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เอกสารหมายเลข 3
โครงรางการเสนอผลงาน
1. ชื่อผลงาน การนําเขา สงออก ปลากะพงขาวทางดานตรวจสัตวน้ําเขตภาคใต ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
The Import and export of Seabass Lates calcarifer at Fish Inspection Office
in the Southtern of Thailand, 2007-2009

(เอกสารวิชาการสํานักบริหารจัดการดานการประมง ฉบับที่ 1/2554)
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ มกราคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2552 ระยะเวลา 3 ป
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
ปลากะพงขาวนับเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย มีเกษตรกรหรือผูมีสวนไดเสียที่
เกี่ยวของจํานวนมาก เชน ผูเพาะพันธุ ผูอนุบาล ผูเลี้ยง ผูผลิตอาหาร/ผูรวบรวมอาหาร โรงงานน้ําแข็ง ผูแปร
รูป ผูขนสง เปนตน การสงออกหรือนําเขา ปริมาณมากเกินไปจะสงผลกระทบแกเกษตรกรกรหรือ ผูมีสวน
ไดเสียดังกลาวหรือไม การศึกษาถึง การนําเขา – สงออก ปลากะพงขาว ทางดานตรวจสัตวน้ําในเขตภาคใต
จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งจะไดทราบถึงทิศทางการการนําเขา - สงออก เพื่อใหสามารถวางยุทธศาสตรใน
การเพิ่มมูลคา และวางแผนในอนาคต ตอไป
เอกสารอางอิง
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4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 ขั้นตอนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
รวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งมีแหลงขอมูลและวิธีการเก็บขอมูล ดังนี้
(1) ขอมูลทุติยภูมิ มีการศึกษาดังนี้
(1.1) วิเคราะห ทางเอกสารวิชาการ ตลอดจนสิ่งพิมพ ตางๆ ที่เ กี่ยวของทั้งจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
(1.2) ศึกษาระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการนําเขา-สงออกสัตวน้ํา จากเอกสารที่
เกี่ยวของ เชน คูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาทีด่ านตรวจสัตวนา้ํ (สวนตรวจการคาสัตวน้ํา,2548) คูมือ
มาตรฐานการบริหารงานดานตรวจสัตวนา้ํ (สวนตรวจการคาสัตวน้ํา,2552) เปนตน
(1.3) ศึกษาสถิติการอนุญาตนําเขา - สงออกปลากะพงขาว ของดานตรวจสัตวน้ํา
ในเขตภาคใต ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวของและขั้นตอนการขออนุญาตนําเขา สงออกปลากะพงขาว ศึกษาสถิติ
การนําเขา การสงออกปลากะพงขาว ของดานตรวจสัตวน้ําในเขตภาคใต
(2.) ขอมูลปฐมภูมิ คือ ศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยใชการสัมภาษณผูนําเขา
ผูสงออก ณ ดานตรวจสัตวน้ําในเขตภาคใต
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิในเชิงพรรณา และจัดขอมูลให
อยูในรูปของตาราง กราฟ ผลรวมและรอยละ ตลอดจนวิเคราะหแนวโนมความเปนไปไดในอนาคตเพื่อเสนอ
เปนแนวทางในการกําหนดมาตรการและการแกไขปญหา
5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี) ไมมี
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ ผูเสนอเปนผูปฏิบัติทุกขั้นตอนแตเพียงคนเดียว

7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
จากการศึกษาปริมาณและมูลคา ที่มีการนําเขา – สงออก ปลากะพงขาวผานดานตรวจสัตวน้ํา
ภาคใต ในป พ.ศ. 2550 - 2552 แยกรายละเอียด ดังนี้
การนําเขา
ปลากะพงขาว (ปลาเนื้ อ ) มีป ริ ม าณรวม 50.55 ตั น มู ลคา 3.13 ล า นบาท คิด เป น 4.05
เปอรเซนตของปริมาณการนําเขาทั้งประเทศ โดยจะมีการนําเขาในป พ.ศ. 2552 มีสัดสวนการนําเขามาก
ที่สุด รองลงมาคือป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2551 ในสัดสวนรอยละ 13.11 3.37 และ 0.04 ตามลําดับในป
เดียวกันของปริมาณการนําเขาทั้งประเทศ
ลูกปลากะพงขาว (นําไปเพาะเลี้ยง) มีปริมาณรวม 0.12 ลานตัว มูลคา 0.05 ลานบาท คิดเปน
83.97% ของปริมาณการนําเขาทั้งประเทศ ในป พ.ศ. 2550 มีสัดสวนการนําเขามากที่สุด รองลงมาคือป พ.ศ.
