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บทน า 
 ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนราธิวาส สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น  าเขต 3 (สงขลา) กองควบคุม
การค้าสัตว์น  าและปัจจัยการผลิต จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง          
31 มีนาคม 2560) ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนราธิวาสได้ด าเนินการตามภารกิจหลักในการตรวจสอบการน าเข้า 
ส่งออกสัตว์น  าและปัจจัยการผลิต การออกใบอนุญาตน าเข้า ส่งออกสัตว์น  า การตรวจป้องกันการลักลอบน าเข้า 
ส่งออกสัตว์น  า การปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เพ่ือรับรองกฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการป้องกัน 
ยับยั ง และขจัดการท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU fishing) 
 ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนราธิวาส ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 
2560) เพ่ือให้เห็นภาพรวมในการปฏิบัติงานของด่านฯ ตามแผนงาน กิจกรรมต่างๆที่ได้ด าเนินการมา อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และประเมินผล เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี   
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนราธิวาส ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านและบุคคลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จตามเป้าหมายทุกประการ 
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ขอ้มลูเบื องตน้ อ านาจหนา้ที ่และโครงสรา้ง 
ข้อมลูพื นฐานจงัหวดันราธวิาส  
ประวตัิทีม่าของจงัหวดันราธวิาส 
 นราธิวาสเดิมชื่อ“มะนาลอ” เป็นหมู่บ้านขึ นอยู่กับเมืองสายบุรี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ปฐมราชวงศ์จักรี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีรับสั่งให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท     
ยกทัพหลวงมาปักษ์ใต้ เพ่ือปราบปรามข้าศึกที่ยกเข้ามารุกรานพระราชอาณาเขตทางใต้ เมื่อปราบปรามข้าศึกได้
ราบคาบแล้วจึงได้เสด็จฯไปประทับ ณ เมืองสงขลา แล้วมีรับสั่งไปยังหัวเมืองมลายูทั งหลาย ซึ่งเคยเป็นเมืองขึ นกับ
กรุงศรีอยุธยามาแต่ก่อนให้มาอ่อนน้อมเหมือนเดิม พระยาไทรบุรีและพระยาตรังกานู ยอมอ่อนน้อมแต่โดยดี     
แต่พระยาปัตตานีได้แข็งเมืองไม่ยอมมาอ่อนน้อม พระองค์จึงรับสั่งให้ยกกองทัพลงไปตีเมืองปัตตานีเมื่อปี         
พ.ศ.๒๓๓๒ ต่อมาหมู่บ้านมะนาลอ มีความเจริญและเป็นชุมชนหนาแน่นมากกว่า เมืองระแงะ พระบาทสมเด็จ  
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๘) ได้เสด็จพระราชด าเนินมาเยี่ยมราษฎรภาคใต้เมื่อ  
พ.ศ. ๒๔๕๘ ทรงมีพระราชด าริให้ย้ายศาลาว่าการเมืองระแงะ มาตั งอยู่บ้านมะนาลอ และได้พระราชทานชื่อเมือง
ว่า“เมืองนราธิวาส”ค าว่า“นราธิวาส”หมายถึง"ที่อยู่ของคนดี"กับได้ทรงพระราชทานพระแสงราชศัตราประจ าเมือง
แก่เมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘ 
 
สภาพภมูิศาสตร ์
ที่ตั งและอาณาเขต 
 เป็นจังหวัดชายแดนตั งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู  ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทาง
รถยนต์ประมาณ ๑,๑๔๙ กิโลเมตร และทางรถไฟ ประมาณ ๑,๑๑๖ กิโลเมตร สุดชายแดนไทย-มาเลเซีย           
ที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก 

ทิศเหนือ  จดจังหวัดปัตตานีและอ่าวไทย   
ทิศใต้   จดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันออก  จดประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันตก  จดจังหวัดยะลา 

