
แบบ วค. ๒ 
ศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

รำยงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน  
ระยะเวลำตั้งแต่ ๙ ม.ีค.๖๒  ถึง  ๙ มี.ค.๖๓ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน
หรือภำรกิจอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ 
กิจกรรม 

กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรก ำลังพล 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อให้กระบวนงานต่างในการบริหาร
จัดการด้านก าลังพลเป็นไปอย่างเป็นระบบ 
ข้ันตอน มีประสิทธิภาพ สอดรับกับแนวทาง 
และนโยบายภาครัฐ รวมทั้งมีความถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

 
- หน่วยงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
และจริยธรรม ฝ่ายบริหารก ากับดูแลให้มีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน มีการ
จัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีการ
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ ที่ ส อดคล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์หน่วยงาน และก าหนดให้
บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
มีการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แต่มีจุดที่ควร

 
- ก าลังพลที่จัดหามีจ านวนและคุณภาพไม่
ตรงตามความต้องการ 
- การบรรจุก าลังพลที่ยังไม่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะเหมาะสมกับ
ต าแหน่งอัตรา 
- การบันทึกข้อมูลประวัติก าลังไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน 
- คุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของก าลังพลยังไม่สอดคล้องตามความ
ต้องการ 
 

 
- จัดท าข้อบังคับการบริหารก าลังพล 
- ก าหนดโครงสร้างและอัตราของ ศรชล. 
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ศรชล. 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
- จัดท าแนวทางการบรรจุก าลังพล  
ศรชล. และการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมาปฏิบัติงานใน ศรชล. 
- จัดท าแผนการจัดหาก าลังพล ตาม
ต าแหน่งที่มี่ความต้องการ 
- จัดท าแนวทางการคัดเลือกก าลังพล 
ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
ตามต าแหน่ง ตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง 

 
สบก.ศรชล. 
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กิจกรรมกำรบริหำรสวัสดิกำรและสิทธิ
ก ำลังพล 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อให้กระบวนงานต่างๆ ในกิจกรรม การ
บริหาร สวัสดิการและสิทธิก าลังพลเป็นไป
อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ 
และหลั ก เ กณฑ์ ที่ ก า หนด  ท า ให้ ก า ร
ด าเนินการตอบแทนในการปฏิบัติงานและ
การเสริมสร้างให้ก าลังพลและครอบครัวใน
ทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารง
ชีพสมควรแก่ฐานะ อยู่ในสังคมได้อย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี 

ปรับปรุง ในการปฏิบัติงานด้านก าลังพล คือ 
ข้อบังคับด้านก าลังพล จ านวนก าลังพลที่จะ
บรรจุ การบรรจุให้ตรงตามอัตรา การพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถของก าลังพลให้
มีมาตรฐานตามเกณฑ์และขาดก าลังพลที่มี
ความช านาญในการจัดท าด้านสิทธิและ
สวัสดิการ การจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
การฝึก การฝึกอบรมและเกณฑ์การประเมิน 
รวมทั้งงบประมาณสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เงินเดือนและค่าตอบแทนของก าลังพลบาง
กลุ่มยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า ท าให้ขาดแรงจูงใจ
และความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
- กิจกรรมบริการก าลังพลล่าช้าท าให้เสีย
สิทธิและเกิดการผิดพลาดของข้อมูลได้ 
- การจัดสวัสดิการก าลังพลบางส่วน ยังไม่
ทั่วถึง และไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ก าลังพล 
- ก าลั งพลบางส่วนยั งมีความเดือดร้อน
ต้องการความช่วยเหลือทางด้าน สวัสดิการ   

- มีการพิจารณาให้ค่าตอบแทน ด้วย
ความเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์  กฎ 
ระ เบี ยบ  ข้อบั งคับ และค าสั่ งที่
เกี่ยวข้อง 
- จัดท าระเบียบสวัสดิการภายใน  
ศรชล.   
- ตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน 
ในการพิ จารณาด า เนินงานด้ า น
สวัสดิการแก่ก าลังพล 

สบก.ศรชล. 

กิจกรรมกำรบริหำรงำนด้ำนธุรกำร 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อให้กระบวนงานต่างๆ ในกิจกรรม การ
บริหารงานธุรการ เป็นไปอย่างถูกต้อง 
สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบั งคับ และ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ท าให้การด าเนินงาน

- ก าลังพลยังขาด ความรู้และทักษะ ด้าน
งานธุรการ 
- สายงานธุรการ ยังไม่ชัดเจนและไม่สอดคลอ้ง
กับความต้องการ 
- ระบบและอุปกรณ์ในการสนับสนุนงาน
ธุรการยังไม่เพียงพอ 

- แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
ลับและผู้รับรองข่าว 
- จัดท าการมอบอ านาจช่วงและแบ่ง
มอบงาน รวมทั้งสายงานการเสนอ
หนังสือ 

สบก.ศรชล. 
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ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ 
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ด้านหนังสือราชการ สายงานการเสนอ
หนังสือ และงานธุรการต่าง ๆ รวดเร็ว 

ถูกต้อง และทันเวลา มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดท าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ของ ศรชล. 
- จัดต้ังกลุ่มไลน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
- จัดการอบรมให้ความรู้ด้านงาน
ธุรการ ให้แก่ก าลังพล 

กิจกรรมกำรฝึกศึกษำและฝึกอบรม 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อให้กระบวนงานต่าง ๆ ในกิจกรรมการ
ฝึก ศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาก าลังพล มี
มาตรฐานและและหลักเกณฑ์การประเมิน 
บังเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อการปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยงาน และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

- แนวทางการพัฒนาก าลังพลของหน่วย ยังไม่
มีเป้าหมายที่ชัดเจน  
- ก าลังพลบางส่วนยังไม่ได้รับการฝึก และ
ฝึกอบรมอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยได ้
- หน่วยยังไม่สามารถก าหนดหลักสูตรพัฒนา
ก าลังพลได้อย่างครบถ้วนตามภารกิจของ
หน่วย 

- จัดท าแผนการฝึก ศึกษา และฝึกอบรม
ก าลังพลของหน่วย  
- สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ก าลังพล
เข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของ
หน่วย  
- จัดการฝึก และฝึกอบรม รวมทั้ ง
สัมมนาเพิ่มพูนความรู้ให้กับก าลังพล 
ในหน่วยอย่างมีมาตรฐาน 

สบก.ศรชล. 