2551 สวนในป พ.ศ. 2552 ไมมีการนําเขาผานดานตรวจสัตวภาคใต
การสงออก
ปลากะพงขาว (ปลาบริ โภค) มีปริมาณรวม 35.20 ตัน มูลคา 4.86 ลานบาท คิดเป น 0.96
เปอรเซนตของปริมาณการสงออกทั้งประเทศ ในป พ.ศ. 2551 มีสัดสวนการสงออกมากที่สุด รองลงมาคือป
พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2551 ในสัดสวนรอยละ 4.79 0.50 และ 0.48 ตามลําดับในปเดียวกันของปริมาณการ
สงออกทั้งประเทศ
ลูกปลากะพงขาว มีปริมาณรวม 38.34 ลานตัว มูลคา 61.38 ลานบาท คิดเปน 25.10% ของ
ปริมาณการสงออกทั้งประเทศ ในป พ.ศ. 2550 มีสัดสวนการสงมากที่สุด รองลงมาคือป พ.ศ. 2552 และ ป
พ.ศ. 2551 ในสัดสวนรอยละ 27.36 26.48 และ 21.87 ตามลําดับในปเดียวกันของปริมาณการสงออกทั้ง
ประเทศ
8. การนําไปใชประโยชน
จากการศึกษาการนําเขา-สงออกปลากะพงขาวทางดานตรวจสัตวน้ําเขตภาคใตไดขอมูลที่
สามารถนําไปใชประโยชนในการเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบายในการนําเขา-สงออกปลาชนิดนี้
และใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประมงประจําดานตรวจสัตวน้ําทั่วประเทศไดปฏิบัติไปในทางเดียวกัน
9. ความยุง ยากในการดําเนินการ / ปญหา / อุปสรรค
9.1 ความยุงยาก / ปญหา / อุปสรรคในการรวบรวมขอมูล
การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการนําเขา-สงออกปลากะพงขาวทางดานตรวจสัตวน้ําเขต
ภาคใต เปนการเก็บขอมูลทุกวันไมเวนวันหยุดราชการและตามใบอนุญาตในการนําเขา-สงออก ระยะเวลาในการ
เก็บขอมูลถึง 3 ป สวนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในการนําเขา – สงออก ซึ่งตองศึกษากฎหมายที่
ควบคุม 3 ฉบับ

9.2 ความยุงยาก / ปญหา / อุปสรรคในการวิเคราะหขอมูล
เนื่ อ งจากข อ มู ล ที่ เ ก็ บ เป น ข อ มู ล ทั้ ง ป จึ ง มี จํ า นวนมากซึ่ ง ต อ งกรอกข อ มู ล ลงในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรเปนรายครั้งในการนําเขา-สงออกแลวจึงจะสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลได ซึ่งการกรอกขอมูล
และวิ เ คราะห ขอมูลนั้ น การใช ค อมพิว เตอร ตองมีความรูค วามเขา ใจและเชี่ย วชาญในการใช โ ปรแกรม
Microsoft Excel สวนการวิเคราะหการใชกฎหมายควบคุมการนําเขา-สงออกตองวิเคราะหกฎหมายที่เปน
พระราชบัญญัติควบคุม 3 ฉบับ
9.3 ความยุงยาก / ปญหา / อุปสรรคในการสรุปผล
การสรุ ปผลการศึ ก ษานั้ น ต องสื บค นเอกสารอ างอิ งซึ่ งอยู ใ นห องสมุ ด หลายแห งและมี
การศึกษาในลักษณะนี้คอนขางนอย เมื่อไดขอมูลตองนํามาศึกษาจนเขาใจโดยละเอียดแลวจึงนํามาสรุปผลใน
การศึกษา ครั้งนี้
9.4 ความยุงยาก / ปญหา / อุปสรรคในการรายงานผลและเผยแพรผลงาน
หลังจากงานวิชาการเรื่องนี้ผานการพิจารณาผลงานวิชาการของคณะทํางานวิชาการของ
สํานักบริหารจัดการดานการประมงและผูวิจัยไดจัดเผยแพรเอกสารไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งใช
ตนทุนคอนขางสูงในการเผยแพร
10. ขอเสนอแนะ
1. ดานการบริหารจัดการบุคคลผูมาติดตอกับดานตรวจสัตวน้ํา ควรไดรับการปรับปรุงเพื่อ
สืบคนตัวบุคคลไดงาย เนื่องจากมีประวัติผูมาติดตอ ดังนั้นดานตรวจสัตวน้ําหรือกรมประมงควรจัดทําการ