จ านวนพื นที ่ประชากร ศาสนา และภาษา 
 จังหวัดนราธิวาส มีเนื อที่ทั งหมด ๔,๔๗๕.๔๓ ตารางกิโลเมตร มีประชากรจากข้อมูลของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย วันที่  ๒๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ จ านวน ๗๑๖ ,๘๖๓ คน จ าแนกเป็นผู้ชาย     
๓๕๕,๐๐๓ คน ผู้หญิง ๓๖๑,๘๖๐ คน ประชากรจังหวัดนราธิวาสนับถือศาสนาอิสลาม ๘๒% นับถือศาสนา     
พุทธ ๑๗% นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นๆ ๑% มีมัสยิด ๖๒๔ แห่ง วัด ๗๐ แห่ง และโบสถ์คริสต์ ๔ แห่ง  
 ประชากรใช้ภาษาพูดหลากหลาย เพราะมีหลายกลุ่มมาตั งถิ่นฐานในจังหวัดนราธิวาส ที่มาจากภาคกลาง   
ก็จะใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หากมาจากจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต้ จึงมีส าเนียงพูดหลายส าเนียง เช่น ส าเนียงภาษาไทย
ใต้ตอนบน ภาษาไทยใต้ตอนล่าง และยังมีภาษาพูดและส าเนียงที่แปลกไปจากภาษาไทยภาคใต้ในจังหวัดอ่ืน ๆ มาก
เป็นพิเศษคือ ส าเนียงภาษาเจ๊ะเห มีพูดกันมานานและมีอยู่ในกลุ่มคนไทยพุทธ ดั งเดิมของจังหวัดนราธิวาส       
เป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่นของอ าเภอตากใบ ส าหรับคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จะใช้ภาษาซึ่งเรียกว่า“ภาษา
มลายูถิ่น”หรือ“ภาษายาวี” ในชีวิตประจ าวันคล้ายคลึงกับภาษามลายูในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและบรูไน 
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สภาพเศรษฐกิจ 
ภาคการเกษตร 
  ด้านพืช พืชเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส ที่เกษตรกรปลูกค่อนข้างมากและยึดถือเป็นอาชีพที่เลี ยงสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัว ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน  ามัน ข้าวและไม้ผล ซึ่งในพื นที่ของจังหวัดนราธิวาส มีความ
เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชดังกล่าว เนื่องจากอยู่ในเขตพื นที่ที่มีความอุดสมบูรณ์ของธรรมชาติ เช่น ลองกอง 
เป็นผลไม้ที่มีรสชาติหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสและเป็นไม้ผลที่สร้างรายได้ให้จังหวัดนราธิวาส
ค่อนข้างมาก 
 ด้านประมง การท าประมงในจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นการท าประมงพื นบ้านและประมงชายฝั่ง      
ซึ่งปัจจุบันกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับท าการประมงมีการปรับเปลี่ยนเข้มงวดมากขึ น ท าให้ชาวประมงที่ใช้เรือประมง
ขนาด 10 ตันกรอสขึ นไป ต้องแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมงที่ต้องการเข้าท่าเทียบเรือหรือออกจากท่าเรือ          
เพ่ือเป็นการจัดระเบียบเรือประมงและทรัพยากรสัตว์น  าในเขตพื นที่ของจังหวัดนราธิวาส 
ภาคการท่องเทีย่ว 
 ภาพรวมของการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศมาเลเซีย
เดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้าชนิดต่างๆและท่องเที่ยวตามแหล่งบันเทิง โดยมีแนวโน้มชาวต่างชาติที่เดิน
ทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาสมีจ านวนเพ่ิมขึ น เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสมีการจัดงานกระตุ้น
เศรษฐกิจในเขตพื นที่อ าเภอสุไหงโก-ลก เช่น งาน OTOP เทศกาลอาหารจานเด็ด เป็นต้น 
ภาคการคา้ระหวา่งประเทศ 
 จากภาวะเศรษฐกิจที่กระเตื องขึ นจากการด าเนินนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นผลให้ประชาชน
มีการจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ น ท าให้ภาวะค้าปลีกค้าส่งเริ่มปรับตัวดีขึ นการค้าระหว่างประเทศผ่านด่านศุลกากรใน
จังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินค้าไม้แปรรูป เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมไปถึงสินค้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคต่าง ๆ 
การคมนาคม 
  ทางบก ระยะทาง  1,149 กิ โล เมตรจากกรุ ง เทพฯตามทางหลวงหมายเลข  4 ผ่ านจั งหวัด   
ประจวบคีรีขันธ์ -จังหวัดชุมพรและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข41 ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี -จังหวัด
นครศรีธรรมราช-จังหวัดพัทลุง-อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและทางหลวงหมายเลข 42 เข้าสู่จังหวัดปัตตานี-
จังหวัดนราธิวาส มีรถโดยสารประจ าทางกรุงเทพฯ-นราธิวาส-สุไหงโก-ลก บริการทุกวัน 
 ทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดบริการเดินรถไฟระหว่างกรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ทุกวัน            
วันละ 2 ขบวน คือรถด่วนออกจากสถานีสุไหงโก-ลก เวลา 14.20 น. และรถเร็วออกจากสถานีสุไหงโก-ลก     
เวลา 11.30 น. 
  ทางอากาศ  
 สายการบินไทยสมายล ์(เครอืข่ายของสายการบนิไทย)  
 จากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 14.20 น. ถึงสนามบินนราธิวาสเวลา 15.55 น.  
 จากสนามบินนราธิวาส เวลา 16.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 18.00 น. 
 สายการบินแอรเ์อเชยี  
       เดินทางจากสนามบินดอนเมือง เวลา 10.30 น.ถึงสนามบินนราธิวาสเวลา 12.00 น.  
       เดินทางจากสนามบินนราธิวาส เวลา 12.25 น. ถึงสนามบินดอนเมืองเวลา 13.50น.       
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 สญัลักษณจ์งัหวดั 

เป็นรูปเรือใบแล่นกางใบ ตรงกลางใบมีรูปช้างเผือกประดับเครื่อง
คชาภรณ์ อยู่ในวงกลมมีความหมายดังนี    
 รูปเรือใบแล่นกางใบ หมายถึงที่ตั งอยู่ริมทะเล มีการ
ค้าขาย การประมงและการติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง   
 ในเรือมีรูปช้างเผือกประดับเครือ่งคชาภรณอ์ยูใ่นวงกลม  
หมายถึงช้างส าคัญคู่บุญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชื่อว่า 
“พระศรีนรารัฐราชกิริณี” 
   
