
1 
 

แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัคร 

ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ 

โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ขอรับรางวัล ดังนี้ 
เป็นผลงานในลักษณะภาพรวมของการบริการของหน่วยงาน ที่แสดงความมุ่งมั่นในการให้บริการ

ประชาชน/ผู้รับบริการ ซึ่งสะท้อนผ่านโครงการ/ผลงาน ที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และประสบ
ความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับ 

 

เป็นผลงานที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการท างาน เพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
 

เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ และส่งผลกระทบสูง (High Impact) ต่อเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ 

 

 เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ (Outcome) ที่สามารถส่งเสริมยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ 
แก้ไข และป้องกันปัญหาที่ส าคัญของประเทศ  

  โปรดระบุ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 มีการประเมินผล และแสดงผลการประเมินที่เป็นรูปธรรม รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

 แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของโครงการ ซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืน 
 

ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) 
ขององค์การสหประชาชาติ 

  โปรดระบุ 14 ของ SDGs ในเรื่อง “อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากร
ทางทะเลส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน” 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 

ชื่อผลงาน :  กระบวนการควบคุมเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic Port State Measure : e-PSM) เพ่ือบริการที่เป็นเลิศ 

ชื่อส่วนราชการ :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 

ชื่อผู้ประสานงาน นาย เศรษฐ์ ไกรทัศน์ ต าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

ส านัก/กอง กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการ
ผลิต 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๙๔๐-๖๑๙๘ 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๙๙-๒๖๑-๙๘๗๖ เบอร์โทรสาร ๐๒-๕๖๑-๔๖๙๐ 

e – Mail thaipsm.investigation@.gmail.com , snleviathan@gmail.com 
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แบบฟอร์มที่ 2 สรุปสาระส าคัญของผลงานที่สมัครขอรับรางวัล 
 

  

 

 
ชื่อผลงาน : กระบวนการควบคุมเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic Port State Measure : e-PSM) เพ่ือบริการที่เป็นเลิศ 

ชื่อส่วนราชการ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : กองควบคุมการค้าสัตว์น  าและปัจจัยการผลิต 
 

สาระส าคัญของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 

สรุปสาระส าคัญของผลงาน  โดยเนื อหาครอบคลุมการด าเนินการ และผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เป็น
รูปธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นการแก้ไขปัญหา และส่งผลต่อความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ 

ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS) ข้อ 61 ที่ว่าด้วย
การอนุรักษ์ และข้อ 62 ที่ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น  าอย่างยั่งยืน และจรรยาบรรณว่าด้วย
การท าประมงอย่างรับผิดชอบ (FAOs Code of Conduct for Responsible Fisheries: CCRF)  ซึ่งองค์การ
อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ก าหนดขึ นเนื่องจากพบว่าแหล่งท าการประมงส่วนใหญ่ของ
โลกก าลังประสบกับปัญหาการลดลงอย่างต่อเนื่องของทรัพยากรสัตว์น  า อันมีสาเหตุมาจากการท าประมง     
กันมากจนเกินกว่าธรรมชาติจะผลิตขึ นทดแทนได้ทัน (over fishing) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเกิดขึ นทดแทน
ของทรัพยากรสัตว์น  า ห่วงโซ่อาหาร ความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร ซึ่งในที่สุดจะกระทบ
ต่อความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลกในอนาคต 

เมื่อวันที ่21 เมษายน พ.ศ. 2558 สหภาพยุโรป ได้ประเมินการแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU 
Fishing) ของประเทศไทยว่าไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบการป้องกัน ยับยั งและขจัดการท าประมง IUU       
ของสหภาพยุโรป เนื่องจากการน าเข้าวัตถุดิบสัตว์น  าของไทยที่ปราศจากกลไกการควบคุมตรวจสอบที่มาของ
สัตว์น  า มีการส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น  าของไทย อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป
สัตว์น  า ท าให้ประเทศคู่ค้าขาดความเชื่อมั่น ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค้า 
โดยเฉพาะกับทางสหภาพยุโรป (European Commission) ที่มีการใช้มาตรการด้านการตลาดมาเป็นเครื่องมือใน
การควบคุมสินค้าประมงที่เป็น IUU 

ประเทศไทย… 

ประเภทรางวัลการบรกิารที่เป็นเลิศ 
โปรดสรุปสาระส าคัญของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) โดยมีความยาวไม่เกิน  
3 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf เท่านั น  
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ประเทศไทยตระหนักว่าการท าการประมง IUU เป็นปัญหาส าคัญทั งในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
และระดับชาติ จึงได้ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั ง และขจัดการท าการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 – 2562 Thailand National Plan of Action to Prevent, 
Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2015 - 2019 (Thailand NPOA - IUU 2015 - 
2019) โดยประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมิติที่ 4 มาตรการของประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่า (Thailand’s 
Port State Measures) ซึ่งระเบียบ/ข้อมติที่ก าหนดขึ นนี  สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรการระหว่าง
ประเทศอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก 