ด้ำนพัสดุทรัพย์สินและส่งก ำลังบ ำรุง
สื่อสำรและสำรสนเทศ 

กิจกรรมกำรก ำหนดควำมต้องกำรพัสดุ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
 
- หน่วยงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
และจริยธรรม ฝ่ายบริหารก ากับดูแลให้มกีาร

 
 
- พัสดุที่จัดหามาแล้วไม่ตรงตามความ
ต้องการ 

 
 
- ปฏิบัตติามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 
สบก.ศรชล. 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน
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ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ 
กิจกรรม 
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เพื่อใหก้ารจัดซื้อพสัดุตรงกับความต้องการ 
และเพียงพอต่อการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน มี
การจัดโครงสร้างสายการบัง คับบัญชา 
อ า นาจห น้ าที่ แ ละความ รับ ผิ ด ชอบที่
เหมาะสม มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หน่วยงาน และ
ก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายในเพื่ อ ให้บร รลุ วัต ถุประสง ค์ของ
หน่วยงาน มีการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แต่
มีจุดที่ควรปรับปรุงในการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและทรัพย์สิน คือ การบรรจุบุคลากรบาง
ต าแหน่งมีความรู้ความ สามารถและทักษะไม่
ตรงกับลักษณะงาน 
 
 
 

- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดทุรัพย์สิน  
- บุคคลากรไม่เพียงพอกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
และ กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดความต้องการให้ตรงตาม
ความต้องการของหน่วยงาน และ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
- เ พิ่ ม ทั กษะ ( Skill) แล ะพัฒ นา
สมรรถนะ  (Competency) ด้ าน
พัสดุทรัพย์สิน 
- จัดให้บรรจุบุคลากรเต็มตามอัตรา
ที่ ศรชล. ก าหนด 

กิจกรรมกำรเก็บรักษำพัสดุ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อให้การจัดเก็บพัสดุเป็นระเบียบเรียบร้อย   
พร้อมใช้งานและปลอดภัย มีการบันทึก
บัญชีที่ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตาม  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

- การเก็บรักษาพัสดุไม่เรียบร้อยจัดเก็บในที่
ไม่ปลอดภัย 
- การลงทะเบียนควบคุมพัสดุไม่ครบถ้วน
และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
 

- ปฏิบัติตามระเบียบฯพัสดุในส่วนที่
เกี่ยวข้อง  
- ก าหนดสถานที่ในการเก็บรักษา
พัสดุให้ปลอดภัย และมีการตรวจ
ตราโดยเวรรักษาการณ์ประจ าวัน 
- มีการจัดสภาพแวดล้อมและสถานที่

สบก.ศรชล. 



ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน
หรือภำรกิจอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ 
กิจกรรม 

กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

บริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
รวมถึง กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดเก็บให้เหมาะสม ตามวงรอบที่
ก าหนด 

กิจกรรมกำรเบิกจ่ำยพัสดุ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อให้การเบิกจ่ายพัสดุเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ
ของหน่วยผู้ใช้ สามารถตรวจสอบได้ 

- ระบบการเบิกจ่ายยังใช้บัญชีควบคุมโดย
บุคลากร  
- หน่วยผู้ใช้เบิกพัสดุนอกวงรอบที่ก าหนดไว้ 
- พัสดุส าหรับใช้ใน บก.ศรชล. ขาดผู้รับผิดชอบ
หลักในการเบิกจ่าย 
 
 

- ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการ
เบิกจ่ าย  เพื่อ ให้ ง่ายส าหรับการ
ตรวจสอบและการติดตามพัสดุที่อาจ
มีการสูญหายในอนาคต 
- ประชุมช้ีแจงปัญหาส าหรับหน่วย
เบิกพัสดุเพื่อรับทราบปัญหาและ
น ามาก าหนดวงรอบให้สอดคล้องกับ
บริบทของหน่วยงาน โดยให้หน่วย
เบิกค านวณอัตราการใช้ต่อหน่วยราย
เดือน เพื่อสามารถทราบสถานภาพ
คงเหลือ และเตรียมเบิกจ่ายให้ทัน
ต่อภารกิจของหน่วย และเป็นตาม
วงรอบของงานพัสดุ 

สบก.ศรชล. 



ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน
หรือภำรกิจอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ 
กิจกรรม 

กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

- ประชุมหารื อ  เพื่ อมอบหน่ วย
รับผิดชอบหลักในการเบิกครุภัณฑ์
ของ บก .ศรชล . ซึ่ งจะต้องไม่ เป็น
หน่วยจ่ายพัสดุ เพื่อ ให้ เกิดความ
โปร่งใส ในระบบราชการ 

กิจกรรมกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อให้สามารถจ าหน่ายพัสดุที่หมดความ
จ าเป็นในการใช้งานหรือพัสดุที่ไม่สามารถ
ใช้งานออกจากบัญชีคุมได้อย่างถูกต้อง 

- มีพัสดุรอการจ าหน่ายที่ยังไม่ได้รับการ
จ าหน่ายออกจากบัญชี 

- การรายงานการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี  
- ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
จัดท าและจ าหน่ายพั ส ดุรอการ
จ าหน่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ และ
ก าหนดห้วงเวลาในการด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

สบก.ศรชล. 

กิจกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
จัดซื้อจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ ประหยัด ทัน
ต่อการใช้งาน  และเป็นไปตามพระราช 
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

- หน่วยงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
และจริยธรรม ฝ่ายบริหารก ากับดูแลให้มี
การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน 
มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา 
อ า นาจห น้ าที่ แ ละความ รับ ผิ ด ชอบที่

- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่
เหมาะสมเพราะเจ้าหน้าที่มีความรู้ด้าน
เทคนิคไม่เพียงพอ 
- การด าเนินการจัดซื้อล่าช้ากว่าแผนงานที่
ก าหนด 

- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด

สนผ.ศรชล. 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน
หรือภำรกิจอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ 
กิจกรรม 

กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เหมาะสม มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หน่วยงาน และ
ก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบ
ต่อผลปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายในเพื่ อ ให้บร รลุ วัต ถุประสง ค์ของ
หน่วยงาน มีการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แต่
มีจุดที่ควรปรับปรุงในการปฏิบัติงานด้านส่ง
ก าลังบ ารุง คือ การพัฒนาทักษะความรู้  
ความเข้าใจให้ด าเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

- การก าหนดราคากลางสูงเกินไปและไม่
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
- บุคลากรขาดความรู้ ความช านาญ ด้าน
งานจัดซื้อจัดจ้าง 
- การบรรจุบุคลากรไม่ตรงกับคุณวุฒิและ
ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ้างและการบริหารพัสดุ ภ าครั ฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐  
- เลือกวิธีการจัดซื้อตามวงเงินที่
ก าหนดในระเบียบพัสดุฯ 
- มีการแข่งขันเรื่องราคา ฯลฯจัดซื้อ
ภายในวงเงินงบประมาณ ตามราคา
กลาง และคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนด 
-  เ พิ่ ม ทั กษ ะ ( Skill) แ ล ะพั ฒ น า
สมรรถนะ (Competency) เรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทดแทนในส่วนที่ขาด
แคลนด้านบุคลากร โดยการจัดท า
แผนการอบรม (Training)ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วย หรือใช้ระบบพี่
เลี้ยงในการสอนงาน (Coaching) 
- วางแผนการคัดเลือกบุคลากรจาก 
ทร. ที่ มี คุณลักษณะตรงตามเป้า 



ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน
หรือภำรกิจอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ 
กิจกรรม 

กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

 ประสงค์ของงานเพื่อลดความเสี่ยง 
ในองค์กรและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ขององค์การ 

กิจกรรมกำรตรวจรับ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
พัสดุที่จัดซื้อจัดหาได้รับถูกต้อง ครบถ้วน 
และภายในเวลาที่ก าหนดและเป็นไปตาม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐  

- การตรวจรับพัสดุ ไม่ ถูกต้องครบถ้วน
เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ 
 

- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจดัซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

สนผ.ศรชล. 
 

กิจกรรมกำรซ่อมบ ำรุง 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อให้การซ่อมบ ารุงพัสดุ เป็นไปตามแผน และ
ความต้องการที่ได้ก าหนดไว้ โดยถูกต้องตาม
ระเบียบท าให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

- การเตรียมงบประมาณส าหรับซ่อมบ ารุง
พัสดเุพื่อคงสภาพใช้งานได้ 
- ไม่มีการจัดท าแผนการบ ารุ งรักษา
ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่  หรือแผนที่
จัดท าไม่ครอบคลุมครบถ้วน 
 

- น าปัญหาข้อขัดข้องเรื่องการซ่อม
บ ารุงพัสดุ ฝอ.ศรชล. เพื่อรับทราบ 
และด าเนินการในการเสนองบประมาณ
ในปีงบประมาณถัดไป 
- จัดท าแนวทางการซ่อมบ ารุงพัสดุ
ของ ศรชล. 

สบก.ศรชล. 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน
หรือภำรกิจอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ 
กิจกรรม 

กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

- ก าหนดให้มีแผนการบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ 
- ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่
ปฏ ิบ ัต ิตามแผนบ ารุงรักษาอย่าง
เคร่งครัด 

กิจกรรมควำมพร้อมทำงกำรสื่อสำรและ
สำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม  
เพื่อใหร้ะบบสื่อสารและสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ เพียงพอ ปลอดภัย และ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดข้ึน 

- การด ารง ขีดความสามารถของระบบ 
สื่อสารและสารสนเทศของ ศรชล. ให้มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน มีความพร้อม
ด้านการรักษาความปลอดภัย และรองรับต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
 
  

- ระบบการติดต่อสื่อสารและสารสนเทศ 
ระหว่างหน่วยงาน  ยังไม่มีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอ ไม่รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

- จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพและ
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

สนผ.ศรชล. 

กิจกรรมจัดระเบียบกำรสื่อสำรและ
สำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อก าหนดแนวทางในการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์การสื่อสารและสารสนเทศเพื่อลด
ความเสียหายที่เกิดข้ึน 

- ก าลังพลขาดความรู้ในการใช้เครื่องมือ
สื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งอาจจะท าให้เกิด
ความเสียหาย ในการใช้งาน 
 

- จัดคู่มือแนะน าการใช้อุปกรณ์ด้าน
การสื่อสารและสาร สนเทศ 
- แจ้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ส าคัญ
ในการดูแลรักษาอุปกรณ์ด้านการ
สื่อสารและสารสนเทศ 

สนผ.ศรชล. 



ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน
หรือภำรกิจอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ 
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หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรมควำมพร้อมเครื่องมือสื่อสำรและ
สำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อให้เครื่องมืออุปกรณ์ด้านการสื่อสารและ
สารสนเทศมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

- เครื่องมืออุปกรณ์ด้านการสื่อสารและ
สารสนเทศไม่มีความพร้อมส่งผลต่อการ
ปฏิบัตหิน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

- ก าหนดวงรอบการรายงานความ
พร้อมของอุปกรณ์ 
- จัดท าแผนการตรวจและซ่อมบ ารุง
เครื่องมืออุปกรณ์ด้านการสื่อสาร
และสารสนเทศ เพื่อให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน 

สนผ.ศรชล. 

กิจกรรมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรสื่อสำร
และสำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อใหบุ้คลากรด้านการสื่อสารมีความรู้
ความช านาญในการใช้เครื่องมือสือ่สารและ
สารสนเทศและมจี านวนที่เพียงพอ 

- เจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่ขาดความรู้ความ
ช านาญในการใช้เครื่องมือสื่อสารและ
สารสนเทศ 
- การบรรจุเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสาร ยังไม่
ครบตามอัตราที่หน่วยต้องการ 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านการสื่อสาร 
- จัดการอบรมให้ความรู้กับก าลังพล
ที่บรรจุใหม่/เมื่อมาท าหน้าที่แทน 
จนท.ด้านการสื่อสารของหน่วย 

สนผ.ศรชล. 

กิจกรรมบริหำรงำนและวำงแผน 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อให้การจัดการระบบเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และการ
ปฏิบั ติ งานเป็นไปตามระ เบียบและมี
ระบบงานที่ดี 

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ
สารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน 
- การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติของแต่ละ
หน่วยงานเป็นมาตรฐาน 

- การจัดท าคู่มือการใช้งาน 
- มีการก าหนดระเบียบและมาตรฐาน
ในการจัดการระบบเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการ  

สนผ.ศรชล. 
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กิจกรรมกำรควบคุมกำรรักษำควำมปลอดภัย
ด้ำนกำรสื่อสำรและสำรสนเทศและรองรับ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
และสารสนเทศและเตรียมความพร้อม
รองรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดข้ึน 

- การขาดระบบการรักษาความปลอดภัย
ด้านการสื่อสารและสารสนเทศที่ดีส่งผลต่อ
ความเสียหายในการปฏิบัติงานและข้อมูล
ส าคัญของทางราชการ  
- ระบบการสื่อสารและสาร สนเทศไม่มี
ความพร้อมในการรองรับต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินที่เกิดข้ึนส่งผลต่อให้การปฏิบัติงาน
ขาดความต่อเนื่อง 

- ก าหนดมาตรการในการรักษาความ
ปล อด ภัยด้ า นก า ร สื่ อ ส า ร แล ะ
สารสนเทศ 
- จัดท าแผนด้านการสื่อสารและ
สารสนเทศรองรับต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินที่เกิดข้ึน 

สนผ.ศรชล. 

ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

กิจกรรม กำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ
ทำงทะเล 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มีความ
มั่นใจหน่วยมีความพร้อมในการป้องกัน 
ปราบปราม หรือแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ 
หรือการกระท าผิดกฎหมายที่กระทบหรือ
อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลทั้งในภาวะปกติและในภาวะไม่ปกติ 

 
- ตาม พ.ร.บ.ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ศรชล. เป็น
หน่วยบูรณาการหน่วยงานของรัฐเพื่อก ากับ
ดูแล อ านวยการ และประสานใน การจัดการ
หรื อ แก้ ไ ขปัญหา  รวมทั้ ง เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถของหน่วยงานของรัฐเ ข้า
ด้วยกันในการป้องกัน ปราบปราม หรือแก้ไข
ปัญหา เหตุการณ์ หรือการกระท าผิด
กฎหมายที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อ 

 
- ปัญหาไม่มีเจ้าภาพในการปฏิบัติการใน 
แต่ละกรณี ท าให้การปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกัน 
ห รื อ ต่ า ง ห น่ ว ยต่ า ง ป ฏิบั ติ  ไ ม่ มี ก า ร
ประสานงานกัน 
- สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง มีผล 
กระทบต่อการจัดท ายุทธศาสตร์ความมั่นคง
ทางทะเล 

 
- แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล 
(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  
-  พ .ร .บ . ศูนย์ อ านวยการรั กษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
- ค าสั่ง ศรชล. ที่ ๖๑/๒๕๖๓ เรื่อง 
การจัดโครงสร้าง แบ่งส่วนงานภายใน 
และอัตรา ศรชล. 

 
ศยก.ศรชล. 
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โดยบูรณาการขีดความสามารถของหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรม
ทางทะเล   ซึ่ งต้อ งอาศัยก าลั งพลของ
หน่วยงานรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ผ ล ปร ะ โ ยช น์ ขอ ง ชาติ ท า งทะ เ ล  ซึ่ ง
ประกอบด้วย ๖ หน่วยงานหลักใน ศรชล. 
เข้ามาปฏิบัติงานงานร่วมกัน จะต้องมีวาง
แนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติงานให้มี
เอกภาพ ไม่ เกิดความซ้ าซ้อนและความ
เหลื่อมล้ าระหว่างหน่วยงาน จึงต้องวาง
แผนการบริหารจัดการ การจัดโครงสร้าง 
สายการบังคับบัญชา ความก้าวหน้าในสาขา
อาชีพ สิทธิของก าลังพล การสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และงบประมาณ เพื่อให้
ผู้ แทนหน่ วยงานที่ มารวมกั นสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนในการ
ปฏิบัติการ เพื่อลดความเสี่ยงของก าลังพล 

