
ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
ที่  64/๒๕๖๓ 

เรื่อง  กำรจัดโครงสรำ้ง  กำรแบง่ส่วนงำน  หน้ำทีแ่ละอ ำนำจของส่วนงำน  และอตัรำก ำลงั 
ของศนูย์อ ำนวยกำรรกัษำผลประโยชนข์องชำติทำงทะเล 

 
 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรและกำรบริหำรงำนของศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๗  วรรคสอง   
แห่งพระรำชบัญญัติกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่  ๑๐  กันยำยน  ๒๕๖๒  นำยกรัฐมนตรีจึงออกค ำสั่งไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ โครงสร้ำง  และกำรแบ่งส่วนงำน 
ให้ศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  (ศรชล.)  มีโครงสร้ำงและส่วนงำน  

๑๘  ส่วนงำน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส ำนักบริหำรกลำง 
(๒) กลุ่มตรวจสอบภำยใน   
(๓) กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
(๔) ส ำนักกำรฝึกและฝึกอบรม 
(๕) ส ำนักนโยบำยและแผน   
(๖) ส ำนักปลัดบัญชี 
(๗) ส ำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมำย   
(๘) ศูนย์ยุทธกำร  ศรชล. 
(๙) - (๑๔)  ส ำนักปฏิบัติกำร  ๑ - ๖   
(๑๕) - (๑๗)  ศรชล.ภำค  ๑ - ๓   
(๑๘)  ศรชล.จังหวัด   
ข้อ ๒ หน้ำที่และอ ำนำจของส่วนงำนและกำรบังคับบัญชำ 
(๑) ส ำนักบริหำรกลำง  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  ศรชล.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรธุรกำร  กำรสำรบรรณ  กำรรับรองบุคคล  งำนพิธีกำร 

และกำรจัดประชุมตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 (ข) ด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  และจัดท ำแผนงำนและโครงกำรเกี่ยวกับ 

กำรจัดระบบงำนและบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 (ค) ด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี  และกำรบริหำรงำนกำรพัสดุของ  ศรชล.  เบิก  

รับ  จ่ำย  และเก็บรักษำเงิน  รวมถึงกำรก ำหนดระบบในกำรควบคุมบัญชีและกำรรักษำพัสดุของ  ศรชล. 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 (ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรโยธำ  กำรซ่อมบ ำรุง  กำรสุขำภิบำล  และกำรขนส่ง  รวมทั้ง
กำรรักษำควำมปลอดภัยบุคคล  เอกสำร  และสถำนที่ของ  ศรชล. 

 (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

(๒) กลุมตรวจสอบภำยใน  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  ศรชล.  มีหนำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร  กำรเงิน  กำรบัญชี  และกำรพัสดุ

ของ  ศรชล.   
 (ข) ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในร่วมกับหน่วยงำนกลำงต่ำง ๆ  

และหน่วยงำนภำยใน 
 (ค) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมำย 
(๓) กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  ศรชล.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่  เลขำธิกำร  ศรชล.  เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำร

ภำยใน  ศรชล. 
 (ข) ติดตำม  ประเมินผล  และจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรใน  ศรชล. 
 (ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประสำนและด ำเนินกำรร่วมกับหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรรำชกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย   
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และเกิดประสิทธิผล 

 (ง) รับผิดชอบด ำเนินกำรของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ  ศรชล. 
 (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมำย 
(๔) ส ำนักกำรฝึกและฝึกอบรม  ขึ้นตรงตอ่  เลขำธิกำร  ศรชล.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี ้  
 (ก) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรฝึก  ศึกษำ  อบรม  และพัฒนำก ำลังพลของ  ศรชล.   

