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คำนำ 

 
 รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจประมงระยองปีงบประมาณ 
2565 ท่ีได้รับมอบหมายจากกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ในการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตรวจติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไป
ตามกฎหมายรายละเอียดการตรวจสอบเรือประมงไทยท่ีแจ้งเข้าออก ณ ท่าเทียบเรือประมง การตรวจสอบการ
จัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง และทวนสอบพิกัดการทำการประมงในสมุดบันทึกการประมงเทียบกับ
ข้อมูลระบบติดตามเรือ (VMS) การควบคุมและตรวจสอบกระบวนการขึ้นสัตว์น้ำของเรือประมงท่ีแจ้งเข้า             
ณ ท่าเทียบเรือประมง และความถูกต้องของสัตว์น้ำขึ้นท่า การตรวจสอบรับรองความถูกต้องของปริมาณ     
และชนิดสัตว์น้ำท่ีขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือประมง การตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง   
แพปลาท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมประมง และการควบคุม กำกับ ตรวจสอบเรือประมงท่ีได้รับใบอนุญาตทำการ
ประมงพาณิชย์ท่ีไม่ออกทำการประมงหรือแจ้งของดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ       
สินค้าประมงสู่มาตรฐาน นำเสนอผลการดำเนินการตรวจสอบปัจจัยการผลิต ณ ร้านค้าปัจจัยการผลิต 
 การปฏิบัติงานของด่านสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีด่านตรวจ
ประมงระยอง รวมท้ังหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ศรชล.จังหวัดระยอง ศคท.จังหวัดระยอง สำนักงาน
ประมงจังหวัดระยอง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนถึง      
ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ เจ้าของเรือประมง และเจ้าของร้านค้าปัจจัยการผลิตท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
 ในนามของด่านตรวจประมงระยองขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ท่ีทำให้         
การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามแผนท่ีต้ังไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์     
ต่อส่วนหน่วยงานราชการ และผู้ท่ีมีความสนใจข้อมูลนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป  
 
 

                                                                                     
                                                                     (นายทวีพงษ์ ศรีผา) 

                                                                    หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง 
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 ณ ท่าเทียบเรือประมง และความถูกต้องของสัตว์น้ำขึ้นท่า                                  ๑3 
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ท่ีไม่ออกทำการประมง หรือแจ้งของดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า                ๑๕ 
ภาพที่ ๑๗ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับ 
 การทำประมง   หรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
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              และ MMPA ACT  (หลักสูตรชาวประมง)” ปีงบประมาณ 2565                                   ๒๓ 



๑ 

 

ข้อมูลเบื้องต้น ด่านตรวจประมงระยอง 

ประวัติความเป็นมาของด่านตรวจประมงระยอง 

ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี ๑๐/๒๕๕๘ ได้มีคำส่ัง
ให้จัดต้ังศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก Port In Port Out Controlling Center: PIPO) โดยในพื้นท่ีจังหวัด 
ระยองได้มีการจัดต้ังศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง 
ระยอง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงประแสร์ สังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการ     
ทำการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย      
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยมีศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)     
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนการปฏิบัติภายใต้กฎหมาย คำส่ัง คสช. กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกับกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน     
ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลในระดับพื้นท่ีของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล (ศรชล.) โดยควบคุมการแจ้งเข้าออกของเรือประมงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนด
อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) ซึ้งเป็นกฎหมายท่ี
บัญญัติขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อจัดระเบียบและควบคุมการทำการประมงในน่านน้ำไทยและนอกน่านน้ำไทย 
ป้องกันการทำการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน และรักษาสภาพแวดล้อม   
ให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมตามแนวทางกฎเกณฑ์ และมาตรฐานสากล โดยติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการ    
ทำการประมง และการใช้แรงงานในภาคประมง พร้อมท้ังตรวจสอบแหล่งท่ีมาของสัตว์น้ำจากการจับสัตว์น้ำ
ไปสู่ ผู้บริโภค ให้บรรลุเป้าหมายแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการ 
จัดการทะเล พ.ศ.2558-2562  

ในปีงบประมาณ 2564 กรมประมง ได้เปล่ียนช่ือศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
ระยอง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงประแสร์ สังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำ
การประมง เป็น “ด่านตรวจประมงระยอง” สังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2563 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 

สถานที่ต้ัง พื้นที่รับผิดชอบและช่องทางการติดต่อ 
ด่านตรวจประมงระยอง มีสถานท่ีต้ังแบ่งตามพื้นท่ีรับผิดชอบได้ ๓ แห่ง ดังนี้ 
1. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง สำนักงาน ต้ังอยู่ ท่ี  เลขท่ี ๒๓๙/๗ ถนนอารีราษฎร์         

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐  
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๘๙๔ ๐3๔๙  
โทรสาร ๐ ๓๘๙๔ ๐๑๙๒  
E-mail : rayongpipo@gmail.com 
Website : https://www4.fisheries.go.th/pipo-rayong 
เปิดทำการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง มีพื้นท่ีรับผิดชอบงานควบคุมตรวจการทำประมง ณ ท่าเทียบเรือ  

ท่ีแจ้งเข้า-ออก ครอบคลุมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลอำเภอเมืองระยอง จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลปากน้ำและ      
ตำบลท่าประดู่ 

mailto:rayongpipo@gmail.com


๒ 

 