ขึ้ น ทะเบี ย น ผู ป ระกอบการ/ผู รั บ มอบอํ า นาจ/ผู แ ทนออกสิ น ค า เพื่ อ เป น ข อ มู ล กลางในการติ ด ต อ กั บ
หนวยงานตาง ๆ ของกรมประมง เชนการติดตอกับสถาบันสุขภาพสัตวน้ํา เพื่อขอรับรองสุขภาพสัตวน้ํา
หรือติดตอกับสํานักงานประมงจังหวัด/อําเภอ เพื่อจดทะเบียน ฯลฯ
2. ควรมีการอบรมวิธีการนําสัตวน้ํา เขา - ออก เพื่อใหมีการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบตอไป
3. การยื่นคําขอใบอนุญาตนําสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว พ.ศ.2499 และตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ควรรวมคําขอใหเปนแบบฟอรมเดียวกันเพื่อ
ลดความซ้ําซอนในการกรอกขอมูลการยื่นคําขอ ซึ่งชวยประหยัดทั้งกระดาษ เวลา และลดภาระในการเก็บ
เอกสารอีกดวย
4. ดานการออกใบรับรองสุขภาพสัตวน้ํา ควรมอบอํานาจใหดานตรวจสัตวน้ํา สามารถออกได
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ซึ่งใหสัตวแพทยประจําทาออกที่รับคําขอนํา
สัตว หรื อ ซากสัตว ออกนอกราชอาณาจัก ร เสนอต ออธิ บดี ห รือผู ซึ่ง อธิบดี ม อบหมายเพื่ อพิจ ารณาออก
ใบอนุญาตใหนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) และออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวหรือ
หนั ง สือ รั บ รองสุ ข ศาสตร ซ ากสั ต ว ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ อธิ บ ดีไ ด ม อบอํา นาจให หัว หนา ด า นตรวจสัต ว น้ํ า
พิจารณาออกใบอนุญาตใหนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) อยูแลว

5. การตรวจสินคาควรจะตรวจรวมกันทั้งสองประเทศ ณ จุดเดียว หรือตรวจสอบ ณ ประเทศใด
ประเทศหนึ่งเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น จะสงผลดีตอสัตวน้ํามีชีวิตที่สงออก
6. ดานตรวจสัตวน้ํา ตองทําการจัดการการจัดเก็บขอมูลอยางตองเนื่อง โดยหารูปแบบของ
ขอมูลที่เปนมาตรฐานทําการเก็บระยะยาว และนําขอมูลมาวิเคราะหอยางสม่ําเสมอเพื่อเสนอแนวทางการ
สงเสริมการสงออกในสัตวน้ําที่มีศักยภาพ หรือหาแนวทางในการระงับการนําเขา-สงออกในบางกรณี
7. เห็นควรศึกษาแนวทางการสงเสริมใหเกษตรกรของไทย นําลูกปลากะพงขาวที่ประเทศไทย
มีศักยภาพในดานการเพาะพันธุ และภาคใตมีทําเลเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยง แลวสงออกปลากะพงขาวเนื้อ
ขายแทนซึ่งสามารถเพิ่มมูลคาได ตลอดจนเพิ่มการจางงาน เชนการอนุบาลลูกปลา การทํากระชัง การหา
ปลาเหยื่อ การผลิตอาหารเม็ด ฯลฯ และเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องอีกมาก
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ............................................................
(นายธีระชัย ทิพยดวง)
ผูเสนอผลงาน
.........../......................../................
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………-……………….
ลงชื่อ…………-……………….
(………………………….)
(………………………….)
ผูรวมดําเนินการ
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..
……../………./…………..
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
(………………………….)
ตําแหนง………………………..
……../………./…………..