จากเหตุผลความส าคัญดังกล่าวข้างต้นกรมประมงได้ก าหนดแนวทางในการควบคุม
เรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา       
และมีการติดตาม ทบทวนพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุม 
ประชาชนเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด ประเทศได้รับโยชน์สูงสุด และการปฏิบัติราชการของกรมประมง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งกระบวนการควบคุมเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Port State Measure : e-PSM) เพ่ือบริการที่เป็นเลิศ เป็นกระบวนการ   
ที่พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 8        
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อีกทั งเป็นไปตามยุทธศาสตร์กรมประมงที่ 3         
การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว ์น  าให้ม ีความยั ่งย ืนและคงความหลากหลาย               
และยังสอดคล้องกับนโยบายการด าเนินการแก้ไขปัญหา การท าประมงผิดกฎหมาย ของคณะกรรมการนโยบาย
การประมงแห่งชาติ        

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าไปสู่การประมงที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงความคาดหวังต่อการให้บริการและผลได้
ผลเสียประโยชน์ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสีย ยึดหลักความโปร่งใส ชัดเจนในการปฏิบัติงาน      
ตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาระบบควบคุมเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Port State Measure : e-PSM) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถและ
มาตรฐานการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ลดขั้นตอน ลดเอกสาร เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับ
ควบคุมของหน่วยงานรัฐตามมาตรการของประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่า ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพ    
ในการควบคุมตรวจสอบ และเป็นไปตามภาคีความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSMA) ขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบข้อมูลซึ่งกันและกัน
ระหว่างหน่วยงาน (กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า) รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการควบคุมเรือประมง
ต่างประเทศ ก าหนดหลักเกณฑ์ระเบียบการปฏิบัติและการควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไขและสอดคล้องกับ
หลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือการป้องกันการท าการประมง IUU อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
อ านาจอธิปไตยและกฎหมาย  

 

 

 

 

การด าเนินงาน... 
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การด าเนินงานที่ผ่านมาท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 
ที่มีระบบการควบคุมตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-PSM มีแนวทางและหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการให้ความร่วมมือกับรัฐเจ้าของธง รัฐเจ้าของท่า รัฐชายฝั่ง หรือ
รัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการท าประมง IUU โดยในเดือน
พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ด้านประมงและทะเล (DG MARE)             
ของสหภาพยุโรป (EU) เดินทางมาตรวจประเมินกระบวนการผลิตสินค้าประมง เพ่ือให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั นตอน ในการตรวจสอบระบบการน าเข้าสัตว์น  าจากต่างประเทศครั งนี    
เป็นไปได้ด้วยดี และยังได้รับค าชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญจาก FAO (MR.Francisco Blaha) ที่เข้ามาเก็บข้อมูล        
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ว่าประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า 
(Port State Measures : PSM) ได้อย่างดีและก าลังแก้ไขปัญหา IUU อย่างจริงจัง 

  กรมประมงได้มุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการควบคุมเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการ
รัฐเจ้าของท่า ตลอดจนการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพ่ือตรวจสอบเส้นทางของ
สัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าตลอดสายการผลิต รวมถึงต้นก าเนิดของสินค้า เพ่ือยกระดับการควบคุม
ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าที่มีการน าเข้าส่งออกโดยประเทศไทย เป็นสินค้า         
ที่ไม่เกี่ยวข้องจากการท าการประมง IUU สร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติ ประเทศคู่ค้า เพ่ิมโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางด้านการค้าในต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals - SDGs) ในเรื่อง “อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน” ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับ และไม่ให้
การสนับสนุนกับการท าประมงที่เป็น IUU สร้างความมั่นคงและยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น  าโลก 
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โปรดสรุปรายงานผลการด าเนินการ โดยครอบคลุม 6 หัวข้อ ซึ่งมีแนวทางในการส่งสมัคร 2 แนวทาง  

(แนวทางใดแนวทางหนึ่ง) คือ 

1. ส่งรายงานผลการด าเนินการในรูปแบบการเขียน ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH 

SarabunPSKขนาด 16 พร้อมไฟล์เอกสารนามสกุล .doc และ .pdf  

2. น าเสนอผลการด าเนินการในรูปแบบวีดิทัศน์ (VDO Clip) ความยาวไม่เกิน 3 นาที พร้อมไฟล์นามสกุล 