๒. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ สำนักงาน ต้ังอยู่ ท่ี  เลขท่ี ๕๐/๕ หมู่ ท่ี  ๓         
ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๗๐  

โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐ ๓๘๖๖ ๑๕๐๗  
E-mail: pipo_prasae@hotmail.com 

เปิดทำการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง มีพื้นท่ีรับผิดชอบงานควบคุมตรวจการทำประมง ณ ท่าเทียบเรือท่ี
แจ้งเข้า-ออก ครอบคลุมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลอำเภอแกลงท้ังหมด 

๓. จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าบ้านเพ (Forward Inspection Point: FIP) ต้ังอยู่ ท่ี หมู่ ท่ี 2   
ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๖๐ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๘๐๑ ๖๓๐๓  

เปิดทำการเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มีพื้นท่ีรับผิดชอบงานควบคุมตรวจการทำประมง           
ณ ท่าเทียบเรือท่ีแจ้งเข้า-ออก ครอบคลุมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลอำเภอเมืองระยอง จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลเพ
และตำบลแกลง 

 
ภาพที่ ๑  สถานท่ีต้ังของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง 

 

ภาพที่ ๒  สถานท่ีต้ังของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ 

                                                                             

mailto:pipo_prasae@hotmail.com


๓ 

 

                                                       
ภาพที่ ๓  สถานท่ีต้ังจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าบ้านเพ (Forward Inspection Point : FIP) 

ข้อมูลเรือประมงและท่าเทียบเรือ 

เรือประมงท่ีได้รับใบอนุญาตประมงพาณิชย์จากจังหวัดระยองมีท้ังหมด 748 ลำ แยกเป็นเรือ
ขนาดต่ำกว่า ๓๐ ตันกรอส จำนวน 443 ลำ เรือขนาดต้ังแต่ ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป 305 ลำ แบ่งกลุ่มตามชนิด
เครื่องมือได้ ๑4 ชนิด ได้แก่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ จำนวน ๑5 ลำ อวนล้อมจับ จำนวน ๘1 ลำ อวนล้อมจับ     
ปลากะตัก จำนวน ๕2 ลำ อวนครอบหมึก จำนวน ๓2๑ ลำ อวนครอบปลากะตัก จำนวน ๒1 ลำ อวนติดตา 
จำนวน 7๗ ลำ อวนช้อน/ยกปลากะตัก 1 ลำ ลอบหมึก จำนวน 6 ลำ ลอบหมึกสาย 5 ลำ ลอบปลา จำนวน 
7๔ ลำ ลอบปู จำนวน ๒2 ลำ คราดหอยลาย 1 ลำ เบ็ดราว จำนวน ๑ ลำ และเรือปั่นไฟ จำนวน ๑7๙ ลำ 
(หมายเหตุ : เรือประมง 1 ลำ สามารถขออนุญาตทำประมงพาณิชย์ได้หลายชนิดเครื่องมือ ทำให้มีจำนวนเรือ
มากกว่าเรือท่ีได้รับอนุญาตประมงพาณิชย์ท่ีขออนุญาตในพื้นท่ีจังหวัดระยอง) 

 

ภาพที่ ๔ จำนวนเรือประมงท่ีได้รับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ในจังหวัดระยองแบ่งตามชนิดเครื่องมือ 
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๔ 

 

เรือประมงท่ีต้องแจ้งเข้าออกต่อด่านตรวจประมงระยองท้ังหมด จำนวน 288 ลำ แบ่งเป็นเรือขนาด    
ต่ำกว่า ๓๐ ตันกรอส จำนวน 21 ลำ แบ่งกลุ่มตามชนิดเครื่องมือได้จำนวน ๓ ชนิด ได้แก่ อวนล้อมจับ จำนวน   
5 ลำ อวนลากแผ่นตะเฆ่  จำนวน 13 ลำ และอวนครอบปลากะตัก จำนวน 3 ลำ และเรือขนาดต้ังแต่            
๓๐ ตันกรอส ขึ้นไปจำนวน 26๘ ลำ แบ่งกลุ่มตามชนิดเครื่องมือได้จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ อวนล้อมจับ จำนวน 
54 ลำ อวนลากคู่ จำนวน 1 คู่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ จำนวน 24 ลำ อวนล้อมจับปลากะตัก จำนวน 34 ลำ      
อวนครอบหมึก จำนวน 88 ลำ อวนครอบปลากะตัก จำนวน 26 ลำ อวนติดตา จำนวน 33 ลำ ลอบปลา จำนวน 
3 ลำ ลอบปู จำนวน 1 ลำ และเรือปั่นไฟ จำนวน 4 ลำ 

 
ภาพที่ ๕ จำนวนเรือประมงจังหวัดระยองแบ่งตามชนิดเครื่องมือ ขนาดต่ำกว่า ๓๐ ตันกรอส ท่ีต้องแจ้ง       

เข้าออกต่อด่านตรวจประมงระยอง 

 
 

ภาพที่ ๖ จำนวนเรือประมงจังหวัดระยองแบ่งตามชนิดเครื่องมือ ขนาดต้ังแต่ ๓๐ ตันกรอส ขึ้นไป ท่ีต้องแจ้ง
เข้าออกต่อด่านตรวจประมงระยอง 
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๕ 