- คู่มือแนวทางและเอกสารต่าง ๆ  ในการจัดท า
แผนเผชิญเหตุของ ศรชล. ยังไม่เหมาะสม 
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
- ก าลังพลไม่สามารถที่พัฒนาให้ทันกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จึงท าให้การ
เตรียมก าลั ง ยั ง ไม่ พร้อม ในการ รักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เท่าที่ควร  

- แผนการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐทั้ง ๖ หน่วยงาน 
- แนวทางการปฏิบัติการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐทั้ง ๖ หน่วยงาน 
- การบรรจุก าลังพลต้องตรงตาม
ประเภทของงาน ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบที่ก าหนด 
- โครงสร้างของหน่วย สายการบังคับ
บัญชา การแบ่งมอบอ านาจ ควบคุม  
ดูและ สั่งการ 
- การใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไป
ตามแผนและกฎ ระเบียบแผนงาน  
ที่ได้ก าหนดไว้ 
- ก าหนดตัวช้ีวัด และประเมิน ผล
จากแผนปฏิบัติการของหน่วยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทาง
ทะเล  
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และได้ผลงานเพิ่มข้ึนภายใต้ข้อจ ากัดด้าน
ก าลังพล ก็จะท าให้ภารกิจส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ได้ก าหนดไว้ 

- จัดท านโยบาย หลักเกณฑ์ คู่มือ 
แนวทางและเอกสารต่างๆ ในการ
เตรียมก าลังในการป้องกันประเทศ 

กิจกรรม  กำรจัดก ำลังในกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม   
เพื่อให้มีความมั่นใจมีการจัดก าลังที่เหมาะสม
ในการป้องกัน ปราบปราม หรือแก้ไขปัญหา 
เหตุการณ์ หรือการกระท าผิดกฎหมายที่
กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 

 

- ศรชล. มีอ านาจหน้าที่หลักในการรักษา
ผลประ โยชน์ ของชาติทางทะ เล  เพื่ อ
ตอบสนองต่อภัยคุกคามทางทะเลทั้งรูปแบบ
ดั้งเดิม และรูปแบบใหม่ โดยเน้นปัญหาภัย
คุกคามทางทะเล ๙ ด้าน ประกอบด้วย ๑.) 
การกระท าอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือ
โดยใช้อาวุธ ๒.) การท าการประมงผิด
กฎหมาย ๓.) การค้ามนุษย์ การลักลอบเข้า
เมือง ๔.) การลักลอบขนยาเสพติด อาวุธ 
สินค้าต้องห้าม ๕.) การลักลอบค้า ล าเลียง
สินค้าสองวัตถุประสงค์ตามข้อห้ามของ UN
๖.) เหตุการณ์ร้ายแรงทางทะเล ๗.) การก่อ
การร้ายทางทะเล ๘.) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และ ๙.) การใช้ประโยชน์จากทะเลที่ผิด
กฎหมาย เป็นภัยต่อระบบนิเวศทางทะเล  

- ขาดเอกภาพในการปฏิบัติการตามภารกิจ 
ภัยคุกคามทางทะเลทั้ง ๙ ด้าน  
- ก าลั งพลไม่ เพี ยงพอที่ จะขับเคลื่ อน 
การปฏิบัติการตามภารกิจภัยคุกคามทั้ง ๙ ได ้
- การบรรจุก าลังพลเพียงเพื่อให้ครบตามอัตรา 
แต่ไม่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านตรง
ตามที่ต้องการในแต่ละด้าน 
- ก าลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการครั้ งแรก 
เป็นก าลังพลใหม่ที่ยังขาดความรู้ความช านาญ
ในกิจการทางทะเล การปฏิบัติการต่อภัย
คุกคาม จึงเป็นภาระของก าลังพลชุดเดิม  
(ปี ๖๒ -๖๔) ซึ่งหากมีการย้ายบรรจุเมื่อครบ
วาระ จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา  
- ก าลังทางทะเลไม่มีความเป็นเอกภาพ ยังไม่
สามารถบังคับบัญชา สั่งการ 

- แผนการจัดหาก าลังพลให้มีความ
เหมาะสม ตรงกับความต้องการตาม
ภารกิจของหน่วย 
- แผนการย้ายบรรจุที่จะไม่ส่งผล
กระทบต่อภารกิจของหน่วย หรือ
สูญเสียความ สามารถในการปฏิบัติการ 
- การจัดท าแผนเผชิญเหตุต่าง ๆ  
เช่น แผนการช่วยเหลือผ ู้ประสบภัย
ในทะเล แผนการขจัดคราบน้ ามัน 
ในทะเลและชายฝั่ง  แผนต่อต้าน 
การกระท าอันเป็นโจรสลัดและ 
การปล้นเรือโดยใช้อาวุธ แผนการ
บรรเทาสาธารณภัยในทะเลและ
ชายฝั่ง เป็นต้น 

ศยก.ศรชล. 
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ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน
หรือภำรกิจอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญของหน่วยงำน
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สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ 
กิจกรรม 

กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

- การจัดก าลังในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล ศรชล.จ าเป็นต้องบูรณาการ
ทั้งก าลังพลและยุทโธปกรณ์จากหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งการบรรจุก าลังพลจาก ๖ หน่วยงาน
มาปฏิบัติงานใน ศรชล. นั้น ในปัจจุบัน ทร. 
ได้จัดก าลังพลสนับสนุน ศรชล. เกือบเต็ม
อัตรา ในส่วนของหน่วยงานอื่น ข้าราชการ
พลเรือน และพนักงานราชการ ยังไม่สามารถ
บรรจุให้ครบได ้ซึ่งปัญหาด้านก าลังพลยังคง
เป็นปัญหาส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ
ของ ศรชล. ให้ประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรม
ได้ภายในระยะเวลา ๑ - ๒ ปี หลังประกาศ 
ใช้ พ.ร.บ. ศรชล. 