   ค าขวัญประจ าจังหวัด         

      ทักษิณราชต าหนัก ชนรักศาสนา 
      นราทัศน์เพลินตา  ปาโจตรึงใจ 
      แหล่งใหญ่แร่ทอง  ลองกองหอมหวาน 
ต้นไม้ประจ าจังหวัด 
 คือ ตะเคียนชันตาแมว (Neobalanocarpus heimii) เป็นไม้มงคลประจ าจังหวัดนราธิวาส พบมากบน
ภูเขาสูงในป่าเขตจังหวัดนราธิวาส เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เนื อไม้ใช้ในการก่อการสร้างอาคารบ้านเรือน เช่น       
ท าเสา รอด ตง ขื่อ ใช้ต่อเรือ ท าหมอนรองรางรถไฟเครื่องแต่งบ้าน เสาเขื่อน ท าเรือใบ เรือส าเภาเดินทะเล 
เสากระโดงเรือ ชันของไม้ชนิดนี มีราคาสูง ใช้ผสมน  ามันทาไม้ และน  ามันชักเงาอย่าง ดี ลักษณะเป็นไม้ต้น            
สูง ๓๐-๔๐ เมตร เรือนยอดเป็นพุ่ม ล าต้นเปลาตรง เปลือกสีน  าตาล เข้ม ล่อนเป็นสะเก็ด มีชันสีขาว ใบเดี่ยวเรียง
สลับแผ่นใบรูปใบหอกหรือรูปดาบ กว้าง ๒-๔ เซนติเมตร ยาว ๘-๑๕ เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ ดอกสีขาว
กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่ง ออกดอกช่วงเดือนเมษายน -มิถุนายน  ผลเป็นรูปขอบขนานปลาย
โค้ง กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๕-๗ เซนติเมตร มีกลีบเป็นกระทง ๕ พู หุ้มแนบอยู่ประมาณ ๑ ใน ๔            
ของผลประโยชน์เนื อไม้ ทนทานแข็งแรง ใช้ในการก่อสร้าง ท าเรือส าเภาเดินทะเล เสา  กระโดงเรือ ชัน มีราคาสูง 
ใช้ผสมน  ามันทาไม้และน  ามันชักเงาอย่างดี 
ดอกไม้ประจ าจังหวัด 
 ดอกบานบุรีเหลือง ชื่อสามัญ Golden trumpet (Allamanda cathartica) ต้นเป็นพุ่ม โคนล าต้นแข็ง 
ปลายกิ่งอ่อนโค้ง ดอกสีเหลืองสดออกเป็นช่อ ลักษณะทั่วไปเป็นไม้เถ้าเล็ก ใบยาวกว้างปลายแหลม ดอกคล้ายดอก
ผักบุ้ง สีม่วง สีเหลือง หรือสีแสดตามพันธุ์ กลิ่นหอมอ่อน ออกดอกตลอดปี 
พระแสงราชศคัราประจ าเมืองนราธวิาส 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระราชด าริให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหาร
ราชการแผ่นดินทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ิมเติมต่อ
จากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ
บรมชนกนารถทรงริเริ่มไว้หลายประการ หากแต่ธรรมเนียม
ปฏิบัติประการหนึ่ง ที่ทรงด าเนินตามเบื องพระยุคลบาท
อย่างสืบเนื่องต่อมาคือ การเสด็จพระราชด าเนินตามหัวเมือง
ต่างๆเพ่ือทรงตรวจราชการและเยี่ยมเยือนราษฎรอย่าง
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ใกล้ชิด พร้อมทั งพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ าเมือง  ให้แก่บรรดาหัวเมืองน้อยใหญ่ในคราวเดียวกัน     
โดยครั งนี มีพระราชด าริในการเสด็จพระราชด าเนิน เลียบหัวเมืองมณฑลปักษ์ใต้ระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๔๘ - ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ รวมเวลา ๖๓ วัน การเสด็จฯหัวเมืองมณฑลปักษ์ใต้ครั งนี  นอกเหนือจากจะทรง
ตรวจราชการและเยี่ยมราษฎรแล้ว ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อีกหลายประการอาทิ พระราชทาน
เครื่องราช อิสริยาภรณ์และพระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์  แก่บรรดาข้าราชการผู้มีความชอบในหัวเมือง 
พระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานนามสกุลแก่ข้าราชการ พระราชทานธงประจ ากองลูกเสือ ตลอดจนเสด็จฯทรง
ร่วมในพระราชพิธีถือน  าพิพัฒน์สัตยาเสือป่า และประการส าคัญที่สุด ได้แก่การพระราชทานพระแสงราชศัสตรา
ส าหรับทั งมณฑล เมือง และจังหวัดต่างๆ หนังสือ “จดหมายเหตุเสด็จพระราชด าเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ของสักขี” 
กล่าวถึงพระราชด ารัสและรายละเอียดของการพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ ามณฑล เมืองและจังหวัด
ต่างๆไว้ ดังนี  วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘ พระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ าเมืองนราธิวาส “ขอให้พระ
นราภิบาลและข้าราชการทั งหลาย รู้สึกหน้าที่อันส าคัญในการที่ด าเนินการปกครองประชาชน เพราะเป็นการท า
การต่างพระเนตรพระกรรณ ขอให้ผู้ปกครองใช้อ านาจในทางที่จะกระท าให้ประชาชนได้รับความร่มเย็นเป็นสุข
เหมือนเป็นกิ่งสาขาของต้นโพธิ์ คือความปกครอง จงรู้สึกความรับผิดชอบให้มาก ส่วนอ านาจอย่าเข้าใจผิดว่าเป็น
ของส าหรับใช้ส่วนตัว แท้จริงเป็นพระราชอ านาจ แบ่งพระราชทานมาให้ใช้ส าหรับปกครองประชาชน ถ้าใช้อ านาจ
ผิดก็เหมือนไม่จงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโดยแท้จริง  ควรใช้อ านาจในทางเพาะปลูกความนิยมแห่ง
ประชาชนผู้อยู่ในพระบรมโพธิสมภาร ส่วนประชาชนไม่ว่าชาติใด ภาษาใด ทรงถือว่าอยู่ในความคุ้มครองของ
พระองค์ทั งสิ น ขอให้ประชาชนเชื่อในความหมายดีของพระองค์ จงตั งตนอยู่ในพระราชก าหนดกฎหมาย ผู้ปกครอง
ใช้ อ านาจ  อย่างใด ขอให้ถือเหมือนว่าเป็นพระราชอ านาจส่วนพระองค์ให้นอบน้อมเชื่อฟังต่อผู้บังคับบัญชา 
เหมือนเคารพนอบน้อมต่อพระองค์ความสุขความส าราญจะบังเกิดมีแก่ประชาชนทั งหลายอนึ่ง เพ่ือจะให้เป็นที่
หมายแห่งการที่ได้เสด็จพระราชด าเนินมาถึงที่นี  จึงจะพระราชทานพระแสงราชสาตราไว้แก่ เมืองบางนรา ซึ่ง
พระราชทานนามว่าเมืองนราธิวาส เป็นที่หมายต่างพระองค์เหมือนได้เสด็จประทับอยู่กับประชาชนชาวเมือง
นราธิวาสเสมอไป” 
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ข้อมลูดา่นตรวจสตัวน์  าจงัหวดันราธวิาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด่านตรวจสตัวน์  าจังหวดันราธวิาส 
(Narathiwat Fish Inspection Office) 

ที่ตั งส านักงานด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนราธิวาส เลขที่ 5/1 ม.3 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 
โทรศัพท์ 073-582157  โทรสาร 073-582157 