ให้มีมำตรฐำนเพื่อด ำรงควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน  ร่วมกับหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

 (ข) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ  และมำตรฐำนกำรฝึก  ศึกษำ  อบรม   
และพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรประกันคุณภำพ   

 (ค) ก ำหนดแนวทำงมำตรฐำนกำรฝึก  ศึกษำ  อบรม  และพัฒนำ  รวมทั้งพัฒนำระบบ
ทดสอบมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  เพ่ือรองรับภำรกิจเกี่ยวกับกำรสืบสวนสอบสวน   
กำรค้นหำช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกำรป้องกันบรรเทำภัยสำธำรณภัยทำงทะเลของ  ศรชล. 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 (ง) ปรับปรุงมำตรฐำนและพัฒนำหลักสูตรกำรฝึก  ศึกษำ  อบรม  และพัฒนำเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติในกำรบังคับใช้กฎหมำยในทะเลและกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลทั้งปวง  รวมทั้ง
กำรสืบสวนสอบสวนและกำรด ำเนินคดีตำมที่กฎหมำยให้อ ำนำจ 

 (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

(๕) ส ำนักนโยบำยและแผน  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  ศรชล.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์ในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  และ

นโยบำยระหว่ำงประเทศ  ในกำรปฏิบัติงำนของ  ศรชล.  จัดท ำแผนกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ  
ทำงทะเล  รวมทั้งติดตำมและประเมินผลให้เป็นไปตำมนโยบำย  ยุทธศำสตร์  และแผนดังกล่ำว 

 (ข) พัฒนำและด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐหรือหน่วยงำนอื่น  
ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและต่ำงประเทศ  รวมถึงองค์กรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนของ  
ศรชล. 

 (ค) พัฒนำและด ำเนินกำรด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุง  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  จัดท ำแผนกำร 
ส่งก ำลังบ ำรุง  และแผนปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำร 

 (ง) พัฒนำและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรรักษำควำมปลอดภัย
และเสถียรภำพของโครงข่ำย  กำรบริหำรข้อมูลภำยใน  กำรก ำหนดมำตรฐำน  หลักเกณฑ์  และระเบียบ
วิธีด้ำนกำรสื่อสำรและสำรสนเทศ  กำรจัดท ำแผนงำนและแผนปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำร 

 (จ) ด ำเนินกำรด้ำนมวลชนสัมพันธ์  กิจกำรพลเรือน  ส่งเสริมภำพลักษณ์  ประชำสัมพันธ์  
กำรสำรนิเทศ  และกำรให้บริกำรข้อมูลสำธำรณะ  รวมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำร   

 (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

(๖) ส ำนักปลัดบัญชี  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  ศรชล.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จัดท ำนโยบำยและแผนด้ำนกำรงบประมำณ  แผนปฏิบัติรำชกำรและค ำของบประมำณ  

และเสนอแนะกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 (ข) จัดท ำระเบียบวิธีกำรงบประมำณ  แผนงำนและโครงกำร  กำรบริหำรงบประมำณ  

และก ำหนดเกณฑ์ค่ำใช้จ่ำยของ  ศรชล.  รวมทั้งควบคุม  ก ำกับดูแล  เสนอแนะและบริหำร 
เงินงบประมำณที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ  ศรชล. 

 (ค) ควบคุม  ก ำกับดูแล  เสนอแนะ  และบริหำรเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและ 
เงินนอกงบประมำณที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ  ศรชล.  รวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีกำรเกี่ยวกับ
ระบบกำรเงินกำรบัญชี  และกำรควบคุมภำยใน 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 (ง) ตรวจสอบ  วิเครำะห์และประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ผลสัมฤทธิ์  และระดับ
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนและโครงกำรจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ  ศรชล. 

 (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(๗) ส ำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมำย  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  ศรชล.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ให้ค ำปรึกษำและเสนอแนะด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำยและ 
กำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

 (ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนนิติกรรมและสัญญำ  งำนควำมรับผิดทำงละเมิดที่อยู่ในหน้ำที่
และอ ำนำจของ  ศรชล.  และกำรด ำเนินคดีต่ำง ๆ  รวมทั้งด ำเนินกำรด้ำนวินัย 

 (ค) ประสำนควำมร่วมมือทำงคดีและกำรบังคับใช้กฎหมำยกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

 (ง) สืบสวนสอบสวนคดีอำญำที่อยู่ในอ ำนำจของ  ศรชล.  ควบคุมตัวผู้ต้องหำ  เก็บรักษำ
ของกลำงและพยำนหลักฐำน  ตรวจพิสูจน์หลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์  และด ำเนินกำรตำมขั้นตอน 
ทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งติดตำม  วิเครำะห์  ประเมินผลและเสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไข  
กำรด ำเนินคดีของ  ศรชล. 