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

ลงชื่อ………………………….
(………………………….)
ผูอํานวยการสํานัก/กอง
……../………./…………..

เอกสารหมายเลข ๔
โครงรางขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นายธีระชัย ทิพยดวง
เพื่อประกอบการแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนง นักวิชาการประมงชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 629
สํานักบริหารจัดการดานการประมง
เรื่อง แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของดานตรวจสัตวน้ําปาดังเบซาร

หลักการและเหตุผล
ดานตรวจสัตวน้ําปาดังเบซาร มีหนาที่รับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห ควบคุมปองกัน ปราบปราม
และตรวจสอบ การนําเขา สงออก นําผานสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา ผลิตภัณฑและปจจัยการผลิตที่ใชในการผลิต
สัตวน้ํา ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง สัตวปา พ.ศ.
2535 พระราชบั ญญัติ โรคระบาดสั ตว พ.ศ.2499 พระราชบั ญญั ติควบคุ มคุณภาพอาหารสั ตว พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งใหคําแนะนํา ปรึกษา
ประชาสัมพันธ ระเบียบขอบังคับ เกี่ยวกับการนําเขาสงออก นําผาน สัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา ตลอดจน การปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งการปฏิบัติงานดังกลาวขางตนจะแบงกิจกรรม
ได ดังนี้
1. ตรวจสอบสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา ผลิตภัณฑและปจจัยที่ใชในการผลิตสัตวน้ําระหางประเทศ เชน
การตรวจสอบการนําเขา และการตรวจสอบการสงออก
2. ตรวจสอบสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา ผลิตภัณฑและปจจัยที่ใชในการผลิตสัตวน้ําภายในประเทศ เชน
การตรวจสอบรานคาสัตวน้ําภายในประเทศ
3. การตรวจสอบปองกันการลักลอบการน้ําเขา-สงออก สัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา รวมไปถึงผลิตภัณฑ
และปจจัยการผลิตที่ใชในการผลิตสัตวน้ําเขามาและสงออกนอกราชอาณาจักร
4. การสุมตัวอยางสัตวน้ํานําเขาเบื้องตน
5. การออกใบอนุญาตนําเขา-สงออกสัตวน้ํา
6. การปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย เชนการตรวจยึด จับกุม การเปรียบเทียบปรับ

บทวิเคราะห /แนวคิด/ขอเสนอ
ดานตรวจสัตวน้ําปาดังเบซาร มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานครอบคลุมเขตศุลกากรปาดังเบซาร โดยมี
การนําเขา-สงออก สัตวน้ําทุกวัน เชนสัตวน้ํามีชีวิต ไดแก ปลากะพงขาว ปลาเกา ปลาน้ําจืดสวยงาม ซึ่ง
ตองการความสะดวกรวดเร็ว ในการนําเข าสงออก สวนสัตวน้ํา ชนิดอื่น ๆ ผูประกอบการ ทุกรายก็ตองการ
ความสะดวกรวดเร็ว ในการนําเขา สงออก ทุกขั้นตอนที่เกี่ยวของ เพื่อไมใหเกิดความเสียหายกับสินคา

เหลานั้น และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ในการใชความชํานาญ ถูกตอง ในการ
ตรวจสอบ เอกสาร สินคา ชนิด ปริมาณ ของเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา เพื่อใหผูประกอบการนําเอกสาร
ตาง ๆ ไปดําเนินการทางพิธีการทางศุลกากร ในขั้นตอนตอไป เชน
การนําเขา ตองออกใบอนุญาตตาง ๆ รวม 3 ฉบับ คือ
1.หนังสืออนุญาตใหนําเขาสัตวน้ําบางชนิดเขามาในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. 2490 และเพิ่มเติม พ.ศ. 2547