.mp4 

 
 

แบบฟอรม์ที่ 4 รายงานผลการด าเนินการภาพรวมของกระทรวง 
 

ชื่อผลงาน : กระบวนการควบคุมเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic Port State Measure : e-PSM) เพ่ือบริการที่เป็นเลิศ 

ชื่อสว่นราชการ :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบผลงาน : กองควบคุมการค้าสัตว์น  าและปัจจัยการผลิต 

 

1. ความส าคญัและการเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรข์องหนว่ยงาน/ประเทศ (10 คะแนน) 

ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS) ข้อ 61 ที่ว่าด้วยการ
อนุรักษ์ และข้อ 62 ที่ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น  าอย่างยั่งยืน และจรรยาบรรณว่าด้วยการท า
ประมงอย่างรับผิดชอบ (FAOs Code of Conduct for Responsible Fisheries: CCRF)  ซึ่งองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ก าหนดขึ นเนื่องจากพบว่าแหล่งท าการประมงส่วนใหญ่ของโลกก าลังประสบ
กับปัญหาการลดลงอย่างต่อเนื่องของทรัพยากรสัตว์น  า อันมีสาเหตุมาจากการท าประมงกันมากจนเกินกว่า
ธรรมชาติจะผลิตขึ นทดแทนได้ทัน (over fishing) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเกิดขึ นทดแทนของทรัพยากรสัตว์น  า 
ห่วงโซ่อาหาร ความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร ซึ่งในที่สุดจะกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร
ของประชากรโลกในอนาคต 

ประเทศไทยตระหนักว่าการท าการประมง IUU เป็นปัญหาส าคัญทั งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับชาติ จึงได้ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั ง และขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย   
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 – 2562 Thailand National Plan of Action to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2015 - 2019 (Thailand NPOA - IUU 2015 - 2019)            
โดยประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมิติที่ 4 มาตรการของประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่า (Thailand’s Port State 
Measures) ซึ่งระเบียบ/ข้อมติที่ก าหนดขึ นนี  สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรการระหว่างประเทศอันเป็นที่
ยอมรับทั่วโลก 
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กระบวนการควบคุมเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic Port State Measure : e-PSM) เพ่ือบริการที่เป็นเลิศ เป็นกระบวนการที่พัฒนาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม และเป็นไปตามยุทธศาสตร์กรมประมงที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากร
สัตว์น  าให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย และยังสอดคล้องกับนโยบายการด าเนินการแก้ไขปัญหา         
การท าประมงผิดกฎหมาย ของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

2. วตัถปุระสงค์ของโครงการทีส่อดคล้องกบัข้อ 1. (10 คะแนน) 
2.1. เพ่ือยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ   

ตามมาตรการของประเทศไทย ในฐานะรัฐเจ้าของท่า เพ่ือการป้องกัน ยับยั ง และขจัดการท าการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ก าหนด 

2.2. เพ่ือบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภายในและภายนอก รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การน าเข้าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าโดยเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า 

2.3. เพ่ือให้เป็นไปตามภาคีความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSMA) ขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

2.4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพในการควบคุม 
ตรวจสอบเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ  

3. กระบวนการด าเนินการทีด่ี (20 คะแนน) 
กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหาร

การเปลี่ยนแปลง เพ่ือน้าไปสู่การประมงที่ยั่งยืน โดยค้านึงถึงความคาดหวังต่อการให้บริการและผลได้ผลเสีย
ประโยชน์ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสีย ยึดหลักความโปร่งใส ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาระบบฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ระเบียบการปฏิบัติและการควบคุมให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขและสอดคล้องกับหลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการมาตรฐานรัฐเจ้าของท่า           
เพ่ือการป้องกันการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม
ตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่าง
หน่วยงาน (Data Cross Checking)  
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4. ปัญหาอุปสรรค และกระบวนการบริหารจัดการที่ดี (10 คะแนน) 
4.1 ปัญหาและอุปสรรค 

4.1.1 ระบบ e-PSM เป็นระบบที่พัฒนาขึ นใหม่ ผู้ใช้งานยังขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  
4.1.2 กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องพัฒนาระบบ e-PSM ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
4.1.3 กรณีระบบ e-PSM ไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีข้อติดขัดในการใช้งาน ซึ่งส่งผลให้        
การพิจารณาเกิดความล่าช้า 