 (จ) ศึกษำ  รวบรวมปัญหำข้อขัดข้องในกำรบังคับใช้กฎหมำยของ  ศรชล.  และเสนอแนะ
ให้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(๘) ศูนย์ยุทธกำร  ศรชล.  ขึ้นตรงต่อ  ผอ.ศรชล.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้   
 (ก) ติดตำม  ตรวจสอบ  และประเมินแนวโน้มของสถำนกำรณ์จำกส่วนปฏิบัติกำรและ

หน่วยปฏิบัติงำนในระดับพ้ืนที่เพ่ือวิเครำะห์และประเมินแนวโน้มของสถำนกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิดภัย
คุกคำมต่อผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  และจัดท ำรำยงำนเสนอ  ผอ.ศรชล.  เพื่อวินิจฉัยสั่งกำร 

 (ข) วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  สั่งกำร  ควบคุม  และก ำกับดู แลกำรปฏิบัติ 
ของส่วนปฏิบัติกำร  หน่วยปฏิบัติงำนในระดับพ้ืนที่  และหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลในภำวะปกติและในภำวะไม่ปกติ  ตลอดจนกำรบริหำรสถำนกำรณ์วิกฤติ  
โดยบูรณำกำรกำรปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งติดตำม  รำยงำน  และประเมินผล 
กำรปฏิบัติ 

 (ค) ประสำนงำนและบูรณำกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกับหน่วยงำนของรัฐ   
หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและต่ำงประเทศ  เพ่ือป้องกัน  ปรำบปรำม  หรือแก้ไขปัญหำ  
เหตุกำรณ์  หรือกำรกระท ำผิดกฎหมำยที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 (ง) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือที่ได้รับมอบหมำย  

(๙) ส ำนักปฏิบัติกำร  ๑  ขึ้นตรงต่อ  ผอ.ศรชล.  รับผิดชอบด้ำนควำมมั่นคงทำงทะเล   
กำรกระท ำที่ส่งผลกระทบตอ่ควำมสัมพันธแ์ละพันธกรณีระหว่ำงประเทศ  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้   

 (ก) วิเครำะห์  ติดตำมนโยบำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนพันธกรณีระหว่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทำงทะเล  ควำมมั่นคงทำงทะเล  และเสนอแนะด้ำนกำรปฏิบัติกำรต่อ   ศรชล.   
ศรชล.ภำค  และ  ศรชล.จังหวัด  รองรับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในบริบทที่ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคง
ทำงทะเล 

 (ข) จัดท ำแผนงำน  โครงกำร  แผนปฏิบัติกำร  หรือแผนเผชิญเหตุรองรับสถำนกำรณ์
ตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติรำชกำรของ  ศรชล.  ตลอดจนก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมแผน 

 (ค) วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  และติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง 
ทำงทะเล  และเสนอแนะ  ผอ.ศรชล.  ในกำรป้องกัน  ควบคุม  แก้ไข  และฟ้ืนฟูเหตุกำรณ์ที่กระทบต่อ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลให้กลับสู่ภำวะปกติร่วมกับผู้แทนหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนเอกชน  
รวมทั้งภำคประชำชนที่เกี่ยวข้องง   

 (ง) สนับสนุน  ศรชล.ภำค  และ  ศรชล.จังหวัด  ในกำรปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคง 
และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลในระดับพื้นที่  

 (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(๑๐) ส ำนักปฏิบัติกำร  ๒  ขึ้นตรงต่อ  ผอ.ศรชล.  รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยทำงทะเล 
ตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้   

 (ก) วิเครำะห์และติดตำมนโยบำย  ระเบียบ  และข้อบังคับ  ตลอดจนพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศ  เสนอแนะแนวทำงเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ตำมกรอบควำมร่วมมือหรือควำมตกลงต่ำง ๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยทำงทะเล  รวมทั้งเสนอแนะด้ำนกำรปฏิบัติกำรกับ  ศรชล.  ศรชล.ภำค  
และ  ศรชล.จังหวัด  เพ่ือรองรับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในบริบทที่ส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัย 
ทำงทะเล 