 

ท่าเทียบเรือท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนท่าเทียบเรือต่อกรมประมงในพื้นท่ีจังหวัดระยองท้ังหมด 
จำนวน ๑2๘ ท่า โดยแบ่งตามพื้นท่ีต้ังและประเภทจดทะเบียนท่าเทียบเรือ ดังนี้ 

๑. พื้นท่ีอำเภอเมืองระยอง จำนวน 80 ท่าเทียบเรือ 

 ๑.๑ พื้นท่ีตำบลปากน้ำ จำนวน 46 ท่าเทียบเรือ 
- ขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 18 ท่าเทียบเรือ 
- จอดเรือ จำนวน ๒6 ท่าเทียบเรือ 
- บริการน้ำและน้ำแข็ง จำนวน 2 ท่าเทียบเรือ 

๑.๒ พื้นท่ีตำบลท่าประดู่ จำนวน ๒๘ ท่าเทียบเรือ 
- ขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน ๑๘ ท่าเทียบเรือ 
- จอดเรือ จำนวน ๙ ท่าเทียบเรือ 
- บริการน้ำและน้ำแข็ง จำนวน ๑ ท่าเทียบเรือ  

 ๑.๓ พื้นท่ีตำบลเพ จำนวน 5 ท่าเทียบเรือ  
- ขนถ่ายสัตว์น้ำ 4 ท่าเทียบเรือ 
- ท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน 1 ท่าเทียบเรือ 

 ๑.๔ พื้นท่ีตำบลแกลง จำนวน ๑ ท่าเทียบเรือ จดทะเบียนเป็นท่าขนถ่ายสัตว์น้ำ 

๒. พื้นท่ีอำเภอแกลง จำนวน ๔๘ ท่าเทียบเรือ 

 ๑.๑ พื้นท่ีตำบลปากน้ำกระแส จำนวน ๔๔ ท่าเทียบเรือ 
- ขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน ๗ ท่าเทียบเรือ 
- จอดเรือ จำนวน ๓7 ท่าเทียบเรือ 

๑.๒ พื้นท่ีตำบลพังราด จำนวน ๒ ท่าเทียบเรือ 
- ขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน ๑ ท่าเทียบเรือ 
- จอดเรือ จำนวน ๑ ท่าเทียบเรือ 

 ๑.๓ พื้นท่ีตำบลกร่ำ จำนวน ๑ ท่าเทียบเรือ จดทะเบียนเป็นท่าขนถ่ายสัตว์น้ำ 
๑.๔ พื้นท่ีตำบลเนินฆ้อ จำนวน ๑ ท่าเทียบเรือ จดทะเบียนเป็นท่าจอดเรือ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๗  ท่ีต้ังท่าเทียบเรือในพื้นท่ีตำบลปากน้ำ และตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๘  ท่ีต้ังท่าเทียบเรือในพื้นท่ีตำบลเพ และตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๙  ท่ีต้ังท่าเทียบเรือในพื้นท่ีอำเภอแกลง จังหวัดระยอง 



๗ 

 

โครงสร้างบุคคลากร 
 ด่านตรวจประมงระยอง สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต ๔ (สระแก้ว)         

กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ประกอบด้วยบุคลากรท้ังส้ิน ๑๓ อัตรา  

ข้าราชการ จำนวน ๖ อัตรา ประกอบด้วย 
๑. นายทวีพงษ์  ศรีผา  ตำแหน่ง  หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓ ๕๔๖ ๔๕๗๔ 
๒. จ.อ.วรสา  ท้าวเนาว์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่ือสารชำนาญงาน 

 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป เบอร์โทรศัพท์ 087 942 7273 
๓. นายฐิติพงศ์  จงประสิทธิ์ไชย ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมเรือประมงและการทำการประมง เบอร์โทรศัพท์ 083 852 7593 
๔. นางสาวนิตยา  เก็ดแก้ว  ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง เบอร์โทรศัพท์ 088 099 5563 
๕. นายวสันต์  ทรายแก้ว  ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 หัวหน้ากลุ่มงานติดตามเรือประมงและส่ือสาร เบอร์โทรศัพท์ 083 485 3952 
๖. นายกิติศักดิ์  ภิญโญ  ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 กลุ่มงานติดตามเรือประมงและส่ือสาร เบอร์โทรศัพท์ 061 193 2892 
พนักงานราชการ จำนวน ๔ อัตรา ประกอบด้วย 
๑.  นางกันยารัตน์  ทรัพย์บรรจง ตำแหน่ง  นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 

 กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป  เบอร์โทรศัพท์ 087 834 7381  
๒. นายทศพล  ใหญ่ยอด  ตำแหน่ง  นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 

กลุ่มงานควบคุมเรือประมงและการทำการประมง  เบอร์โทรศัพท์ 086 109  7931 
๓. นางสาวศุภษา  นิตยธำรงชัย ตำแหน่ง  นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 

กลุ่มงานตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง เบอร์โทรศัพท์ 098 461 5569 
๔. นายชัด  สุขขา   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีส่ือสาร (พนักงานราชการ) 
 กลุ่มงานติดตามเรือประมงและส่ือสาร เบอร์โทรศัพท์ 088 927 5655 
จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย 
๑. นางสาวมลสิชา  มีมณี  ตำแหน่ง  นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 