Website  http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fishquarantine-Narathiwat 
ประวตัิความเปน็มาของด่านตรวจสตัวน์  าจังหวดันราธวิาส 
 ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนราธิวาส จัดตั งขึ นโดยอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข้เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2546 ตามค าสั่งกรมประมงที่  563/2546 เรื่อง      
การจัดตั งด่านตรวจสัตว์น  าเพ่ิมเติมฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดส่วน
ตรวจการค้าสั ตว์น  า  ส านักบริหารจัดการด้ านการปร ะมง         
กรมประมง โดยมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ป้องกัน 
ปราบปรามและตรวจสอบสัตว์น  า ซากสัตว์น  า ผลิตภัณฑ์สัตว์น  า 
และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี ยงสัตว์น  า       
ที่น าเข้า ส่งออก น าผ่านระหว่างประเทศและการน ามาใช้ประโยชน์
ภายในประเทศ ทั งในด้านการค้า การครอบครอง การเพาะพันธุ์ 
การด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนราธิวาส มีเขตพื นที่
รับผิดชอบ ตามค าสั่ ง ส่ วนตรวจการค้าสัตว์น  า         
ที่ 801/2547 เรื่องการเปลี่ยนแปลงการมอบหมาย
หน้าที่ตามเขตพื นที่รับผิดชอบ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 
2547 โดยด่านฯมีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื นที่
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา แก้ไขจากค าสั่ง
ส่วนตรวจการค้าสัตว์น  าเดิม ที่ 1060.1/2546 
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ตามเขตพื นที่รับผิดชอบ ลง
วั นที่  29  สิ งหาคม 2546 ซึ่ ง ด่ านฯมีหน้ าที่
รับผิดชอบใน 3 จังหวัด คือ นราธิวาส ยะลา และ
ปัตตานี แต่เนื่องจากกรมประมงมีค าสั่งให้จัดตั งด่าน
ตรวจสัตว์น  าเพ่ิมเติมเป็นการภายในขึ น จ านวน        
2 ด่าน ได้แก่ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสตูล และด่าน

ตรวจสัตว์น  าปาดังเบซาร์ โดยที่ด่านตรวจสัตว์น  าปาดังเบซาร์ รับผิดชอบพื นที่ในเขตจังหวัดปัตตานี และด่านตรวจ
สัตว์น  านราธิวาสรับผิดชอบในเขตพื นที่ 2 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้การด าเนินการได้ครอบคลุมและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
 ปัจจุบันด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนราธิวาส สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น  าเขต 3 (สงขลา)    
กองควบคุมการค้าสัตว์น  าและปัจจัยการผลิตเป็นหน่วยงานที่ตามโครงสร้างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 

 
รายนามหวัหน้าดา่นตรวจสตัวน์  าจังหวดันราธวิาส 

ล าดับที ่       ชือ่ – สกลุ             ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 
   1  นายอนุพงษ์  บัวเพชร  25 มี.ค. 2546 ถึง 28 ก.พ. 2548 
   2  นายธีรศักดิ์  วงศ์วชิรา   1 มี.ค. 2548 ถึง 17 ม.ค. 2553 
   3  นายอนุพงษ์  บัวเพชร  18 ม.ค. 2553 ถึง 29 ก.ค. 2557 
   4  นายปัถฐพล  ประพฤติ  30 ก.ค. 2557 ถึง   1 พ.ค. 2559 
   5  นายตะวัน  คงสี        2 พ.ค. 2559 ถึง ปัจจุบนั 
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อ านาจหนา้ที่ดา่นตรวจสัตวน์  าจังหวดันราธวิาส 

 (๑) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และป้องกันปราบปราม 
ควบคุมตรวจสอบการน าเข้า น าออก น าผ่านสัตว์น  าและ
ปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 (๒) ด าเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือ
รับรองน าเข้า น าออก น าผ่านสัตว์น  าและปัจจัยการผลิต และ
ป้องกันการกระท าผิดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
2558 พ ระ ร าชบัญญั ติ โ ร คร ะบาดสั ต ว์  พ . ศ . 2558 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ .ศ.2535 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ 2525 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการ
ส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกีย่วข้อง  
 (๓) ควบคุม ตรวจสอบและด าเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น  าและปัจจัยการ
ผลิต ตามความรับผิดชอบเพ่ือให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้และตามมาตรฐานภายในประเทศและ  
ระหว่างประเทศ  
 (๔) ท าหน้าที่เป็นจุดให้บริการและให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบ 
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น  าในเขตพื นที่รับผิดชอบ  
 (๕) ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น  า (Health Certificate) ประกอบ การส่งออกซากสัตว์
น  าไปยังต่างประเทศตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ข้อมูลบุคลากร  
อัตราก าลงัดา่นตรวจสตัวน์  าจงัหวดันราธวิาส 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายตะวัน  คงสี  
นักวิชาการประมงช านาญการ ปฏิบัติหน้าท่ี 

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนราธิวาส 

นายซูนัยดี  บินมะ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นางสาวปราณี  ทองสองสี 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

 

นางสาวอัษวาณีย์  เจ๊ะอาลี 
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 

นายอิสมะแอ  มะแซ 
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 

นายสุชน  ลอยเมฆ 

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 

นายโสฬส  บกสวาทชา 
นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 

นายนิซูไฮดี  อาสาวะ 
นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 

นายพงศธร  แก้วมณี 
 พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) 
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 บุคลากรในปีงบประมาณ 2560 ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนราธิวาส ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น  า 
เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น  าและปัจจัยการผลิต มีบุคลากรทั งสิ น 9 คน เป็นข้าราชการทั งสิ น 3 คน 
เป็นพนักงานราชการทั งสิ น 3 คน และจ้างเหมาบริการทั งสิ น 3 คน  

                      

เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงถึง ร้อยละ 
88.89 รองลงมา คือ การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 11.11  

 

 

 

 

 

ข้าราชการ 
3 คน 

พนักงาน
ราชการ 
3 คน 

จ้างเหมา
บริการ 
3 คน 

สดัสว่นอตัราก าลงัของด่านตรวจสตัวน์  าจังหวดันราธวิาส 

3 คน 3 คน 

2 คน 

1 คน 

ระดบัการศกึษาของบุคลากรของดา่นตรวจสตัวน์  าจงัหวดันราธิวาส 

ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี 

     ข้าราชการ             พนักงานราชการ     จ้างเหมาบริการ 



10 
เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปีร้อยละ 55.56 รองลงมา คือ 

ช่วงอายุ 40 ปีขึ นไป ร้อยละ 44.44 และไม่มีบุคลากรช่วงอายุต่ ากว่า 29 ปี  

    

 

การพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการบริหารงานขององค์กร การพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขึ นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร หากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง   
มีทักษะในการปฏิบัติงานและมีคุณธรรมจริยธรรม ย่อมสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามที่คาดหวัง 
วิสัยทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายที่ต้องการได้ ดังนั นด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนราธิวาส จึงเห็นความส าคัญ
ต่อการพัฒนาบุคลากรให้เป็นทั งคนเก่ง คนดีและมีความสามารถในด้านต่างๆ โดยมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆขององค์กร ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มีหลักสูตรที่ส่งบุคลากรด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัด
นราธิวาสเข้าอบรมทั งหมด 6 หลักสูตร สามารถแบ่งได้ 3 ด้าน ดังต่อไปนี   

1. ด้านความรู้ (Knowledge) ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน เช่น ด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบราชการและวิชาการ เป็นต้น 

2. ด้านทักษะ (Skill) การน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความช านาญและความคล่องแคล่วที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ด้านระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

3. ด้านสมรรถนะ (Competency) คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่จะน าความรู้ทักษะ ความสามารถและ 
คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท าให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถเพ่ือมุ่งสู้เป้าหมายที่วางไว้ เช่น      
ด้านการวางแผน บริหาร เป็นต้น 

ในแต่ละด้านประกอบด้วยหลักสูตรดังนี  ด้านความรู้ จ านวน 2 หลักสูตร  ด้านทักษะ จ านวน 3 หลักสูตร 
และด้านสมรรถนะ จ านวน 1 หลักสูตร  

1 คน 

2 คน 2 คน 

2 คน  

1 คน 1 คน 

ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ 

อายขุองบคุลากรของด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดันราธวิาส 

30 - 39 ปี 40 ปีขึ นไป 
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 ด้านที่มีบุคลากรอบรมมากท่ีสุดถึงร้อยละ 66.67 คือ ด้านทักษะ  รองลงมาร้อยละ 16.67  คือ ด้าน
สมรรถนะและด้านความรู้ 

  
 

 

 

 

2 

3 

2 

ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านสมรรถนะ 

จ านวนหลักสตูรในแตล่ะด้านของการอบรม 

จ านวนหลักสูตรในแต่ละด้าน 

ด้านความรู ้
16.67 % 

ด้านทักษะ 
66.67 % 

ด้านสมรรถนะ 
16.67 % 

ร้อยละของบุคลากรในการอบรมแตล่ะดา้น 
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งบประมาณ ประจ าปี 2560 
 ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนราธิวาส ได้รับงบประมาณในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 –  31 มีนาคม 2560 ทั งหมด 395,000 บาท ใน 3 แผนงาน  ดังนี    
 1.แผนงานพื นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ผลผลิตที่ 1  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

  1.1 กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 1.2 กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
  โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

  2.1 กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
  2.2 กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน 

 3.แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 
  โครงการที่ 1 โครงการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 

  3.1 กิจกรรม แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
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ดา่นตรวจสตัวน์  าจงัหวดันราธิวาส 
ศนูยบ์ริหารจดัการดา่นตรวจสตัวน์  าเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการคา้สตัวน์  าและปจัจัยการผลติ 

 
ล าดับ กิจกรรม งบจดัสรร ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละ 

1 กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน         
 -    ค่าสาธารณูปโภค 25,000 21,528.57 3,471.43 86.11 

2 กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์     
 - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 20,000 0 20,000 0 
 - ค่าสาธารณูปโภค 5,500 0 5,500 0 

3 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง     
 - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 45,000 13,540 31,460 30.09 

4 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน     
 - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 35,000 32,390 2,610 92.54 

5 กิจกรรมแก้ไขการท าประมงผิดกฎหมาย     
 - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 287,000 215,966.31 71,033.69 75.25 
      
 รวม 395,000 283,424.88 134,075.12 71.75 
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0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 

งบประมาณที่ได้รับ 

เบิกจ่าย 

คงหลือ 

งบประมาณที่ได้รับ 

เบิกจ่าย 

คงหลือ 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 ใช้
สอ

ย 
วัส

ดุ 
(บ

าท
) 

ค่า
สา

ธา
รณ

ุปโ
ภค

 (บ
าท

) 

364,500 บาท 

261,896.31 บาท (%) 

125,103.69 บาท (%) 

30,500 บาท 

21,528.57 บาท 
(70.59%) 

8,971.43 บาท 
(29.41%) 

งบประมาณประจ าป ี2560 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 

งบประมาณที่ได้รับ 

เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

ค่า
สา

ธา
รณ

ูปโ
ภค

 (บ
าท

) 

25,000 บาท 

21,528.57 บาท 
(86.11%) 

3,471.43 บาท 
(13.88%) 

งบประมาณกจิกรรมสนบัสนนุการพฒันาสนิคา้ประมงใหม้คีณุภาพไดม้าตรฐาน 
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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 

งบประมาณที่ได้รับ 

เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 ใช้
สอ

ย 
วัส

ดุ 
(บ

าท
) 

45,000 บาท 

13,540.00 บาท 
(30.08%) 

31,460.00 บาท 
(69.91%) 

งบประมาณกจิกรรมตรวจสอบและรบัรองคณุภาพสนิคา้ประมง 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 

งบประมาณที่ได้รับ 

เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 ใช้
สอ

ย 
วัส

ดุ 
(บ

าท
) 

287,000 บาท 

215,966.31 บาท 
(75.24%) 

71,033.69 บาท 
(24.75%) 

งบประมาณกจิกรรมแกไ้ขการท าประมงผดิกฎหมาย 
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0 10,000 20,000 30,000 40,000 

งบประมาณที่ได้รับ 

เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 ใช้
สอ

ย 
วัส

ดุ 
(บ

าท
) 

35,000 บาท 

32,390.00 บาท 
(92.54%) 

2,610.00 บาท 
(7.45%) 

งบประมาณกจิกรรมเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัใหก้บัเกษตรกรและผู้ประกอบการประมง
สูต่ลาดอาเซียน 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 

งบประมาณที่ได้รับ 

เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

งบประมาณที่ได้รับ 

เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 ใช้
สอ

ย 
วัส

ดุ 
(บ

าท
) 

ค่า
สา

ธา
รณ

ูปโ
ภค

 
(บ

าท
) 

20,000 บาท 
0.00 บาท 

20,000.00 บาท 
(100%) 

5,500 บาท 

0.00 บาท 

5,500.00 บาท 
(100%) 