 (ข) จัดท ำแผนงำน  โครงกำร  แผนปฏิบัติกำร  หรือแผนเผชิญเหตุรองรับสถำนกำรณ์
ตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติรำชกำรของ  ศรชล.  และก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมแผนงำน  โครงกำร  และ
แผนดังกล่ำว 

 (ค) วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  และติดตำมสถำนกำรณ์  รวมทั้งด ำเนินกำร
ป้องกัน  ควบคุม  ปรำบปรำม  ระงับ  ยับยั้ง  จัดกำร  แก้ไข  หรือบรรเทำปัญหำหรือเหตกุำรณ์ที่กระทบ
ต่อควำมปลอดภัยทำงทะเลและสภำพแวดล้อมให้กลับสูภำวะปกติร่วมกับผู้แทนหน่วยงำนของรัฐและ
หน่วยงำนเอกชน  รวมทั้งภำคประชำชนที่เกี่ยวข้อง   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 (ง) สนับสนุน  ศรชล.ภำค  และ  ศรชล.จังหวัด  ในกำรควบคุมก ำกับดูแลเพ่ือให้เกิด
ควำมปลอดภัยทำงทะเลอย่ำงต่อเนื่อง  ตลอดจนสนับสนุนกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
ในระดับพื้นที่   

 (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(๑๑) ส ำนักปฏิบัติกำร  ๓  ขึ้นตรงต่อ  ผอ.ศรชล.  รับผิดชอบด้ำนกำรต่อต้ำนกำรท ำประมง 
ที่ผิดกฎหมำย  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้   

 (ก) วิเครำะห์  ติดตำมนโยบำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนพันธกรณีระหว่ำงประเทศ  
และเสนอแนะด้ำนกำรปฏิบัติกำรกับ  ศรชล.  ศรชล.ภำค  และ  ศรชล.จังหวัด  ที่เกี่ยวข้องกับ  
กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรท ำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย  ขำดกำรรำยงำน  และไร้กำรควบคุม 

 (ข) จัดท ำแผนงำน  โครงกำร  แผนปฏิบัติกำร  หรือแผนเผชิญเหตุรองรับสถำนกำรณ์
ตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติรำชกำรของ  ศรชล.  และช่วยเหลือในกำรขับเคลื่อน  ก ำกับดูแลให้เป็นไป
ตำมแผนงำน  โครงกำร  และแผนดังกล่ำว 

 (ค) ประสำนงำนและติดตำมสถำนกำรณ์เพ่ือป้องกันและต่อต้ำนกำรท ำกำรประมง 
ที่ผิดกฎหมำย  ขำดกำรรำยงำน  และไร้กำรควบคุม  รวมทั้งประสำนงำน  วำงแผน  และจัดท ำ
ข้อเสนอแนะต่อ  ผอ.ศรชล.  ในกำรป้องกัน  ควบคุม  อนุรักษ์  แก้ไข  และฟ้ืนฟูเหตุกำรณ์ที่กระทบต่อ
กิจกำรประมงและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ   

 (ง) สนับสนุน  ศรชล.ภำค  และ  ศรชล.จังหวัด  ในกำรปฏิบัติกำรรักษำผลประโยชน์ 
ของชำติทำงทะเลด้ำนกำรต่อต้ำนกำรท ำประมงที่ผิดกฎหมำย   

 (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(๑๒) ส ำนักปฏิบัติกำร  ๔  ขึ้นตรงต่อ  ผอ.ศรชล.  รับผิดชอบด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรลักลอบขนส่งสินค้ำทำงทะเลที่ผิดกฎหมำย  หรือสินค้ำต้องห้ำมตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ   
มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้   

 (ก) วิเครำะห์และติดตำมนโยบำย  ระเบียบ  และข้อบังคับด้ำนกำรค้ำทำงทะเล  
มำตรกำรคว่ ำบำตรตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ  และมำตรกำรควบคุมกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล  
ตำมที่ส่วนรำชกำรหรือคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจประกำศก ำหนด  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้ำนกำร
ปฏิบัติกำรต่อ  ศรชล.  ศรชล.ภำค  และ  ศรชล.จังหวัด  เพ่ือรองรับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในบริบท  
ที่ส่งผลกระทบแก่กำรใช้ทะเลในกำรขนส่งสินค้ำ 