 กลุ่มงานตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง เบอร์โทรศัพท์ 087 357 2702 
๒. นางสาวกฤตธีญาภา ซื่อวนัชชา ตำแหน่ง  นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 

 กลุ่มงานตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง เบอร์โทรศัพท์ 061 586 5573  
๓. นางชาดา สวัสดิไชย  ตำแหน่ง  แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ) 

 กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป เบอร์โทรศัพท์ 061 421 6158 



๘ 

 

 

ภาพที่ ๑๐  โครงสร้างบุคคลากรประจำด่านตรวจประมงระยอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ด่านตรวจประมงระยองแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามโครงสร้างภายในด่านตรวจประมงระยอง 
ออกเป็น 4 กลุ่มงาน  

 

1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
1.1 วางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงาน สำหรับการทำงานธุรการ การเงิน        

การบัญชี พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บเอกสารหลักฐาน งานสารบรรณ บุคลากร และการอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มงานอื่นสามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.2 ควบคุม บังคับบัญชา ติดตาม และดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานให้
ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ระเบียบ และวิธีการท่ีกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 สรุป และรายงานความก้าวหน้าแผนและผลการดำเนินงาน/โครงการ และงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติงานต่อหัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.4 ควบคุมการจัดทำรายงานประจำเดือนของกลุ่มงาน นำเสนอต่อหัวหน้าด่านตรวจประมง
ระยอง ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี 1 ของทุกเดือน และรายงานต่อท่ีประชุมประจำเดือนทุกเดือน (หากมีการ
ประชุม) พร้อมท้ังเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 



๙ 

 

1.5 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ในบอร์ดข้อมูลข่าวสารของด่านตรวจ
ประมงระยอง 

1.6 ควบคุม กำกับ ดูแล เร่งรัด ระบบงานเอกสารและหนังสือราชการท้ังหมดของด่านตรวจ
ประมงระยอง 

1.7 ดูแลเอกสารการใช้รถ และน้ำมันเช้ือเพลิง ให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด 
1.8 ทำหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีการเงิน และบัญชี ในส่วนของการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำคัญ

จ่ายเงิน เบิกเงิน ก่อนนำส่งหน่วยเบิกจ่าย 
1.9 จัดทำหนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมของด่านตรวจประมงระยอง 
1.10 อัพเดตบอร์ดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของด่านตรวจประมงระยอง ให้เป็นปัจจุบัน 
๑.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2. กลุ่มงานควบคุมเรือประมงและการทำการประมง 
2.1 วางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานสำหรับการรับแจ้ง และการตรวจสอบ

การเข้าออก  ของเรือประมงพาณิชย์กลุ่มเป้าหมาย 
2.2 ควบคุม บังคับบัญชา ติดตาม และดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานให้

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระเบียบ และวิธีการท่ีกำหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 รับแจ้งเข้าออกของเรือประมงพาณิชย์ และเรืออื่นๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
2.4 ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือตามกลุ่มเป้าหมาย และแผนการตรวจเรือ

เชิงคุณภาพ 
2.5 รายงานรายช่ือเรือประมงพาณิชย์ท่ีไม่ปรากฏข้อมูลการเดินเรือในระบบ Tracking VMS 

ของด่านตรวจประมงระยอง ต่อศูนย์ FMC กรมประมง 
2.6 ควบคุมการจัดทำรายงานประจำเดือนของกลุ่มงาน นำเสนอต่อหัวหน้าด่านตรวจประมง

ระยอง ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี 1 ของทุกเดือน และรายงานต่อท่ีประชุมประจำเดือนทุกเดือน (หากมีการ
ประชุม) พร้อมท้ังเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

2.7 ควบคุมดูแลการจัดซื้อวัสดุสำนักงานภายในกลุ่มงาน 
2.8 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธี

ปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะชาวประมง สมาคมประมง เป็นต้น 
2.9 ประสานงานกับชุดตรวจเรือบูรณาการ ศรชล. จังหวัดระยอง และหน่วยงานอื่น  ๆท่ีเกี่ยวข้อง 
2.10 ควบคุม ดูแล และอัพเดตข้อมูลข่าวสาร ใน website และ Facebook Fanpage ของหน่วยงาน 
2.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

3. กลุ่มงานตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง 
3.1 วางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการตรวจ

ชนิดสัตว์น้ำและปริมาณสัตว์น้ำของเรือประมงพาณิชย์ โดยมีจำนวนเรือเป้าหมายตามท่ีกรมประมงกำหนด 
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3.2 ควบคุม บังคับบัญชา ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานให้ปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมาย ระเบียบ และวิธีการท่ีกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 ตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำและปริมาณจากเรือประมงพาณิชย์ท่ีแจ้งเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่าย
สัตว์น้ำเปรียบเทียบกับสมุดบันทึกการทำประมง เครื่องมือประมง และข้อมูลน้ำหนักสัตว์น้ำในระบบใบรับรอง

การจับสัตว์น้ำ (Thai Flagged Catch Certification System: TFCC) 

3.4 ควบคุม รวบรวม เอกสารการขนถ่ายทางรถยนต์ จากผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบประกาศกำหนด  