- ค าสั่ง ศรชล. ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่องการ
มอบอ านาจสั่งการและท าการแทน 
ผอ.ศรชล. 
- การบริหารงบประมาณให้เป็นไป
ตามภารกิจของ ศรชล. โดยต้อง 
ให้ความส า คัญกับก าลั งพล เรื อ 
ยุทโธปกรณ์  ที่น ามาใช้งานตาม 
ความจริง 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิก าลังพล 
สวัสดิการต่าง ๆ 

กิจกรรม กำรใช้ก ำลังในกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มีความ
มั่ น ใ จ ว่ า  ก า ร ใ ช้ ก า ลั ง ใ นก า ร รั กษ า

- การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงานหน้าที่
และอัตราก าลังของ ศรชล. ก าหนดหน้าที่ให้ 
ศรชล.ภาค ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
แนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัย 

- แผนการใช้ก าลังทางเรือและอากาศยาน 
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ยังไม่ชัดเจน  

- แผนปฏิบัติราชการ ศรชล. ๓ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
-  แผนป ฏิบั ติ ร าชการประจ าปี  
งบประมาณ ๒๕๖๓ ศรชล.  

ศยก.ศรชล. 
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ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลส าเร็จลุล่วง
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ตลอดจนด าเนินการ ป้องกัน ปราบปราม 
ระงับ ยับยั้ ง จัดการแก้ไข หรือบรรเทา
ปัญหา เหตุการณ์ สาธารณภัย หรือการ
กระท าผิดกฎหมายที่กระทบต่อผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเล
ภายในพื้นที่ และวางแผน สั่งการ ควบคุม 
และบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาข้ึน
การบังคับบัญชาในหมวดเรือเฉพาะกิจ  
ศรชล.ภาค ซึ่ งปัจจุบันในปี ๖๓ มี เพียง 
การจัดผู้แทนหน่วยงานหลักใน ศรชล . 
หน่วยละ ๗ คน มาปฏิบัติงานกับ ศรชล. 
และ ศรชล.ภาค ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานใน
ลักษณะ ๒ หน้าที่ทั้งหน่วยงานหลัก และ  
ศรชล. โดยท าหน้าที่ในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานใน ศรชล. เท่านั้น  
 

- ขาดก าลังใน มวก.ศรชล.ภาค ซึ่งจะท าให้
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่  ศรชล. อาจไม่
ประสบความส าเร็จอย่างสมบูรณ์  
- แนวโน้มของก าลังทางเรือที่จะมาปฏิบัติการ
กับ ศรชล. นั้น เป็นเรือที่มีขนาดเล็ก ไม่
สามารถออกเรือปฏิบัติการในทะเลได้ในระยะ
เวลานาน และเรือบางส่วนอาจจะไม่ทนต่อ
สภาพคลื่นลม ท าให้ ไม่สามรถคงก าลั ง
ปฏิบัติการในทะเลได้อย่างต่อเนื่อง 
- ระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ยังไม่
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการ พิสูจน์ทราบ 
ยับยั้ง ช่วยเหลือ ค้นหาได้ทันเวลา เนื่องจาก
การเตรียมการข้ึนบินใช้เวลามาก และก าลังพล
ประจ าระบบอากาศยานไร้คนขับยั งไม่
เพียงพอ และมีช่ัวโมงบินน้อย 
- ระบบสนับสนุนการติดตามภาพสถานการณ์
ทางทะเล ยังไม่สามารถให้การสนับสนุนใน
พื้นที่ปฏิบัติการได้ 

- จัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้อง
กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบ
แผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  
- ก ากับดูแลโดยจัดล าดับความส าคัญ
ของเหตุการณ์ 
- การรายงานต าบลที่ตามห้วงเวลา 
และรายงานผลการปฏิบัติประจ าวัน 
- ศยก.ศรชล. รวบรวมการปฏิบัติการ 
พร้อมทั้งให้ค าแนะน า ประสานงาน 
รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบและ
สั่งการ เพื่อให้เกิดเป็นผลงานของ  
ศรชล. ตามภารกิจ 
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- การเฝ้ าติดตามสถานการณ์ทางทะเล  
มีการผลัดเปลี่ยนก าลังพลท าหน้าที่ ท าให้
ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม กำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มีความ
มั่นใจว่า การบังคับใช้กฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

- ตาม พ.ร.บ.ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งของ ศร
ชล.มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในเขต
ทางทะเล กล่าวคือ มีอ านาจสืบสวนและ
สอบสวน  พนักงานเจ้าหน้าที่ดั งกล่าว 
ประกอบด้วย หน่วยก าลังทางเรือซึ่งจะต้อง
ปฏิบัติการในทะเล หน่วยบังคับบัญชา ได้แก่ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล.
ภาค และหน่วยระดับนโยบาย ได้แก่ ฝ่าย
อ านวยการใน ศรชล. ซึ่งจ าเป็นต้องสามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงที่พบ
ได้ และส่วนผู้ท าหน้าที่ สืบสวนและสอบสวน
โดยตรง  ได้ แ ก่  พนั ก ง าน เ จ้ าห น้ าที่ ๆ 
ปฏิบัติงานในกองสืบสวน กองสอบสวน ทั้ง 