2.ใบแจงอนุมตั ินําเขาสัตวหรือซากสัตวเขาและผานอาณาจักร (ร.6) ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว พ.ศ. 2499
3.ใบอนุญาตนําสัตวหรือซากสัตวเขาและผานอาณาจักร (ร.7) ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
พ.ศ. 2499
การสงออก ตองออกใบอนุญาต 1 ฉบับ คือ
1.ใบอนุญาตนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว พ.ศ. 2499 และ ตองลงนามในใบรับรองสุขภาพสัตวน้ํา Past B ดวย
จากภารกิจดังกลาว ขาพเจาไดวิเคราะหลกั ษณะสําคัญของแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ดานตรวจสัตวน้ําปาดังเบซาร เพื่อจะไดใหเกิดประโยชนตอทั้งทางราชการและผูมาขอรับบริการ โดยการ
วิเคราะหสถานการแบบ SWOT Analysis ทั้งสภาพแวดลอมภายในคือจุดแข็ง จุดออน และสภาพแวดลอม
ภายนอก คือโอกาส อุปสรรค ดังตอไปนี้
สภาพแวดลอมภายใน
- จุดแข็ง ดานตรวจสัตวน้ําปาดังเบซาร เปนดานชายแดนระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่ง
มาเลเซียเปนประเทศที่มีความเจริญรุงเรืองและกาวหนากวาประเทศเพื่อนบานตาง ๆ ที่มีแนวชายแดนติด
กับประเทศไทย เชน พมา ลาว และกัมพูชา ทําใหระบบ ขั้นตอน และเอกสารตาง ๆ ในการนําเขา – สงออก
คอนขางชัดเจนและถูกตอง ประเภทของสินคาแยกไดชัดเจนงายตอการตรวจสอบ อีกทั้งที่ดานปาดังเบซาร
มีระบบการตรวจสอบที่รัดกุม ทําใหไมคอยจะมีสินคาตองหาม หรือการลักลอบนําเขา – สงออกสินคา
สะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ดานศุลกากรปาดังเบซาร ไดจัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) จัดใหทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยูดวยกันในบริเวณเดียวกันที่ดาน โดยเฉพาะดานของกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร
คือ ดานตรวจพืช ดานกักกันสัตว และดานตรวจสัตวน้ํา ดานตรวจสัตวปา ไดรวมกันทํางานแบบบูรณาการ
ทําใหเจาหนาที่ทํางานดวยความมั่นใจ
ดานอํานาจหนาที่โดยเฉพาะหัวหนาดานตรวจสัตวน้ํา เพื่อใหมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ตาง ๆ จึง ไดรับการแตงตั้ง ใหเ ป น เจา หนาที่ ต ามพระราชบัญญั ติตาง ๆ ที่ เ กี่ ย วของกับ การควบคุม การ
ตรวจสอบการนําเขา – สงออกสินคาสัตวน้ําโดยตรง เชน พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 เปนตน ทําให
เจาหนาที่ของดาน ฯ ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ตาม พระราชบัญญัติตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลว
คอนขางจะมีความคลองตัวและมีอํานาจครอบคลุมพอสมควรในการปฏิบัติงาน ทําใหสามารถทําการ
ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองตาง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการนําเข-สงออกสัตวน้ํา
ตาม พระราชบัญญัติตาง ๆ ไดเกือบทั้งหมดในหนวยงานเดียว
-จุดออน ดวยดานตรวจสัตวน้ําเปนหนวยงานใหมในกรมประมงที่จัดตั้งขึ้นตามดานชายแดน
ทาเรือ ทาอากาศยาน โดยหลาย ๆ ดานตองไปอาศัยหองทํางานของหนวยงานในพื้นที่รวม ถึงดานตรวจ
สัตวน้ําปาดังเบซาร ทําใหเกิดความไมสะดวกในการทํางาน การติดตอของผูรับบริการ บางดานมีการทํางาน
24 ชั่วโมง บางดานทํางานหลายชั่วโมงตอวัน เชน ดานฯ ปาดังเบซาร ดานเปดเวลา 05.00 น. และปดเวลา
21.00 น. ของทุกวันโดยไมมีวันหยุด
เจาหนาที่มีจํานวนนอย โดยเฉพาะขาราชการที่ดานฯปาดังเบซาร มีเพียง 2 ราย ลูกจางประจํา 2 ราย
และพนักงานราชการ 1ราย ปริมาณสินคาที่นําเขา - สงออก มีจํานวนมาก โดยเฉพาะการเซ็นตเอกสาร
