงสร้างของกรมประมง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตผล
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

      

5. ด่านตรวจประมงสุรินทร์ 
วันที่ 4 มกราคม 2564 ด่านตรวจประมงสุรินทร์ ได้จัดทำการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน 

เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่ผู ้ไปแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้การปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการตรวจสอบเรือประมงที ่แจ้งเข้า -ออก             
ได้ถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นได้รับทราบ และนายอดุล ภักดีพันดอน หัวหน้าด่านตรวจประมงสุรินทร์    
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องตัวชี้วัดรอบการประเมินที่ 1/2564  แนวทางในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ
เอกสารก่อนการนำเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ การใช้รถยนต์ของทางราชการ และแนวทางการตรวจปล่อย
ร่วมกับกรมศุลกากร ในระบบ FSW และNSW ซึ่งระบบการตรวจร่วมจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ            
ที่เพ่ิมข้ึน จึงให้แจ้งกับผู้ประกอบการรับทราบและทำความเข้าใจ  
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2. กิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 
(สระแก้ว) 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทางศูนย์บริหารจัดการด่าน
ตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในศูนย์และ
ด่านในสังกัดได้ เนื่องจากด่านในสังกัด ศูนย์ฯ เขต 4 (สระแก้ว) อยู่ในจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงสูง การเดินทางข้าม
จังหวัด และการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนเป็นจำนวนมาก จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้น ทางศูนย์ฯเขต 4 (สระแก้ว) จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินกิจกรรมสร้างความสามัคคี
ของบุคลากรภายในศูนย์ฯ ให้ดำเนินการกิจกรรมกันภายในด่านฯ หรือศูนย์ฯ ทีอ่ยู่ในพื้นท่ีจังหวัดเดียวกัน ดังนี้ 

1. ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) 
 วันที่ 21 มกราคม 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) ได้จัด

กิจกรรมสร้างความสามัคคีบุคคลากรภายในศูนย์ ด้วยการร่วมกันดูแลต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาด
รอบสำนักงาน และช่วงเย็นได้ร่วมกันแข่งกีฬาเปตอง กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างบุคคลากรภายในหน่วยงาน และผ่อนคลายสภาวะความตึงเครียดที่เกิดจากการทำงาน  
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2. ด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี 
      เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ด่านตรวจประมงจันทบุรี จัดกิจกรรมทำบุญด่านตรวจ

ประมงจันทบุรี เพื่อสร้างความสามัคคี และความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากรภายในด่านตรวจประมงฯ และ  
สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงพื้นบ้า นซึ่งกิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วย 2ช่วง คือ ช่วงเช้า กิจกรรมพิธีสงฆ์ และช่วงเย็นร่วมกันรับประทานอาหารเย็น และ
สังสรรค์ ซึ่งกิจกรรมภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามัคคี กลมเกลียว ตามขนมธรรมเนียมประเพณี 

     โดยมีนายภูริธัช วัชรสินธุ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงจันทบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียน ร่วมกับ                
นาวาเอกสุเทพ พงษ์ศรีกุล หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดจันทบุรี (PSCC) นายญนน์วาที                         
จุฑาวรรธนา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ (สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) นายกสมาคม
ประมงอำเภอแหลมสิงห์ และประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านคุกขี้ไก่ ร่วมตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล พร้อมรับ
ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  

    ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดงาน จากวัดปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ 

    ภาพกิจกรรม 
                    หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั ่นคงท่าเรือ
จังหวัดจันทบุรี (PSCC) ,เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมง ,เจ้า
หน้าที่สหวิชาชีพ และชาวประมงได้ร่วมกันกราบไหว้กรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ,เจ้าพ่อแหลมสิงห์ และเจ้าที่เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคล  

   เจ้าหน้าที ่ด ่านตรวจประมง และเจ้าหน้าที่           
สหวิชาชีพได้ร่วมช่วยกันประกอบอาหารท้องถิ่นเพื่อถวาย
ภัตตาหารเพล 

 
 
 
 

หลังเสร็จงานเจ้าหน้าที ่ช ่วยกันขนของ และ
อุปกรณ์ค ืนว ัด ทั ้งน ี ้ขอขอบคุณ เจ ้าหน้าที่  
สหวิชาชีพทุกท่าน และชาวประมงที ่มาร ่วม      
งานทุกๆ คน 
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3. ด่านตรวจประมงตราด 
      เมื ่อวันที ่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ และ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ด่านตรวจประมงตราดได้             

จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในด่านฯ โดยการร่วมกันทำความสะอาด ทั้งภายนอกและ
ภายในอาคารสำนักงานด่านตรวจประมงตราด อ.เมือง จ.ตราด ตามภาพกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
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4. ด่านตรวจประมงระยอง 
      ว ั นท ี ่ ศ ุ ก ร ์ ท ี ่  15  มกราคม 2564  โดย             

นายทวีพงษ์  ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีบุคลากรในด่านตรวจ
ประมงระยอง มีการร่วมมือกันทำความสะอาดภายในและนอก
อาคาร ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลัง และรอบๆ สำนักงาน และ
ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อสร้างแสงสว่าง บริเวณด้านหน้าทางเข้า
สำนักงาน การจัดกิจกรรมเป็นการสานสัมพันธ์ที ่ด ี ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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5. ด่านตรวจประมงสุรินทร์ 
      ในวันที่ 20 มกราคม 2564 นายอดุล ภักดีพันดอน หัวหน้าด่านตรวจประมงสุรินทร์ และ

เจ้าหน้าที่ภายในด่าน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในหน่วยงาน ด้วยการปลูกต้นไม้ 
ทำความสะอาด และปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ ตู้สำนักงาน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดี                
ของบุคคลากรภายในหน่วยงาน 
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3. ข้อสั่งการการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) 

     ตามหนังสือศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) ที่ กษ 0505.10/139      
ลงวันที ่ 7 ธันวาคม 2563 ได้มีข้อสั ่งการให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ และด่านภายในสังกัด ดำเนินการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตรากำลัง จำนวน 17 ราย ซึ่งศูนย์ฯเขต 4 (สระแก้ว) ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ทั้งหมด จำนวน 38 ราย แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน 20 ราย และพนักงานราชการ จำนวน 18 ราย  

    นอกจากหนังสือสั่งการ ด่านตรวจประมงจันทบุรี  และด่านตรวจประมงตราด ซึ่งเป็นด่านที่มี                   
การควบรวมกิจกรรมควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก และการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ได้มีหนังสือ                      
ให้เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานในภารกิจที ่แตกต่างไปจากภารกิจเดิม จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวณชชนก                         
อินทนูจิตร, นายอำนาจ ทำเนียบ และนายบุญธินันท์ สุนทโรดม ส่วนด่านตรวจประมงระยอง เดิมมีภารกิจ
เฉพาะการควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก และกำลังจะมีภารกิจการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ซึ่งบุคลากร
ภายในด่านฯ มีเจ้าหน้าที่ผู้เคยปฏิบัติงานด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ จำนวน 2 ราย คือ นายกิตติศักดิ์ 
ภิญโญ และนางสาวศุภษา นิตยธำรงชัย 

1. ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) 
ตามหนังสือสั่งการ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) ต้องดำเนินการ

สับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ราย เพ่ือเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และเรียนรู้การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการแจ้งเรือเข้า-ออก ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 ณ ด่านตรวจ
ประมงตราด (คลองใหญ่), ด่านตรวจประมงระยอง และด่านตรวจประมงจันทบุรี (แหลมสิงห์) 
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2. ด่านตรวจประมงจันทบุรี 
ตามหนังสือสั่งการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) ด่านตรวจประมง

จันทบุรี ต้องดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ราย เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
และเรียนรู้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแจ้งเรือเข้า-ออก จำนวน 2 ราย และเรียนรู้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ                    
การนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 
ณ ด่านตรวจประมงจันทบุรี (แหลมสิงห์) และด่านตรวจประมงจันทบุรี (โป่งน้ำร้อน)  
  นอกจากการการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตรากำลังตามหนังสือสั่งการ ด่านตรวจประมงจันทบรุี 
ยังมีคำสั่งด่านตรวจประมงจันทบุรี ที่ 1/2564 เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความผิดชอบภายใน
ด่านตรวจประมงจันทบุรี โดยมีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานที ่แตกต่างไปจากภารกิจเดิม                    
จำนวน 2 ราย คือ นางสาวณชชนก อินทนูจิตร และนายอำนาจ ทำเนียบ 
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3. ด่านตรวจประมงตราด 
 ตามหนังสือสั่งการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) ด่านตรวจประมง
ตราด ต้องดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ราย เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ 
และเรียนรู้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแจ้งเรือเข้า-ออก จำนวน 2 ราย และเรียนรู้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ จำนวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 
ณ ด่านตรวจประมงตราด (คลองใหญ่) 
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4. ด่านตรวจประมงระยอง 
ตามหนังสือสั่งการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) ด่านตรวจประมง