- ยังไม่มีหน่วยเรือปฏิบัติการใน ศรชล. 
- ยังไม่มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่   
ตาม พรบ.ศรชล.ฯ เพื่อบังคับใช้กฎหมาย
ของ ศรชล. 
- ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล.และ ศรชล.ภาค 
เข้าใจหลักการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.
ศรชล.ฯ ไม่ตรงกัน 

- ก าลังพล กองสืบสวนและการข่าว และ
กองสอบสวน ทั้ง ที่ ศรชล.ภาค และ สสก.
ศรชล. ได้รับการบรรจุก าลังพล เพียง 
ร้อยละ ๒๐ ไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ต้อง
ด าเนินการในปัจจุบัน จึงยังไม่สามารถ
จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  
รวมทั้ ง เผยแพร่ความรู้ ในการบังคับใช้
กฎหมายให้กับหน่วยรองได้อย่างเพียงพอ 

- เร่งรีบด าเนินการจัดต้ัง มวก.ศรชล. 
- แต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่  โดย
พิจารณาจาก รอง ผอ.ศรชล.จังหวัด 
หัวหน้าศูนย์ PSCC ฝ่ายอ านวยการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย 
กอง สืบ สวนและก าร ข่า ว  กอ ง
สอบสวน (ทั้ง ศรชล.ภาค และ สสก.
ศรชล.)  
- จัดท าหลักสูตรส าหรับฝึกอบรม 
พนักงานเจ้าหน้าที่ และฝึกอบรมให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ (ในส่วนนี้ สสก.
ศรชล.ได้จัดท าร่างหลักสูตรแล้ว  
อยู่ระหว่างประสานกับ สกฝ.ศรชล. 
เพื่อด าเนินการต่อไป) 

ศยก.ศรชล. 
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ศรชล.ภาค และ สสก.ศรชล. มีความจ าเป็น
ที่จะต้องมีความรู้ทั้งข้อกฎหมาย เทคนิค 
วิธีการในการสืบสวน และสอบสวน รวมทั้ง
ต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในเขตทางทะเลได้ด้วย  

- ก าลังพลที่ได้รับการบรรจุมาใน กอง
สืบสวนและการข่าว และกองสอบสวน ทั้ง 
ศรชล.ภาค และ สสก.ศรชล. ส่วนมากมี
ความรู้ความช านาญในสายงานกฎหมาย
ทั่วไป  บางนายจบปริญญาตรีนิติศาสตร์แต่
ไม่มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย คงมี
ส่วนน้อยที่มีประสบการณ์ในงานบังคับใช้
กฎหมาย 

 

- บรรจุ ก าลังพล ในกองสืบสวนและ
การข่าว และ กองสอบสวนเพิ่มเติม 
โดยขยายอัตรา ธน. ในส่วนของ 
สธน.ทร. และคัดเลือก บรรจุก าลัง
พลที่มีคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ เข้าเป็น 
นธน.แล้ วส่ งมาปฏิบัติ หน้ าที่ ใน  
ศรชล. กับพิจารณาสอบคัดเลือกจาก
บุคคลภายเข้าบรรจุ ในเหล่า ธน.
แล้วส่งมาปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. 
- จัดการฝึกก าลังพลใน กองสืบสวน
และการข่าว กองสอบสวน ทั้งที่  
ปฏิบัติงานใน ศรชล.ภาค และ สสก.
ศรชล. ให้มีความรู้ และประสบการณ์ 
ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
กิจกรรมกำรเบิกเงิน 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

 
- หน่วยงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
และจริยธรรมฝ่ายบริหารก ากับดูแลให้มีการ

 
- ไม่มีการสอบทานการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 

 
- ก าหนดนโยบายและแนวทางใน
การเบิกเงินอย่างชัดเจนและรัดกุม  

 
สบก.ศรชล. 



ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน
หรือภำรกิจอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ 
กิจกรรม 

กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

เพื่อให้การบริหารการเบิกเงิน และควบคุม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
ระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในมีการ
จัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมมีการ
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุ   
ประสงค์หน่วยงาน และก าหนดให้บุคลากรมี
หน้าที่และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีการส่งเสริม
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล แต่มีจุดที่ควร
ปรับปรุงในการปฏิบัติงานด้านการเงิน คือ 
ขาดความรัดกุมในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง  
 
 

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีลักษณะเสี่ยงต่อ
ความผิดพลาด หรือความเสียหายเนื่องจาก
ขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

รวมถึงบทลงโทษทางวินัยทางการเงิน 
ทางอาญา ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท า
การที่ ฝ่ าฝื นกฎหมาย ระ เบี ยบ 
ข้อบังคับ 
- ก าหนดระดับความรู้ความ สามารถ 
ในการปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็นข้อ 
ก าหนดด้ านพื้ นฐานความรู้ ทาง
การศึกษา หรือประสบการณ์ช านาญ
ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นเกณฑ์ใน
การพิจ ารณาบรรจุหรื อแต่ งตั้ ง
เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ 
- มีการฝึกอบรมความรู้ เพื่อเพิ่ ม
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
รวมทั้ ง ก าหนดแนวทาง ในกา ร
ปฏิบัติงานด้านการเบิกเงิน 



ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน
หรือภำรกิจอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ 
กิจกรรม 

กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรมกำรรับเงินและกำรเก็บรักษำเงิน 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อให้การบริหารการรับเงินและการเก็บ
รักษาเงิน รวมทั้ง การควบคุมการรับเงินและ
การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีการสอบทานการปฏิบัติงาน อย่าง
สม่ าเสมอ จากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน 
- นโยบาย กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวกับการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
ก าหนดไว้ไม่ชัดเจน 

- มีการฝึกอบรมให้ความรู้และก าหนด
แนวทางปฏิบัติงานทางด้านการรับ
เงินและการเก็บรักษาเงิน 
- มีการก าหนดหลักเกณฑ์การรับเงิน
และการเก็บรักษาเงินไว้ชัดเจน 
- มีการก าหนดระดับความรู้ความ 
ส าม า ร ถที่ จ า เ ป็ น ส า ห รั บ ก า ร
ปฏิบัติงาน  

สบก.ศรชล. 