3.5 ควบคุมการจัดทำรายงานประจำเดือนของกลุ่มงาน นำเสนอต่อหัวหน้าด่านตรวจประมง
ระยอง ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี 1 ของทุกเดือน และรายงานต่อท่ีประชุมประจำเดือนทุกเดือน (หากมีการ
ประชุม) พร้อมท้ังเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

3.6 ควบคุมการทำงาน การตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการ     
ขนถ่ายสัตว์น้ำขึน้ท่าเทียบเรือประมง ให้ได้ตามเป้าหมาย และวิธีการท่ีกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.7 ควบคุม กำกับดูแล อนุมัติข้อมูลในระบบ Thai Flagged Catch Certificate (TFCC)  
ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามเป้าหมาย และวิธีการท่ีกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

3 .8  ควบ คุม  ก ำกับ ดูแล  อนุ มั ติ ข้ อมู ล ใน ระบบ  Fisheries Single Window (FSW)           
ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามเป้าหมาย และวิธีการท่ีกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.9 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะชาวประมง สมาคมประมง เน้นการส่ือสารแบบตัวต่อตัวเป็นหลัก เป็นต้น 

3.10 ตรวจสอบวัตถุอันตราย และปัจจัยการผลิต ท่ีจำหน่าย ณ ร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นท่ี 
3.11 สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้แก่ร้านค้าปัจจัยการผลิต 
3.12 ควบคุมดูแลการจัดซื้อวัสดุสำนักงานภายในกลุ่มงาน 
3.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มงานติดตามเรือประมงและการสื่อสาร  
4.1 วางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงาน ในเรื่องเกี่ยวกับการรับแจ้งข้อขัดข้อง

ของระบบติดตามเรือของเรือประมง และการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานกับกลุ่มงานควบคุมและ
ตรวจสอบเรือประมง และกลุ่มงานตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4.2 ควบคุม บังคับบัญชา ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานให้ปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมาย ระเบียบ และวิธีการท่ีกำหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตามเรือประมงมีปัญหา พร้อมตอบข้อสงสัยและ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่น เพื่อช่วยตดิตามแก้ไขปัญหาให้กับชาวประมง 
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4.4 ควบคุมการจัดทำรายงานประจำเดือนของกลุ่มงาน นำเสนอต่อหัวหน้าด่านตรวจประมง
ระยอง ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี 1 ของทุกเดือน และรายงานต่อท่ีประชุมประจำเดือนทุกเดือน (หากมีการ
ประชุม) พร้อมท้ังเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

4.5 ควบคุมดูแลการจัดซื้อวัสดุสำนักงานภายในกลุ่มงาน 
4.6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ

แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะชาวประมง สมาคมประมง เน้นการส่ือสารแบบตัวต่อตัวเป็นหลัก เป็นต้น 
4.7 แจ้งข้อมูลข่าวสาร เตือนภัย ติดต่อส่ือสาร ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ เรียกเรือกลับกรณี   

มีปัญหาผ่านช่องทางวิทยุส่ือสารกับเรือประมงท่ีทำการประมงในทะเล 
4.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งบประมาณที่ได้รับ 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ด่านตรวจประมงระยองได้รับงบประมาณท้ังปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2,406,320 บาท 
ภายใต้แผน 6 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดการใช้จ่างงบประมาณ ดังนี้ 

ตารางที่ ๑  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 
 
 

กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 

๑. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญ หาการทำประมง ผิด
กฎหมาย 
๑.๑ ค่าใช้สอยและวัสดุ 

572,700 
 
 

572,700 

572,688.85 
 
 

572,688.85 

11.15 
 
 

11.15 

99.99 

๒. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ 
๒.๑ ค่าสาธารณูปโภค 

177,000 
177,000 

176,972.43 
176,972.43 

27.57 
27.57 

99.98 

๓. กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ
ด้านประมง 
๓.๑ ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 
๓.๒ ค่าเช่าบ้าน 
๓ .๓  เงิ น สม ท บ ก อ ง ทุ น
ประกันสังคม 
3.4 เงินทดแทนกองทุน
ประกันสังคม 

1,388,020 
 

1,144,560 
 

215,800 
25,800 

 
1,860 

1,388,017 
 

1,144,560 
 

215,800 
25,800 

 
1,857 

3 
 

0 
 

0 
0 
 

3 
 

99.99 

๔. กิ จกรรมพัฒ นาคุณ ภาพ
สินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
4.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ 

25,600 
 

25,600 

25,504.20 
 

25,504.20 

95.80 
 

95.80 

99.63 
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กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 

๕. งบกลาง กิจกรรมเพื่อรองรับ 
Marine Mammal 
Protection Act 
5.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ 

160,100 
 
 

160,100 

160,082.15 
 
 

160,082.15 

17.85 
 
 

17.85 

99.99 

๖. งบ ก ล าง  โค ร ง ก าร เพิ่ ม
ป ระ สิท ธิภ าพ ก ารแก้ ไข
ปัญ หาการทำประมง ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (IUU) 
6.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ 

82,900 
 
 
 
 

82,900 

82,858.21 
 
 
 
 

82,858.21 

41.79 
 
 
 
 

41.79 

99.95 

แผนและผลการปฏิบัติงาน 
ด่านตรวจประมงระยอง มีแผนการปฏิบัติงานรวมทุกกิจกรรม จำนวน ๖,๑๕๙ ครั้ง/แห่ง โดยใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีผลการปฏิบัติงานรวม จำนวน ๘,๒๖๒ ครั้ง/แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓๔.๑๕ ของ
แผนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยแผนการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้ 