 (ข) จัดท ำแผนงำน  โครงกำร  แผนปฏิบัติกำร  หรือแผนเผชิญเหตุรองรับสถำนกำรณ์
ตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติรำชกำรของ  ศรชล.  และก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมแผนงำน  โครงกำร   
และแผนดังกล่ำว 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 (ค) ประสำนงำนและติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนกำรลักลอบขนส่งสินค้ำทำงทะเล 
ที่ผิดกฎหมำย  หรือสินค้ำต้องห้ำมตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ  รวมทั้งวำงแผน  และจัดท ำ
ข้อเสนอแนะต่อ  ผอ.ศรชล.  ในกำรป้องกัน  ควบคุม  แก้ไข  และฟ้ืนฟูเหตุกำรณ์ที่กระทบต่อกำรค้ำ  
กำรคว่ ำบำตร  และกำรควบคุมกำรค้ำทำงทะเล   

 (ง) สนับสนุน  ศรชล.ภำค  และ  ศรชล.จังหวัด  ในกำรปฏิบัติกำรรักษำผลประโยชน์ 
ของชำติทำงทะเลเพ่ือให้กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงกำรค้ำ  มำตรกำรคว่ ำบำตร  และมำตรกำรควบคุม
กำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลบรรลุผลอย่ำงต่อเนื่อง 

 (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือที่ได้รับมอบหมำย  

(๑๓) ส ำนักปฏิบัติกำร  ๕  ขึ้นตรงต่อ  ผอ.ศรชล.  รับผิดชอบด้ำนกำรอนุรักษ์  กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง  และกำรส ำรวจและวิจัยวิทยำศำสตร์ทำงทะเล  
มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้   

 (ก) วิเครำะห์  ติดตำมนโยบำย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทำงทะเล 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง  และเสนอแนะด้ำนกำรปฏิบัติกำรต่อ   
ศรชล.  ศรชล.ภำค  และ  ศรชล.จังหวัด  เพ่ือรองรับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในบริบทที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง 

 (ข) จัดท ำแผนงำน  โครงกำร  แผนปฏิบัติกำร  หรือแผนเผชิญเหตุรองรับสถำนกำรณ์
ตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติรำชกำรของ  ศรชล.  และก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมแผนงำน  โครงกำร   
และแผนดังกล่ำว 

 (ค) วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  และติดตำมสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง  และจัดท ำข้อเสนอแนะต่อ  ผอ.ศรชล.   
ในกำรป้องกัน  ควบคุม  อนุรักษ์  แก้ไข  และฟ้ืนฟูเหตุกำรณ์ที่กระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง   

 (ง) สนับสนุน  ศรชล.ภำค  และ  ศรชล.จังหวัด  ตลอดจนส่งเสริม  ประสำนงำน   
และสร้ำงควำมเข้ำใจกับชุมชน  ประชำคมต่ำง ๆ  และภำคประชำสังคมเพ่ือให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ  
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง  รวมทั้งปฏิบัติกำรปกป้อง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง   

 (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(๑๔) ส ำนักปฏิบัติกำร  ๖  ขึ้นตรงต่อ  ผอ.ศรชล.  รับผิดชอบด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย   
เมื่อมีกำรละเมิดกฎหมำยในเขตทำงทะเล  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้   
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 (ก) วิเครำะห์และติดตำมนโยบำย  ระเบียบ  และข้อบังคับด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย 
ทำงทะเลและชำยฝั่ง  และเสนอแนะกำรปฏิบัติกำรต่อ  ศรชล.  ศรชล.ภำค  และ  ศรชล.จังหวัด  เพื่อให้
เป็นไปตำมกฎหมำยดังกล่ำวและเกิดควำมเป็นธรรมในกำรใช้ประโยชน์ในเขตทำงทะเล 

 (ข) จัดท ำแผนงำน  โครงกำร  แผนปฏิบัติกำร  หรือแผนเผชิญเหตุรองรับสถำนกำรณ ์
ตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติรำชกำรของ  ศรชล.  และก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมแผนงำน  โครงกำร   
และแผนดังกล่ำว 