กิจกรรมกำรจ่ำยเงิน 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อให้การจ่ายเงิน ที่เบิกมาจาก กระทรวง 
การคลัง เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ตามที่ กระทรวงการคลัง ก าหนด 
 

- ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่เห็นความ ส าคัญของ
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
- ไม่มีการสอบทานการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
- มีการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิรับเงิน 

- ศึกษา ทบทวน และป รับปรุ ง
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้เหมาะสม
และชัดเจน 
- มีการฝึกอบรมให้ความรู้และก าหนด
แนวทางปฏิบัติด้านการจ่ายเงิน 
- ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องโดย
ผู้ ป ฏิบั ติ เ อ ง ทุ ก ครั้ ง  และมี ก า ร
ตรวจสอบจากผู้บัง คับบัญชาตาม 
ล าดับช้ัน 

สบก.ศรชล. 



ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน
หรือภำรกิจอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ 
กิจกรรม 

กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรมกำรบันทึกบัญชีและกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรเงิน 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อให้การบันทึกบัญชีและการบริหารการ
จัดท ารายงานการเงิน รวมทั้งการควบคุม
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
ระเบียบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงาน
ทางการเงินไม่ถูกต้อง 
- เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่
ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความ สามารถใน
งานด้านบัญชี 

- จัดให้มีการศึกษา ทบทวนและ
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบบัญชีที่
ใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
- วางระบบการด าเนินการเกี่ยวกับ
เอกสารให้ชัดเจน รัดกุม และเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 
- มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
ที่ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

สปช.ศรชล. 

กิจกรรมกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ 
(ควำมต้องกำรงบประมำณ) 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อให้การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณของ  
ศรชล. มีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่
เช่ือถือได้ เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ และ
สามารถสนองตอบต่อเป้าหมายของหน่วย
ตั้งไว้ 

- การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ เป็นการ
ด าเนินการตามแนวทางที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด โดยมีการบริหารจัดการ ควบคุม 
ติดตามและก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ที่ก าหนดไว้  เพื่อ ให้ เกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพสูงสุด ในการปฏิบัติราชการ
ต่อไป  
 

- ค าของบประมาณ ไม่ตอบ สนองต่อกล
ยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
-  ค าของบประมาณมี ร ายละเอี ยด  ไม่
ครบถ้วน ขาดความชัดเจน 
- ค าของบประมาณขาดการระบุเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ที่ชัดเจน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
ภารกิจ 

- ศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ของ
หน่วย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมที่
ตอบสนองต่อประเด็น ยุทธศาสตร์ 
- ให้หน่วยที่เสนอค าของบประมาณ
ช้ีแจงรายละเอี ยดประกอบค าขอ
งบประมาณอย่างชัดเจน 
- ให้หน่วยที่เสนอค าของบประมาณ 
ระบุเป้ าหมาย ตัวช้ี วัด ที่ ชัดเจน 
ประกอบค าของบประมาณ 

สปช.ศรชล. 



ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน
หรือภำรกิจอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ 
กิจกรรม 

กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แจ้งเตือนหน่วยเสนอค าขอตั้ ง
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ใ ห้ เ ส น อ ค า ข อ
งบประมาณได้ เมื่อมีความพร้อมใน
การด าเนินการได้ทันทีหากได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 
- ให้หน่วยจัดท า วิเคราะห์ทรัพยากร 
ที่ต้อง ใช้ในการด า เนินการ และ
วิเคราะห์ขีดความสามารถในการใช้
งบประมาณจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ตามหลัก 3 R 

กิจกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ 
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ ให้กับหน่วยต่างๆ 
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

- การจัดสรรไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ที่หน่วยเสนอขอตั้งงบประมาณ 
-  จัดสรรไม่ตรงกับล าดับความ  ส าคัญ 
เร่งด่วน 
 

- จัดสรรให้กับหน่วยเสนอค าขอ
งบประมาณตามความจ าเป็นที่เร่งด่วน 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 
- จัดสรรงบประมาณตามความเร่งด่วน 
และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

สปช.ศรชล. 



ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน
หรือภำรกิจอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ 
กิจกรรม 

กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้อง 
กับหลักการของธรรมาภิบาล (รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้) 
และบรรลุเป้าหมายการให้บริการตามที่
ปรากฏในเอกสารงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

- การบริหารงบประมาณไม่สอดคล้องกับ
หลักการของธรรมาภิบาล และไม่บรรลุ
เป้าหมายการให้บริการ 
- บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจใน
สายงานด้านการบริหารงบประมาณ 
- ไม่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

- ใช้ผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ ายงบประมาณเป็น
เครื่องมือในการประเมินขีดความ 
สามารถการบริหารงาน 
- ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะจัดหา และให้จัดท าแบบพร้อม
ประมาณการก่อนเสนอของบประมาณ 

สปช.ศรชล. 

กิจกรรมกำรควบคุม ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยและบรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด  

- การใช้จ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วย และไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดไว้ 

- จัดท าระบบการบริหารงบประมาณ 
ของส านักปลัดบัญชี ศรชล. เพื่อติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วย 
- ก าหนดวงรอบการจัดประชุมติดตาม 
เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยต่าง ๆ ใน ศรชล. ประจ าเดือน 

สปช.ศรชล. 
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