๑. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทำประมงผิดกฎหมาย แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง จำนวน 
๔,๕๒๑ ครั้ง ผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๖,๓๐๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓๙.๔๔ โดยแบ่งเป็น ๗ กิจกรรมย่อย 
ดังนี้ 

๑.๑ ตรวจสอบเรือประมงไทยท่ีแจ้งเข้าออก ณ ท่าเทียบเรือประมง จำนวน ๒,๓๙๘ ครั้ง  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๑  การตรวจสอบเรือประมงไทยท่ีแจ้งเข้าออก ณ ท่าเทียบเรือประมง 



๑๓ 

 

๑.2 ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง และทวนสอบพิกัดการทำการประมง 
ในสมุดบันทึกการประมงเทียบกับข้อมูลระบบติดตามเรือ (VMS) จำนวน 1,995 ครั้ง 

     
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๒  การตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง และทวนสอบพิกัดการทำการประมง 
      ในสมุดบันทึกการทำประมง 

๑.3 ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการขึ้นสัตว์น้ำของเรือประมงไทย เรือประมงนอกน่านน้ำ
และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ท่ีแจ้งเข้า ณ ท่าเทียบเรือประมง และความถูกต้องของสัตว์น้ำขึ้นท่า จำนวน 345 ครั้ง 

  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑3  การควบคุมและตรวจสอบกระบวนการขึ้นสัตว์น้ำของเรือประมงท่ีแจ้งเข้า ณ ท่าเทียบเรือประมง 

  และความถูกต้องของสัตว์น้ำขึ้นท่า 



๑๔ 

 

๑.4 ตรวจสอบรับรองความถูกต้องของปริมาณ และชนิดสัตว์น้ำท่ีขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือประมง 
จำนวน 1,230 ครั้ง  

        
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๔  การตรวจสอบรับรองความถูกต้องของปริมาณ และชนิดสัตว์น้ำท่ีขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือประมง 

๑.5 ตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง/แพปลา ท่ีขึ้นทะเบียนกับกรม
ประมง จำนวน 174 ครั้ง 

    
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๕  การตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง/แพปลา ท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมประมง 



๑๕ 

 

๑.6 ควบคุม กำกับ ตรวจสอบเรือประมงท่ีได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ท่ีไม่ออกทำการ
ประมง หรือแจ้งของดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า จำนวน ๑๓๓ ครั้ง 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๖ การควบคุม กำกับ ตรวจสอบเรือประมงท่ีได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ท่ีไม่ออกทำ  
การประมง หรือแจ้งของดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า 

๑.7 ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการทำ
ประมง หรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้กับชาวประมง และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านประมงทะเล จำนวน ๒๙ ครั้ง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๗ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการทำประมง   

หรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้กับชาวประมง 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านประมงทะเล 



๑๖ 

 

๒. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน ๑6 แห่ง โดยด่านตรวจประมงระยองได้ควบคุมและ
ตรวจสอบผู้ผลิตและผู้นำเข้า ด้วยวิธีการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ร้านค้าปัจจัยการผลิต  

 

    
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๘  การสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ร้านค้าปัจจัยการผลิต 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๗ 

 

ตารางที่ ๒ สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 

 
กิจกรรม 

 
หน่วยนับ 

แผนการ
ปฏิบัติงานรวม 

ต.ค.๖4 - ก.ย๖5 

ผลการปฏิบัติงาน 
ต.ค.๖4 - ก.ย๖5 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รวมทุกกิจกรรม 
 

คร้ัง/แห่ง 6,159 8,262 134.15 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทำประมงผิดกฎหมาย 

คร้ัง 4,521 6,304 139.44 

1. ต ร ว จ ส อ บ เรื อ ป ร ะ ม ง ไ ท ย 
เรือประมงนอกน่านน้ำ และเรือขน
ถ่ายสัตว์น้ำ ท่ีแจ้งเข้าออก ณ ท่าเทียบ
เรือประมง 

ครั้ง ๒,312 ๒,398 103.72 

2. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการ
ทำการประมง และทวนสอบพิกัดการ
ทำการประมงในสมุดบันทึกการทำการ
ประมงเทียบกับข้อมูลระบบติดตาม
เรือ (VMS) 

ครั้ง 744 1,995 268.15 

3. ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการ
ขึ้ น สั ต ว์ น้ ำ ข อ ง เรื อ ป ร ะ ม ง ไท ย 
เรือประมงนอกน่านน้ำ และเรือขน
ถ่ายสัตว์น้ำ ท่ีแจ้งเข้า ณ ท่าเทียบ
เรือประมง และความถูกต้องของสัตว์
น้ำขึ้นท่า 

ครั้ง 275 345 125.45 

๔. ตรวจสอบรับรองความถูกต้องของ
ปริมาณ และชนิดสัตว์น้ำท่ีขนถ่ายผ่าน
ท่าเทียบเรือประมง 

ครั้ง 920 1,230 133.70 

5. ตรวจประเมินการจัดทำรายงาน
ของท่าเทียบเรือประมง/แพปลา ท่ีขึ้น
ทะเบียนกับกรมประมง 