ประกอบการนําเขา – สงออกรวมทั้งใบอนุญาต ตาง ๆ ตองใชขาราชการเปนผูลงนามทั้งสิ้น
ความไมพรอมของเครื่องมือ อุปกรณทั้งในการตรวจสอบสินคาและอุปกรณสํานักงาน ความรู
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจากเปนหนวยงานใหมมีภารกิจที่แตกตางออกไป จากภารกิจของกรม
ประมง การปฏิบัติงานตองใชกฎหมายเปนหลัก เพราะฉะนั้นบุคลากรตองมีความรูในเรื่องของระเบียบ
ขอปฎิบัติ ในการปฏิบัติงานเปนอยางดี
สภาพแวดลอมภายนอก
-โอกาส รัฐบาลไดมีนโยบายเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยดานอาหาร หรือ Food safety
คือการควบคุมตลอดวงจรการผลิตโดยมาตรฐานที่ใชควบคุมตองเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งการผลิตเพื่อ
สงออก และบริโภคภายในประเทศ ซึ่งในสวนของกรมประมงนั้น ไดรับมอบหมายภารกิจจากรัฐบาลให
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับสัตวน้ําและผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา ดังนั้นจะเห็นไดวาภารกิจของดานตรวจ
สั ต ว น้ํ า นั บ เป น กระบวนการที่ สํ า คั ญ กระบวนการหนึ่ ง ในภารกิ จ ดั ง กล า วของกรมประมงเพราะเป น
หนวยงานแรกและหนวยงานสุดทาย ในการคัดกรองหรือควบคุมตรวจสอบมาตรฐานของสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําที่จะนําเขามาภายในประเทศหรือสงออกไปยังตางประเทศ
-อุปสรรค เนื่องจากดานตรวจสัตวน้ําเปนหนวยงานที่กอตั้งขึ้นมาอีกหนวยงานหนคงที่มีภารกิจใน
การควบคุมและตรวจสอบในการนําเขา – สงออกสินคาสัตวน้ําใหเปนไปตามระเบียบ ขั้นตอนตามขอ
กฎหมายฉบับตาง ๆใหถูกตอง ทําใหผูประกอบการในการนําเขา- สงออกตองเดินเอกสารประกอบการใน
การนําเขา-สงออกผานดานตรวจสัตวน้ําเพิ่มขึ้นอีกหนวยงานหนึ่ง ทําใหผูประกอบการคิดวารัฐเพิ่มภาระ
ความยุงยาก ความซ้ําซอน เกิดความลาชาขึ้นมาอีก ในทางกลับกันสินคาสัตวน้ําหลายชนิดตองการความ
รวดเร็วในการนําผานดาน ฯ ซึ่งสินคาหนึ่งชนิดตองผานหลายหนวยงานในการตรวจสอบ เชน ศุลกากร
ดานอาหารและยา เปนตน จากความรูสึกนี้ของผูประกอบการทําใหดาน ฯ ไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร

แนวคิด
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของดานตรวจสัตวน้ําปาดังเบซาร ซึ่งจะตองทําการตรวจสอบ
สินคาสัตวน้ําจํานวนมากในแตละวัน ในขณะที่อัตรากําลังของเจาหนาที่มีจํากัด ดังนั้นจึงตองมีวิธีการหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนตอทางราชการอยางสูงสุดและตองใหผูมาขอรับบริการ
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ ดังนี้
1.การพิจารณาออกหนังสืออนุญาตตาง ๆ ใหผูประกอบการยื่นขอหนังสืออนุญาตลวงหนาอยาง
นอย 1 วัน กอนสินคาจะเขาหรือออก หรือใหผูประกอบการใชอุปกรณสื่อสารหรือสารสนเทศตาง ๆ ให
เกิดประโยชนเชน ผูขอรับบริการสามารถสงขอมูลเบื้องตนของสินคาที่จะนําเขามากอนไดตามชางทาง
ตาง ๆ เชน โทรสาร หรือ E-mail เปนตน เพื่อที่ดาน ฯ จะไดพิจารณาตรวจสอบขอมูลเบื้องตนเหลานั้น
และสามารถออกหนังสืออนุญาต ตางๆ ไดทันทีที่เจาหนาที่ของดาน ฯ ไดรับเอกสารประกอบคําขอที่
ครบถวน
2.ในสวนของพนักงานเจาหนาที่ของดาน ฯ ตองมีการพัฒนาในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน เชน จัดการอบรมหรือสัมมนาเพื่อใหเกิดความรู ความชํานาญ ในการตรวจสอบสินคาสัตวน้ํา