งบประมาณกจิกรรมพฒันาระบบการใหบ้รกิารเชือ่มโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
แผนและผลการปฏบิตัิงานประจ าป ี2560 (ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม 2560) 
 แผนงาน พื นฐานด้านการสร้างความสามารถด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเทศ 

เพ่ือพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรองการน าเข้าและส่งออกสินค้าประมงของกรมประมงใน
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงระบบ National Single Windows (NSW) กับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในของหน่วยงานกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตและใบรับรองเพ่ือการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้าประมง ให้สามารถใช้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ระบบเดียว (Fisheries Single Window) อีกทั งยังเป็น
การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ และเพ่ิมทางเลือกการให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจ ช่วยลดขั นตอน 
ระยะเวลา ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย รวมทั งสร้างมาตรฐานในการให้บริการและเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการ 
 โครงการ : พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

 
 

แผนและผลการปฏบิตังิานกจิกรรม พฒันาระบบการใหบ้รกิารเชื่อมโยงทางอเิล็กทรอนิกส์ 
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การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง  พ.ศ. 
2558 

การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาด  สตัว์ 
พ.ศ. 2558 

การออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น  าน าเข้า 
(IMD) 

แผน ผล 

จ านวน (ฉบับ) 
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ผลการปฏบิตัิงานกจิกรรม พัฒนาระบบการใหบ้ริการเชือ่มโยงทางอเิล็กทรอนิกส์ 

กจิกรรม 
หนว่ย
นบั 

แผนการ
ปฏบิตังิานตั งแต ่

ต.ค.59 
- ม.ีค.60 

ผลการปฏบิตังิานประจ าเดอืน   

ต.ค.
59 

พ.ย.
59 

ธ.ค.
59 

ม.ค.
60 

ก.พ.
60 

ม.ีค.
60 

รวมผลการ
ปฏบิตังิาน 

คดิเปน็
เปอรเ์ซน็ต ์

กจิกรรม พฒันาระบบการใหบ้รกิารเชือ่มโยงทาง
อเิลก็ทรอนกิส ์

ฉบับ 
1,320 678 707 363 264 416 662 3,090 234.09 

1.การออกใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น  าผา่นระบบ 
Fisheries Single Window 

ฉบับ 1,320 678 707 363 264 416 662 3,090 234.09 

-การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง  พ.ศ. 2558 ฉบับ 210 127 145 58 31 57 106 524 249.52 

-การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาด  สัตว์ พ.ศ. 
2558 ฉบับ 900 424 417 247 202 299 450 2,039 226.55 

     -ร. 6 (น าเข้า) ฉบับ 210 127 145 58 31 57 106 524 249.52 

     -ร. 6 (น าผ่าน) ฉบับ - - - - - - - - 0 
     -ร. 7 ฉบับ 210 127 145 58 31 56 105 522 248.57 
     -ร. 8 ฉบับ - - - - - - - - 0 
     -ร. 9 ฉบับ 480 170 127 131 140 186 239 993 206.87 

-การออกหนังสือก ากับการจ าหนา่ยสัตว์น  าน าเข้า (IMD) 
ฉบับ 210 127 145 58 31 60 106 527 250.95 
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แผนและผลการปฏบิตังิานกจิกรรมตรวจสอบและรับรองคณุภาพสนิคา้ประมง 

 แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารอย่างครบวงจรตลอด
ห่วงโซ่อาหารในสินค้าประมง ทั งการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก เป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในตลาดโลก น าไปสู่การรักษาและขายตลาดส่งออก
ของไทย และท ารายได้เข้าสู่ประเทศและผู้เกี่ยวข้องในระบบ ตลอดจนเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย 
 โครงการที ่1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
 กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
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แผน ผล 
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ผลการปฏบิตัิงานกจิกรรมตรวจสอบและรบัรองคณุภาพสนิคา้ประมง 

 
 
 

กจิกรรม 
 แผนการปฏบิตังิาน

ตั งแต ่ต.ค.59  
- ม.ีค.60 

ผลการปฏบิตังิาน 
รวมผลการ
ปฏบิตังิาน 

คดิเปน็
เปอรเ์ซน็ต ์หนว่ย

นบั 
ต.ค.
59 

พ.ย.
59 

ธ.ค.
59 

ม.ค.
60 

ก.พ.
60 

ม.ีค.
60 

กจิกรรม ตรวจสอบและรบัรองคณุภาพสนิคา้ประมง ครั ง 2,292 435 442 399 372 401 468 2,517 109.81 

1.1 ตรวจสอบสัตว์น  า ซากสัตวน์  า ผลติภณัฑแ์ละปจัจยัทีใ่ช้
ในการผลิตสัตว์น  า ระหว่างประเทศ 

ครั ง 96 - - - - 11 45 56 58.33 

- ตรวจสอบการน าเข้า ครั ง 18 - - - - - - 0  

- ตรวจสอบการส่งออก ครั ง 78 - - - - 11 45 56  

1.2 ตรวจปอ้งกนัการลกัลอบน าเขา้และสง่ออก ครั ง 2,040 340 339 340 341 342 339 2,041 100.04 

- การตรวจในพื นท่ีปฏิบัติงานปกต ิ ครั ง 1,296 216 216 217 217 217 216 1,299  

- การตรวจนอกพื นที่ปฏิบัติงานปกติ ครั ง 744 124 123 123 124 125 123 742  

1.3 สุม่ตวัอยา่งสตัวน์  าน าเขา้ ตวัอยา่ง 96 84 90 45 19 33 71 342 356.25 

- สุ่มเพื่อตรวจทางกายภาพ ตัวอย่าง 78 80 87 42 16 30 68 323  

- สุ่มเพื่อตรวจสารตกค้าง ตัวอย่าง 18 4 3 3 3 3 3 19  

- สุ่มเพื่อตรวจโรค ตัวอย่าง - - - - - - - 0  

1.4. การประชาสมัพนัธ ์ ครั ง 60 11 13 14 12 15 13 78 130.00 

- การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ์ ครั ง 30 5 6 6 6 7 5 35  

- การให้ค าแนะน า ครั ง 30 6 7 8 6 8 8 43  
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 แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
 เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคที่มีผลที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อการเพาะเลี ยงสัตว์น  า การเฝ้า