4.2 กระบวนการจัดการที่ดี 
4.2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าใช้งานระบบ e-PSM สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง จึงได้มีการจัดท าคู่มือ   
การใช้งานระบบ e-PSM ส าหรับผู้ประกอบการ และคู่มือการใช้งานระบบ e-PSM ส าหรับ
เจ้าหน้าที่กรมประมง 
4.2.2 มีการพัฒนาระบบ e-PSM เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนของกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงไป   
4.2.3 มีการจัดท าคู่มือแผนฉุกเฉินในการใช้งานกรณีระบบ e-PSM ไม่ใช้งานไม่ได้ และมีช่องทางใน
การติดต่อเพ่ือสอบถามหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น 

5. ระดบัของผลผลติ/ผลลัพธ ์และผลกระทบที่เปน็รปูธรรม ซึ่งแสดงใหเ้หน็การแก้ไขปญัหา หรือสง่ผลต่อ
ความส าเรจ็ของประเดน็ยทุธศาสตรส์ าคญัของประเทศ (30 คะแนน) 

โครงสร้างหน่วยงานที่ด าเนินการตามระบบ e-PSM 
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ความมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชน/ผู้รับบริการ 

- พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับการให้บริการ เพ่ือให้เกิดการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ 
- บุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
- บุคลากรมีความพร้อมในการให้บริการและมีความพร้อมในการให้ค าปรึกษา 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
- บุคลากรมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
- ติดตามผลการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- มีระบบการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
- มีการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และข่าวการปฏิบัติงานลงในสื่อออนไลน์ทั ง website และ facebook ใน

แต่ละหน่วยงาน 

 
ผลลัพธจ์ากการปฏบิัตงิาน 

- เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ผู้เชี่ยวชาญจาก FAO 
(MR.Francisco Blaha) มาเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานขอเจ้าหน้าที่
ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและให้ค าแนะน าการท างานของประเทศ
ไทย ซึ่งได้ชื่นชมว่าประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรการรัฐ
เจ้าของท่า (Port State Measures : PSM) ได้อย่างดีและก าลัง
แก้ไขปัญหา IUU อย่างจริงจัง  

- เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปด้าน
ประมงและทะเล (DG MARE) ของสหภาพยุโรป (EU) ได้เดินทางมา
ตรวจประเมินกระบวนการผลิตสินค้าประมง เพ่ือให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั นตอน โดยได้ท าการ
ตรวจสอบระบบการน าเข้าสัตว์น  าจากต่างประเทศทั งระบบ โดย
กระบวนการตรวจสอบเป็นไปได้ด้วยดี 

 
มีการตรวจสอบ… 
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- มีการตรวจสอบ และควบคุมเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรตั งแต่เริ่ม
ปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน และมีการเปิดใช้งานระบบ e-PSM เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2560 โดยปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานระบบทั งสิ น 56 ราย มีการอนุติค าขอเข้าเทียบท่าของเรือประมง
ต่างประเทศแล้ว 472 ครั ง (ถึง 31 มกราคม 2561) โดยมีการตรวจสอบของการขอเข้าเทียบท่าของเรือประมง
ต่างประเทศ จนท าให้เกิดการปฏิเสธหรือชะลอการขนถ่ายสัตว์น  า 

6. ความยั่งยนืของโครงการ โดยเชือ่มโยงกับเปา้หมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals 
:SDGs) ขององการสหประชาชาต ิรวมถงึแนวทางการขยายผลการด าเนนิการ (20 คะแนน) 
  กระบวนการควบคุมเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic Port State Measure : e-PSM) เพ่ือบริการที่เป็นเลิศ เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals - SDGs) ที่ 14 ในเรื่อง “อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน” โดยการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ   
เพ่ือการป้องกัน ยับยั ง และขจัดการท าการประมง IUU อย่างจริงจัง ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ให้    
การสนับสนุนกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย และท าลายทรัพยากรทางทะเลรวมถึงการจับสัตว์น  าอย่างไม่ถูกต้อง
เพ่ือเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และสัตว์น  าของโลกให้มีความมั่นคงและยั่งยืนของทรัพยากร 

  เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติ รวมถึงประเทศคู่ค้า กรมประมงไทยจึงได้มุ่งเน้นในการ
พัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพ่ือให้สามารถตรวจสอบเส้นทางของสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น  าตลอดสายการผลิตรวมถึงต้นก าเนิดของสินค้า เพ่ือยกระดับการควบคุมตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ สร้าง
ความเชื่อมั่นว่าสินค้าที่มีการน าเข้าส่งออกโดยประเทศไทย เป็นสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องจากการท าการประมง IUU 
สร้างความมั่นคงและยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น  าโลกต่อไป 
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