ครั้ง 144 174 120.83 

6 . ค ว บ คุ ม  ก ำ กั บ  ต ร ว จ ส อ บ
เรือประมงท่ีได้รับใบอนุญาตทำการ
ประมงพาณิชย์ท่ีไม่ออกทำการประมง 
หรือแจ้งของดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า 

ครั้ง 116 133 114.66 



๑๘ 

 

 
กิจกรรม 

 
หน่วยนับ 

แผนการ
ปฏิบัติงานรวม 

ต.ค.๖4 - ก.ย๖5 

ผลการปฏิบัติงาน 
ต.ค.๖4 - ก.ย๖5 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

7. ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้องกับการทำประมง หรือ

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ให้กับชาวประมง และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียด้านประมงทะเล 

ครั้ง 10 29 290.00 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมง
สู่มาตรฐาน 

แห่ง 20 
 

32 160.00 

1. ตรวจสอบปัจจัยการผลิต 
1.1 ตรวจสอบวัตถุอันตรายและ

ปัจจัยการผลิต ภายในประเทศ 
    - ตรวจสอบ ณ ร้านค้าปัจจัยการ
ผลิต 
    1.2 ก า ร ส ร้ า ง ก า ร รั บ รู้  แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าปัจจัยการผลิต 

 
แห่ง 

 
 
 

แห่ง 

 
๑๐ 

 
 
 

10 

 
16 

 
 
 

16 

 
160.00 

 
 
 

160.00 

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ
กรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการ
เร่งด่วนเพื่อการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการสัตว์ทะเลเลี้ ยงลูกด้วยนม 
โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ 
เ พื่ อ ร อ ง รั บ Marine Mammal 
Protection Act ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา 

คร้ัง 566 580 102.47 

1. ตรวจสอบเรือประมง และติดตาม
เฝ้าระวังการทำประมง ณ ท่าเทียบ
เรือประมง 

ครั้ง 360 360 100.00 

2. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการายงาน
สัตว์ทะเลเล้ียงลูกด้วยน้ำนม และ 
MMPA ACT (หลักสูตรชาวประมง) 

ครั้ง 4/200 214 107.00 



๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรม 

 
หน่วยนับ 

แผนการ
ปฏิบัติงานรวม 

ต.ค.๖4 - ก.ย๖5 

ผลการปฏิบัติงาน 
ต.ค.๖4 - ก.ย๖5 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

3 . ก ารถ่ ายทอดองค์ความรู้ ผ่ าน
กิจกรรม “ไต๋เย่ียมศูนย์ฯ” 

ครั้ง 6 6 100.00 

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 

คร้ัง 1,052 1,346 127.95 

1 . ก า รค ว บ คุ ม แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
เรือประมงไทยและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ 
ณ ท่าเทียบเรือประมง 

ครั้ง 40 40 100.00 

2 . ก า รค ว บ คุ ม แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
กระบวนการขึ้นสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบ
เรือประมง 
    2.1 ตรวจสอบสัตว์น้ำขึ้นท่าของ
เรือประมงไทย เรือประมงนอกน่านน้ำ
และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ท่ีแจ้งเข้า ณ 
ท่าเทียบเรือประมง 
    2 .2  ตรวจสอบการจัดทำสมุด
บันทึกการทำการประมง บันทึกข้อมูล
และตรวจรับรองความถูกต้องของ
ปริมาณ และชนิดสัตว์น้ำท่ีขนถ่ายผ่าน
ท่าเทียบเรือประมง 

 
 
 

ครั้ง 
 
 
 

ครั้ง 
 
 
 
 

 
 
 

12 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 

 
 
 

12 
 
 
 

1,294 
 
 
 
 

 
 
 
100.00 

 
 

 
129.40 

 
 
 
 



๒๐ 

 

ข้อมูลสถิติ 

การแจ้งเข้าออกเรือประมง 
ด่านตรวจประมงระยองมีสถิติเรือประมงแจ้งเข้าออกในรอบปี ๒๕๖5 ดังนี้ เรือแจ้งออกทำการ

ประมง จำนวน 4,609 เท่ียวเรือ แจ้งเข้า จำนวน 4,589 เท่ียวเรือ คิดเป็นเรือรายลำ จำนวน 324 ลำ 
ระบบส่ังตรวจเรือ จำนวน 1,503 เท่ียวเรือ เจ้าหน้าท่ีส่ังตรวจ จำนวน 1,485 เท่ียวเรือ รวมการส่ังตรวจ 
จำนวน 2,988 เท่ียวเรือ เจ้าหน้าท่ีตรวจเรือทุกลำท่ีมีการส่ังตรวจ 

ตารางที่ 3 สถิติรายงานการตรวจเรือประมงท่ีแจ้งเข้าออก ของด่านตรวจประมงระยอง ประจำปี 2565 
 

 

ประจำเดือน 

จำนวนเที่ยวเรือ 
แจ้งเข้าออก  

(คร้ัง) 
จำนวน

เรือที่แจ้ง 
(ลำ) 

ระบบสั่งตรวจ 
(คร้ัง) 

พนง.จท. 
สั่งตรวจ  
(คร้ัง) 

รวมการ 
สั่งตรวจ  
(คร้ัง) 