เชน ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ลักษณะรูปรางเนื่องจากสัตวน้ําเปนชนิดพันธุจากตางประเทศ โดยที่ตอง
สามารถแยกแยะชนิดของสัตวน้ําได รวมถึงความรูดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจําเปน เชน ระเบียบ กฎหมาย
เทคนิค วิธีก ารในการ ตรวจคน ตรวจสอบ และการใชโ ปรแกรมคอมพิว เตอรตา ง ๆ ที่จํ า เป น ในการ
ปฏิบัติงาน เชน Word, Excel และ Access เปนตน
3.ดานการประชาสัมพันธ
3.1 มีการแจงเตือนใหผูประกอบการหรือตัวแทน ใหทราบถึงชนิดของสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา
ที่มีขอหาม ขอจํากัด ในการนําเขา – สงออก และขั้นตอนในการขอหนังสืออนุญาตใหถูกตองตาม
ระเบียบ
3.2 จัดทําปายประชาสัมพันธ เพื่อแจงใหทราบถึงชนิดของสัตวน้ําและซากสัตวน้ําที่มีขอ
หาม หรือขอจํากัดในการนําเขา หรือระเบียบ กฎเกณฑ ตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 มีการแจงขาวหรือระเบียบขอกฎหมายใหม ๆ ใหแกผูประกอบการทราบ เพื่อใหได
รับรูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อที่ผูประกอบการจะไดปรับตัวหรือเตรียมตัว
ไดทันทวงที รวมถึงการแจงเตือนเกี่ยวกับเอกสารประกอบตาง ๆ ที่ใกลจะหมดอายุลง เชน หนังสือ
มอบอํานาจ ใบอนุญาตคาสินคาสัตวน้ํา (อ.6) เปนตน
นอกจากนี้ เจาหนาที่ของดานตรวจสัตวน้ําที่ปฏิบัติงานตองคํานึงถึงพระราชกฤษฏีกาการบริหาร
บานเมืองที่ดี ที่มุงเนนการบริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอนและเอกสารที่ไมจําเปน จนนําไปสูความพึงพอใจ
ของผูประกอบการ แตตองอยูภายใตกรอบของกฏหมาย เพื่อปองกันการลักลอบนําสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา ที่
อาจเปนพาหะนําโรคเขามาระบาดทําลายสัตวน้ําเศรษฐกิจของประเทศ หรือเปนอันตรายตอผูบริโภครวมถึง
เปนการรวมมือระหวางประเทศในการปองกันมิใหมีการคาสัตวน้ําหายากและใกลสูญพันธุอีกดวย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูประกอบการหรือตัวแทน ไดรับหนังสืออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของรวดเร็ว ถูกตอง
2. พนักงานเจาหนาที่ความรูความสามารถในการออกหนังสืออนุญาตไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
3. ผูประกอบการหรือตัวแทน ไดรับความสะดวกในการยืน่ คําขอออกหนังสืออนุญาต
4. ผูรับบริการสามารถมาติดตอขอหนังสืออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของไดตลอดเวลาของวัน
ทําการปกติและวันหยุดราชการ
5. ผูประกอบการหรือตัวแทนมีความพึงพอใจในการบริการของเจาหนาที่ และมีทัศนคติที่ดีกับ
.
เจาหนาที่ของรัฐ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.1 ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองตาง ๆ นอยลง (มีการลดขั้นตอนที่ไม
จําเปนลงไป )
1.2 ปญหาเกี่ยวกับเอกสารประกอบการขอใบอนุญาต นอยลง (ผูประกอบการมีความรู ความ
เขาใจในรายละเอียดของการขอใบอนุญาต )
1.3 การตรวจสอบ สุมเก็บตัวอยางสัตวน้ําของเจาหนาที่มีความรวดเร็ว และแมนยํามากขึ้น
(เจาหนาที่มีทักษะในการจําแนกชนิดสัตวน้ํา)
1.4 ลดภาระของผูประกอบการในการเดินทางติดตอขอใบอนุญาต
2. ตัวชี้วัดคุณภาพ
2.1 ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ
2.2 ความถูกตอง สมบูรณของขอมูลตาง ๆ (ชนิดสัตวน้ํา ทาเขา ออก)
2.3 ความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ลงชื่อ
(นายธีระชัย ทิพยดวง)
ผูเสนอแนวคิด