ระวังโรค เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากโรคสัตว์น  า 
 โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

 กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น  า 
 
 
 
 
 
 

แผนและผลการปฏบิตังิานกจิกรรมเฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคมุโรคสตัวน์  า 
 

 
 
 
 
 
 

78 

2 2 

79 

1 0 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

ประชาสัมพันธ์ฯ ตรวจสอบการค้าสัตว์น  าฯ ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิต 

แผน 

ผล 

จ านวน (ฉบับ) 
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แผนและผลการปฏบิตังิานกจิกรรมเฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคมุโรคสตัวน์  า 
 

กิจกรรม 
 

แผนการ
ปฏบิตัิงานตั งแต ่

ต.ค.59  
- ม.ีค.60 

ผลการปฏบิตัิงาน 
รวมผลการ
ปฏบิตัิงาน 

คิดเปน็
เปอรเ์ซน็ต ์หนว่ย

นบั 
ต.ค.
59 

พ.ย.
59 

ธ.ค.
59 

ม.ค.
60 

ก.พ.
60 

ม.ีค.
60 

กิจกรรม เฝา้ระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคสัตวน์  า ครั ง 82 12 15 13 14 12 13 80 97.5 

1.1 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคจากสัตว์น  า
น าเข้า 

ครั ง 78 12 15 13 14 12 13 79 101.28 

1.2 ตรวจสอบการค้าสัตว์น  าที่ผิดกฎหมาย
ภายในประเทศ 

ครั ง 2 - - - 1 - - 1 50 

1.3 ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิต ครั ง 2 - - - - - - 0 0 
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แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
 เพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีของการเป็นประชาคมอาเซียน ทั งเรื่องการเพาะเลี ยงสัตว์น  า อุตสาหกรรม
การแปรรูป สินค้าประมง ตามกฎ ระเบียบ ด้านมาตรการสุขอนามัย โดยการเตรียมการให้ผู้เพาะเลี ยงสัตว์น  า/
ผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย รวมทั งรับทราบข้อมูล ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ น
จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มขึ น 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน 
 1. มีการจัดการประชุมให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการน  าเข้า ส่งออก สัตว์น  า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ด าเนินการน าเข้า ส่งออกน  าอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ถูกต้องตามกฎหมาย ขั นตอนการปฏิบัติน าเข้าส่งออก
สัตว์น  ารวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ปัญหา และแนวทางแก้ไข หรือผลกระทบที่เกิดกับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการในการน าเข้าส่งออกสัตว์น  า 
 

 

 

 

 2. มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร บทความ หลักปฏิบัติ ข้อกฎหมาย แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนที่มีสนใจในการน าเข้า ส่งออก สัตว์น  า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าสู่ตลาดอาเซียน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้าง
ความเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ความรู้ และแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่ องหนึ่ง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและ       
ปัญหาต่างๆ 
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 3. มีการแนะน า รวมถึงการสอนการให้เครื่องมือ อิเล็คทรอนิกส์ในการติดต่อยื่นค าขอใบอนุญาต การน าเข้า    
ส่งออก การขอเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั งนี เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
กับผู้ประกอบการ 

 

 

 

   4. การตรวจป้องกันการลักน าเข้า ส่งออก รวมถึงการตรวจแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือป้องกัน
การน าเข้า ส่งออก ที่ผิดกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาต  

 

 

 

 
 
 
แผนและผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน  
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ผลการปฏบิตัิงานเพิม่ศักยภาพการแขง่ขันให้กบัเกษตรกรและผูป้ระกอบการประมงสูต่ลาดอาเซยีน 
 

กิจกรรม 
 

แผนการ
ปฏบิตัิงานตั งแต ่

ต.ค.59  
- ม.ีค.60 

ผลการปฏบิตัิงาน 
รวมผลการ
ปฏบิตัิงาน 

คิดเปน็
เปอรเ์ซน็ต ์หนว่ย

นบั 
ต.ค.
59 

พ.ย.
59 

ธ.ค.
59 

ม.ค.
60 

ก.พ.
60 

ม.ีค.
60 

กิจกรรม เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัให้กบัเกษตรกร
และผูป้ระกอบการประมงสู่ตลาดอาเซยีน 

ครั ง 12 2 2 3 2 2 1 12 100 

1.1 ตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบน าเข้า 
ส่งออกสินค้าสัตว์น  า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า 

ครั ง 12 2 2 3 2 2 1 12 100 
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 แผนงาน ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 
   เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์ ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

  และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
 กิจกรรม แก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           แผนและผลการปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
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ณ ท่าเทียบเรือประมงท่ีมิใช่เรือประมงไทย 

ตรวจสอบการน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น  า หรือผลติภณัฑ์สตัว์น  า
ที่ได้มาจากการท าการประมง 

แผน ผล 

จ านวน (ครั ง) 
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ผลการปฏบิตัิงานกจิกรรมแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย 

กิจกรรม หนว่ยนบั 

   แผนการ
ปฏบิตัิงานตั งแต ่ 

ต.ค.59  
-  ม.ีค.60 

ผลการปฏบิตัิงานประจ าเดือน 
รวมผลการ
ปฏบิตัิงาน 

คิดเปน็
เปอรเ์ซน็ต ์ต.ค.