แจ้ง
ออก 

แจ้ง
เข้า 

รวม สั่ง
ตรวจ 

ตรวจ
จริง 

สั่ง
ตรวจ 

ตรวจ
จริง 

สั่ง
ตรวจ 

ตรวจ
จริง 

มกราคม 445 399 844 198 117 117 109 109 226 226 

กุมภาพันธ ์ 329 329 658 178 79 79 167 167 246 246 

มีนาคม 382 418 800 170 134 134 127 127 261 261 

เมษายน 368 342 710 163 110 110 132 132 242 242 

พฤษภาคม 293 281 574 158 69 69 148 148 217 217 

มิถุนายน 295 305 600 154 73 73 151 151 224 224 

กรกฎาคม 290 303 593 161 99 99 123 123 222 222 

สิงหาคม 292 285 577 158 89 89 187 187 276 276 

กันยายน 302 340 642 168 109 109 139 139 248 248 

ตุลาคม 561 503 1064 216 207 207 109 109 316 316 

พฤษจิกายน 567 589 1156 238 234 234 56 56 290 290 

ธันวาคม 485 495 980 214 183 183 37 37 220 220 

รวม 4,609 4,589 9,198 2,176 1,503 1,503 1,485 1,485 2,988 2,988 



๒๑ 

 

ข้อมูลสถิติการขนถ่ายสัตว์น้ำ 
ด่านตรวจประมงระยองมีสถิติจำนวนเท่ียวเรือและปริมาณสัตว์น้ำท่ีแจ้งขนถ่ายท่ีท่าเทียบเรือ 

ดังนี้ จำนวนเท่ียวเรือท่ีแจ้งเข้าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 4,211 เท่ียวเรือ ปริมาณสัตว์น้ำท่ีขนถ่ายจริง      
ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 38,683.09 ตัน   

ตารางที่ ๔ จำนวนเท่ียวเรือประมงและปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมงของเครื่องมือทุกประเภท    
ในปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 

เดือน 
จำนวนเรือเทียบท่า 

เพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ (เที่ยว) 
ปริมาณสัตว์น้ำ (ตัน) 

มกราคม 373 4,321.66 

กุมภาพันธ ์ 305 2,998.03 

มีนาคม 388 2,693.16 

เมษายน 307 3,127.45 

พฤษภาคม 250 1,845.45 

มิถุนายน 279 3,197.64 

กรกฎาคม 271 2,641.81 

สิงหาคม 262 2,897.92 

กันยายน 309 2,373.39 

ตุลาคม 466 4,555.91 

พฤษจิกายน 557 5,068.92 

ธันวาคม 444 2,961.75 

รวม 4,211 38,683.09 



๒๒ 

 

กิจกรรม “พาไต๋เยี่ยมศูนย์ฯ” 
ข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรม “พาไต๋เยี่ยมศูนย์ฯ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ต้ังแต่

เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือได้รับการถ่ายทอดความรู้  และข่าวสาร
ด้านการประมง และกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 145 ราย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๙  กิจกรรม “พาไต๋เย่ียมศูนย์ฯ” ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม “ขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา” 
ข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรม “ขยะคืนฝ่ังทะเลสวยด้วยมือเรา” ประจำปีงบประมาณ 

2565 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 มีเรือประมงได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 188 ลำ และ
ปริมาณการเก็บขยะของเรือประมงได้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 5 ปริมาณขยะคืนฝ่ัง ปีงบประมาณ 2565 

ชนิดขยะ ขยะที่เกิดขึ้นในเรือและนำกลับฝั่ง 
(กิโลกรัม) 

ขยะท่ีเก็บได้จากทะเลและนำกลับฝั่ง 
(กิโลกรัม) 

ขวดพลาสติก 
 

797.90 2.00 
ขวดแก้ว 

 
295.70 0.00 

กระป๋อง 
 

49.06 0.00 
เศษอวน 

 
220.50 87.00 

กระดาษ 
 

38.32 0.00 
ถุงพลาสติก 

 
181.54 0.00 

อื่นๆ 
 

1,066.90 187.00 
รวม 2,649.92 276.00 



๒๓ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 20  กิจกรรม “ขยะคืนฝ่ังทะเลสวยด้วยมือเรา” ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม “การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และ MMPA ACT 
(หลักสูตรชาวประมง)” ปีงบประมาณ 2565 

ข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรม “การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเล้ียงลูก
ด้วยน้ำนม และ MMPA ACT (หลักสูตรชาวประมง)” ปีงบประมาณ 2565 มีการจัดการประชุมถ่ายทอด
ความรู้ฯ จำนวน 4 ครั้ง มีชาวประมงเข้าร่วมโครงการฯ ท้ังส้ิน 214 ราย 

 

 

 

 

 

 

  

  

ภาพที่ 21 กิจกรรม “การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเล้ียงลูกด้วยน้ำนม และ MMPA ACT  
(หลักสูตรชาวประมง)” ปีงบประมาณ 2565



๒๔ 

 

 

จัดทำโดย 

 

ด่านตรวจประมงระยอง 

เลขที่ ๒๓๙/๗ ถนนอารีราษฎร์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐  
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๘๙๔ ๐3๔๙  
โทรสาร ๐ ๓๘๙๔ ๐๑๙๒  
E-mail : rayongpipo@gmail.com 
Website : https://www4.fisheries.go.th/pipo-rayong 
 

 

 

mailto:rayongpipo@gmail.com