 (ค) วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  และติดตำมสถำนกำรณ์  ในกำรป้องกัน  ควบคมุ  
แก้ไข  และฟื้นฟูเหตุกำรณ์ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลให้กลับสูภำวะปกติ 

 (ง) สนับสนุน  ศรชล.ภำค  และ  ศรชล.จังหวัด  ในกำรปฏิบัติกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ
ในกำรบังคับใช้กฎหมำยในเขตทำงทะเล   

 (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(๑๕) - (๑๗)  ศรชล.ภำค  ๑ - ๓  ขึ้นตรงต่อ  ผอ.ศรชล.  มีหน้ำที่และอ ำนำจและรับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรรักษำผลปะโยชน์ของชำติทำงทะเลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของทัพเรือภำคและจังหวัด
ชำยทะเล  หรือในเขตทำงทะเล  ดังต่อไปนี้     

 (ก) ติดตำม  ตรวจสอบ  และประเมินแนวโน้มของสถำนกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิดภัยคุกคำม
ต่อผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  ตลอดจนด ำเนินกำร  ป้องกัน  ปรำบปรำม  ระงับ  ยับยั้ง  จัดกำร  
แก้ไข  หรือบรรเทำปัญหำ  เหตุกำรณ์  สำธำรณภัย  หรือกำรกระท ำผิดกฎหมำยที่กระทบตอ่ผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเลหรือกิจกรรมทำงทะเลภำยในพื้นที่และระยะเวลำที่ก ำหนด   

 (ข) วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  สั่งกำร  และสนับสนุนกำรปฏิบัติของ  ศรชล.จังหวัด  
และหน่วยงำนของรัฐที่ เกี่ยวข้องในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลโดยบูรณำกำร 
กำรปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

 (ค) วำงแผน  ส่ังกำร  ควบคุม  และบังคับบัญชำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ที่มำขึ้นกำรบังคับบัญชำ
ในหมวดเรือเฉพำะกิจ  ศรชล.ภำค   

 (ง) รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของศูนย์ควบคุมควำมมั่นคงท่ำเรือ 
 (จ) สนับสนุน  ศรชล.จังหวัด  เกี่ยวกับกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อประชำชน 
 (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือที่ได้รับมอบหมำย 
(๑๘) ศรชล.จังหวัด  ขึ้นตรงต่อ  ผอ.ศรชล.ภำค  มีหน้ำที่และอ ำนำจและรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

กำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของจังหวัดชำยทะเลนั้น ๆ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ติดตำม  ตรวจสอบ  ศึกษำและประเมินแนวโน้มของประเด็นปัญหำในพ้ืนที่ 

ที่อำจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล   

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 (ข) วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  สั่งกำร  และสนับสนุนกำรปฏิบัติของหน่วยงำน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลโดยบูรณำกำรกำรปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 (ค) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อประชำชนให้ตระหนักรู้ในควำมส ำคัญของผลประโยชน์ 
ของชำติทำงทะเล  สิทธิอธิปไตย  เขตอ ำนำจ  และสิทธิในกำรแสวงหำและใช้ประโยชน์จำกทะเล  และ
หน้ำที่ที่ต้องพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำ  
มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ  ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

 (ง) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

ข้อ ๓ อัตรำก ำลัง 
ให้  ผอ.ศรชล.  จัดสรรจ ำนวนอัตรำก ำลังที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดให้แล้ว  ให้แก่ส่วนงำนต่ำง ๆ  

ตำมข้อ  ๑  (๑) - (๑๘)  ให้เพียงพอกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของงำน  ทั้งนี้  ตำมแนวทำง 
ที่คณะกรรมกำรบริหำร  ศรชล.  ก ำหนด   

ข้อ ๔ ให้หน่วยงำนของรัฐให้กำรสนับสนุนกำรอ ำนวยกำรของ  ศรชล.  และจัดส่งเจ้ำหน้ำที่
มำปฏิบัติหน้ำที่ใน  ศรชล.  ตำมที่ได้รับกำรประสำนและร้องขอ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 28  กุมภำพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕63 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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