59 
พ.ย.
59 

ธ.ค.
59 

ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 

กิจกรรม แกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย  ครั ง  520 131 125 120 108 104 133 721 138.65 

1.ตรวจป้องกนัการลกัลอบการน าเขา้ส่งออก
สนิคา้ประมง ณ ท่าเทยีบเรือประมงที่มใิช่
เรือประมงไทย 

 ครั ง  60 10 10 11 12 12 11 66 110.00 

2.ตรวจสอบการน าเขา้สง่ออกสนิคา้สัตวน์  า หรือ
ผลติภณัฑส์ตัวน์  าที่ไดม้าจากการท าการประมง 

 ครั ง  460 121 115 109 96 92 122 655 142.39 

     2.1 ตรวจสอบการน าเข้า  ครั ง  152 36 41 32 26 30 42 207 136.18 

     2.2 ตรวจสอบการส่งออก  ครั ง  308 85 74 77 70 62 80 448 145.45 
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109.81 % 97.5 % 

100 % 

138.65 % 

เปอร์เซน็ตผ์ลการปฏบิตังิานของแตล่ะกิจกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคณุภาพสินค้าประมง 

กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น  า 

กิจกรรม เพิม่ศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการประมงสูต่ลาดอาเซยีน 

กิจกรรม แกไ้ขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
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สถิตกิารน าเขา้สตัวน์  าของด่านตรวจสัตวน์  าจงัหวดันราธวิาส 

ระหวา่งเดอืนตลุาคม 2559 - มนีาคม 2560 
ที ่ ชนดิสตัวน์  า ลักษณะสัตวน์  า ปริมาณ(กโิลกรมั) มลูคา่(บาท) 
1 ปลาโอด า แช่เย็น 2,659,717 124,019,564 
2 ปลาทูแขก แช่เย็น 2,274,077 23,689,202 
3 ปลาเบญจพรรณคละขนาด แช่เย็น 858,865 3,571,380 
4 ปลาโอลาย แช่เย็น 737,898 19,546,172 
5 ปลาหมึกกระดอง แช่แข็ง 188,570 5,657,100 
6 ปลาปากคม แช่เย็น 170,350 2,614,000 
7 ปลาทรายแดง แช่เย็น 166,100 1,347,000 
8 ปลาทรายขาว แช่เย็น 148,950 2,274,000 
9 ปลาสีกุนข้างเหลือง แช่เย็น 132,800 2,110,800 

10 ปลาเม็ดขนุน แช่เย็น 113,450 1,879,550 
11 ปลาหมึกกล้วย แช่แข็ง 91,131 2,734,430 
12 ปลากะพงข้างเหลือง แช่เย็น 80,100 1,280,600 
13 ปลาตาหวาน แช่เย็น 73,580 1,138,200 
14 ปลาโอด า แช่แข็ง 47,158 968,460 
15 ปลาตาโต แช่เย็น 30,150 241,200 
16 ปลาทราย แช่เย็น 26,350 474,300 
17 ปลาฉลามหนู แช่เย็น 8,000 160,000 
18 ปลากดทะเล แช่เย็น 7,000 105,000 
19 หอยกาบ มีชีวิต 5,255 341,575 
20 ปลาสีกุน แช่เย็น 3,000 30,000 
21 ปลาสีขน แช่เย็น 3,000 45,000 
22 ปลาไส้ตัน แช่เย็น 3,000 30,000 
23 ปลาดาบลาว แช่เย็น 2,500 25,000 
24 ปลาตะเพียนน  าเค็ม แช่เย็น 1,000 20,000 
25 ปลาหมึกสาย แช่แข็ง 1,000 30,000 

 รวม   7,833,001   194,332,533  
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สถิตกิารสง่ออกสตัวน์  าของด่านตรวจสัตวน์  าจงัหวดันราธวิาส 

ระหวา่งเดอืนตลุาคม 2559 - มนีาคม 2560 
ที ่ ชนดิสตัวน์  า ลักษณะสัตวน์  า ปริมาณ(กโิลกรมั) มลูคา่(บาท) 
1 ปลาทูลัง แช่เย็น 2,443,900 59,575,780 
2 ปลาหางแข็ง แช่เย็น 1,126,160 31,230,660 
3 ปลาทูแขก แช่เย็น 663,810 26,140,800 
4 ปลาตาโต แช่เย็น 284,010 14,803,680 
5 ปลาหางแข็งบั ง แช่เย็น 263,400 7,164,600 
6 ปลาหลังเขียว แช่เย็น 262,750 10,463,200 
7 ปลาแป้นแก้ว  แช่เย็น 129,000 2,580,000 
8 ปลาสีกุนเขียว แช่เย็น 122,000 578,000 
9 ปลาสีกุนข้างเหลือง แช่เย็น 97,670 2,939,400 

10 ปลาสีกุน แช่เย็น 65,600 2,624,000 
11 กุ้งขาว แช่เย็น 41,460 3,849,000 
12 ปลาโอลาย แช่เย็น 30,000 1,200,000 
13 ปลาทับทิม แช่เย็น 20,960 1,643,800 
14 ปลากะตัก หมักเกลือ 18,800 2,812,200 
15 ปลาทรายแดง แช่เย็น 11,400 136,800 
16 ปลาโอด า แช่เย็น 7,500 337,500 
17 ปลาโอด า แช่แข็ง 4,000 212,000 
18 หมึกกระดอง แช่แข็ง 2,580 77,400 
19 ปลาทูแขกครีบยาว แช่เย็น 1,500 60,000 
20 ปลาตาโต แช่แข็ง 900 9,000 
21 ปลาหางแข็งบั ง แช่แข็ง 900 9,000 
22 หมึกสาย แช่แข็ง 683 20,475 
23 ปลากะพงขาว มีชีวิต 300 30,000 
24 ปลาโอลาย แช่แข็ง 220 5,400 
25 ปลาอินทรี แช่เย็น 60 6,000 

 รวม   5,599,563   168,508,695  
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สถิตกิารน าเขา้สตัวน์  าของด่านตรวจสัตวน์  าจงัหวดันราธวิาส 

ระหวา่งเดอืนตลุาคม 2559 - มนีาคม 2560 

          
 

สถิตกิารสง่ออกสตัวน์  าของด่านตรวจสัตวน์  าจงัหวดันราธวิาส 
ระหวา่งเดอืนตลุาคม 2559 - มนีาคม 2560 
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 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไขปัญหา 
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  เป็นพื นที่เสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นพื นที่ที่มีจุดท่าข้ามประเพณี
และจุดผ่อนปรนจ านวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจลักลอบการน าเข้าส่งออกสัตว์น  าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  า 

วิธีการแก้ไขปัญหา 
  บูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ก าลังพลในพื นที่ ด่านในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 
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ด่านตรวจสตัวน์  าจังหวดันราธวิาส 
( Narathiwat Fish Inspection Office) 

ที่ตั ง  เลขที ่5/1 ม.3 ต.เจะ๊เห อ.ตากใบ จ.นราธวิาส 96110 
โทรศัพท ์073-582157  โทรสาร 073-582157 

Website  http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fishquarantine-Narathiwat 
 