ระยอง ต้องดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ราย เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
และเรียนรู้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 
มกราคม 2564 ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว), ด่านตรวจประมงจันทบุรี และ    
ด่านตรวจประมงตราด 
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5. ด่านตรวจประมงสุรินทร์ 
ตามหนังสือสั่งการ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) ด่านตรวจประมง

สุรินทร์ ต้องดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ราย เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
และเรียนรู้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแจ้งเรือเข้า-ออก ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 
2563 ณ ด่านตรวจประมงระยอง (ประแสร์) 
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4. สรุปผล ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข จากการ
ดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการควบรวมการดำเนินงานของศูนย์ฯ 

      ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. บุคลากรภายในหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างการแบ่งงาน

ภายในและหน้าที่ความผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ.2563  

2. บุคลากรในหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
ประมงเขต 4 (สระแก้ว) ,หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ และด่านในสังกัด, ลักษณะการปฏิบัติงาน  
สถานที่ตั้ง และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

3. กิจกรรมสร้างความสามัคคี ทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานที ่เกิดจากการควบรวม
หน่วยงานขึ้นมาใหม่ ได้ทำความรู้จักกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน หรือ
การปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมอื่นใด ที่มิใช่การปฏิบัติงาน จะทำให้
เจ้าหน้าที่ลดความตึงเครียดระหว่างกัน และสามารถพูดคุยกันได้ง่ายยิ่งขึ้น 

4. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตรากำลัง ทำให้บุคลากรภายในหน่วย เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานตามภาระกิจงานใหม่ ที่แตกต่างไปจากภารกิจเดิม และสามารถปฏิบัติงานทดแทนในภารกิจ
ดังกล่าวได้ ตามความจำเป็น 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 

1. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้การดำเนินการประชุม        
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามปกติ จึงใช้วิธีการ
แก้ไขด้วยการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Gin conference 

2. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และพื้นที่ด่านในสังกัดศูนย์ฯ             
เขต 4 (สระแก้ว) คือ ด่านตรวจประมงระยอง ด่านตรวจประมงจันทบุรี และด่านตรวจประมงตราด อยู่พื้นที่                
ที่มีความเสี ่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมสร้างความสามัคคี                   
ของบุคลากรภายในศูนย์ฯเขต 4 และด่านในสังกัดได้ จึงจำเป็นต้องดำเนินการกิจกรรมสร้างความสามัคคีกัน
ภายในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน และให้การดำเนินกิจกรรมคำนึงถึงความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโรค                
เป็นสำคัญ 

3. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ ได้ครบทุกรายตามข้อสั่งการ เนื่องจากมีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้าย
หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง และเมื่อบุคคลในพื้นที่เสี่ยงเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ต้องผ่านกระบวนการกกัตัว 
14 วัน จากปัญหาดังกล่าว เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ หรือมีความจำเป็นตามความเหมาะสม ทางศูนย์ฯ
จะพิจารณาดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 

4. ข้อจำกัด เรื่องบุคลากร งบประมาณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สถานที่พัก รวมถึงระเบียบ
ราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของข้าราชการหรือพนักงานราชการ ทำให้การมอบหมาย
งานในภารกิจใหม่ หรือสถานที่ทำงานใหม ่ที่ห่างไกลจากสถานที่ทำงานเดิม หรือข้ามจังหวัด ไม่สามารถกระทำ
ได้ในทันที จำเป็นต้องพิจารณาตามความเหมาะสมหรือความจำเป็นเร ่งด่วน จากข้อจำกัดดังกล่าว                          
จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการดำเนินงานให้เกิดการเรียนรู้ภารกิจงานใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยการมอบหมายให้
ไปปฏิบัติงานยังส่วนงานอื่น หรือด่านอื่น ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ  
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5. ข้อเสนอแนะ ภารกิจในปัจจุบันของหน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย 
และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ยาวนานกว่า เวลาราชการปกติ เช่น การควบคุมการแจ้งเรือ -เข้าออก                 
มีระยะเวลา 24 ชั่วโมง การตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ มีระยะเวลาตั้งแต่ 06.00-22.00 น. รวมถึงภารกิจงาน     
บางอย่าง ผู้ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย (จ้างเหมาบริการ) ไม่สามารถปฏิบัติงานแทนได้ หรือแม้จะปฏิบัติงานแทน
ได้ก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อความผิดพลาดตามข้อกฎหมาย ซึ่งการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องยาวนานในเวลา 1 วัน     
หรือมากกว่า 1 วัน จะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเหนื่อยล้าและท้อถอย จนอาจเกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ควรดำเนินการสรรหาบุคลากรผู้มีอำนาจหน้าที่                 
ตามกฎหมายประมงเข้ามาปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  
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